
No dia-a-dia é comum chamar gripe
a constipações e resfriados banais.
Contudo, são doenças diferentes.

O QUE É A CONSTIPAÇÃO?
A constipação é uma doença respiratória
aguda, provocada por vários tipos de vírus,
pertencentes a várias famílias. Geralmente tem
uma evolução benigna e curta, já que na maio-
ria dos casos as manifestações desaparecem
totalmente ao fim de cinco a sete dias, sem orig-
inarem complicações, nem problemas.

O QUE É A GRIPE?
A gripe é uma doença respiratória aguda,
causada pelo vírus da gripe (Influenza).
Inclui os vírus influenza dos tipos A, B e C.
A gripe apresenta um curto período de
incubação (1-3 dias) e uma elevada taxa de
transmissão. A gripe faz com que as pessoas
se sintam pior do que com uma constipação.

Jornal do utente

N
ov

./2
00

9
n

º
5

Telefones: 233408260, 233408261, 233408262, 233408263, 233408264 • Telemóveis: 933196270, 926364470, 916345122 • Fax: 233408297

SINTOMAS CONSTIPAÇÃO GRIPE

FEBRE Raramente Elevada; durante 3-4 dias

DOR DE CABEÇA Raramente Forte

DOR NO CORPO Ligeira Frequentemente; por vezes intensa

FADIGA FRAQUEZA Ligeira Pode durar 2-3 semanas

EXAUSTÃO Nunca Intensa e surge no inicio da doença

NARIZ ENTUPIDO Frequentemente Por vezes

ESPIRROS Frequentemente Por vezes

GARGANTA INFLAMADA Frequentemente Por vezes

TOSSE, SENSAÇÃO DE “PESO” NO PEITO Ligeira a moderada; tosse seca Frequente; pode tornar-se grave

COMPLICAÇÕES Congestão dos seios nasais ou dor de ouvidos Bronquite; pneumonia eventualmente fatal

PREVENÇÃO Nenhuma
Vacinação anual - medicamentos antivíricos

(consulte o médico)

TRATAMENTO Alívio temporário dos sintomas
Medicamentos antivíricos

Alivio temporário dos sintomas (consulte o médico)

Pode originar doenças com maior gravi-
dade, nomeadamente doenças respiratórias
que podem levar ao internamento hospitalar,
agravando os riscos de saúde dos idosos,
dos asmáticos e de outros com doenças
crónicas. Habitualmente benigna, pode ser
grave, principalmente para as pessoas
idosas ou debilitadas por doenças crónicas.

QUANDO É QUE A GRIPE SURGE?
A gripe habitualmente surge nos meses de In-
verno, com o pico entre Dezembro e Março.

NO ADULTO, QUAIS SÃO
OS SINTOMAS DA GRIPE?
No adulto, a gripe manifesta-se por início
súbito de mal-estar, febre alta, dor muscular
e articular, tosse, arrepios e dor de cabeça.

E NAS CRIANÇAS, OS SINTOMAS
DA GRIPE SÃO IDÊNTICOS
AOS DO ADULTO?
Nas crianças com idade inferior a 4 anos
são frequentes a prostração e os sintomas
gastrointestinais ( náuseas, vómitos, diarreia,
dor abdominal). A febre tende a ser mais
elevada. A otite média pode ser uma com-
plicação frequente no grupo etário do 1 a 3
anos.

A vacina é eficaz em 75%
dos casos. Em 98% reduz
a gravidade da doençaA gripe

transmite-se
através de gotículas

que expelimos através
da respiração, fala,

tosse e espirros
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14 DE NOVEMBRO • DIA MUNDIAL DA DIABETES

O dia 14 de Novembro é o Dia Mundial do Diabetes. Esta data foi escolhida por ser o dia no nascImento de Frederick
Banting, que, com Charles Best, foram os primeiros cientistas a conceber a ideia que levou à descoberta da insulina.

Médicas de Família USF Buarcos: Dra. Elisabete Neto, Dra. Patricia Cardoso, Dra. Claudia Paulo

O Dia Mundial da Diabetes é essencial para
consciencializar a população geral e os pró-
prios profissionais de saúde sobre a impor-
tância desta doença e das suas repercussões
na sociedade. Estima-se que em Portugal a
prevalência da diabetes seja de 5%, mas a
incidência tende a crescer anualmente.
O tratamento da diabetes assenta na ali-
mentação equilibrada, na prática de exercí-
cio físico e no tratamento farmacológico
(medicação oral ou insulina). O elemento-
chave de ligação entre estes três componen-
tes é a educação do doente diabético.
Consciencializar todos – crianças e adultos,
profissionais de saúde, formadores de opi-
nião e meios de comunicação. Serve, ainda,
como um importante alerta para a incidên-
cia de diabetes, que cresce, anualmente, em
todo mundo.
O tratamento da diabetes assenta na ali-
mentação, no exercício físico e na medica-
ção (oral ou insulina). No entanto, o grande
factor de ligação entre as três componentes
do tratamento, o elemento-chave, é a edu-
cação da pessoa com diabetes.

O QUE AS PESSOAS COM DIABETES
DEVEM FAZER ?
• Adquirir informação básica sobre a diabetes.
• Estar consciente da importância de manter,

sempre que possível, um bom controlo da
diabetes.

• Saber definir uma alimentação equilibrada,
fraccionada e estável, utilizando todos os
nutrientes nas quantidades necessárias.

• Evitar o consumo de álcool e limitar a
ingestão de gorduras.

• No caso de fazer insulina, aprender a técnica
correcta de auto-injecção, o tempo de acção
das insulinas e a adaptação diária das doses,
de acordo com os resultados verificados nos
testes de glicemia no sangue.

• Conhecer os cuidados especiais na prá-
tica de exercício físico mais intenso (se
programado, reduzir a dose de insulina a
injectar antes e, se inesperado, assegurar
suplementos de hidratos de carbono de
absorção lenta).

• Reconhecer os sinais de alerta das hipo-
glicemias e usar o açúcar sem demora.

• Desenvolver a auto vigilância diária das
glicémias no sangue e anotar os valores
nos "cadernos" de registo.

• Informar-se acerca das manifestações tardias
e sua prevenção.

• Estar ciente da importância da higiene e dos
cuidados específicos que deve ter.

• Planear, vigiar e controlar uma gravidez.
• Aceitar a diabetes como parte integrante da

sua vida, porque a pessoa com Diabetes bem
controlado pode e deve fazer tudo o que as
outras fazem.

TESTES PARA AVALIAÇÃODOAÇÚCAR
NO SANGUE

• Picar o dedo com um dispositivo que utilize
uma agulha/lanceta muito fina, o que torna a
picada, praticamente, indolor.

• Com a disponibilidade de pequenos
aparelhos próprios (leitores de glicemia),
pode-se colocar a gota de sangue numa tira-
teste, que, depois de inserida no aparelho,
mostra o valor da glucose no sangue.

• Os resultados dos testes devem ser re-gistados
em "cadernos" próprios, com a indicação da
data e hora a que foram executados, assim
como o tipo e a dose de insulina injectada.

Estes testes deverão ser efectuados diaria-
mente, de acordo com a indicação do médico
assistente.
Nos doentes que fazem insulina três ou quatro
vezes por dia, torna-se necessário aumentar a
frequência dos testes para decidir a dose de
insulina a administrar e evitar o risco das
hipoglicemias.
Para assinalar o Dia Mundial da
DiabetesaUSFBuarcosvaiorganizara
Semana “Qualidade de Vida e a
Diabetes”
De 16 a 20 de Novembro terá oportunidade
de assistir a sessões de educação para a saúde
sobre exercício e alimentação saudável, assim
como participar no rastreio de alguns factores
de risco cardiovascular.

Compareça!

A pessoa com diabetes
controlado pode fazer tudo

o que as outras pessoas fazem

De 2ª a 6ª feira

10.30h
Sessão de Educação
Alimentação Saudável

11.30h
Sessão de Educação
Actividade Física

12.30h

16.00h

Rastreio
Tensão arterial
Glicémia capilar
Colesterol
Índice de massa corporal
Bioimpedância
Actividade Física



COMO SE TRANSMITE?
Transmite-se por gotículas de saliva de uma pessoa infectada,
expelidas sobretudo através da respiração, da fala, da tosse
e dos espirros. As gotículas de saliva também se podem en-
contrar em superfícies que estão em contacto com o doente.
Também podem contagiar-se pessoas que toquem nessas
superfícies e que depois levam as mãos à cara.

COMO SE EVITA?
A gripe pode ser evitada através da
vacinação e da redução de contactos com
pessoas infectadas.

QUEM DEVE SER VACINADO CONTRA
A GRIPE?
Existem grupos de risco prioritários para vaci-
nação, descritos no quadro seguinte:

QUEM NÃO PODE SER VACINADO?
Não devem ser vacinadas pessoas com alergia ao ovo ou que fizeram reacção alérgica à vacina
da gripe no passado.

A VACINA CONTRA A GRIPE É EFICAZ?
É eficaz porque, em 75% das situações, evita o aparecimento da gripe e, em 98% dos casos,
diminui a gravidade da doença.

A VACINA DÁ PROTECÇÃO A LONGO PRAZO?
Não, porque o vírus muda constantemente com novas estirpes e variantes a emergirem, pelo
que as pessoas não conseguem desenvolver defesas contra todos os novos vírus.

QUANDO DEVE SER FEITA A VACINAÇÃO?
Deve ser feita todos os anos, preferencialmente em Outubro, podendo, no entanto, ser
administrada durante o Outono/Inverno.
As receitas médicas com prescrição exclusiva de vacina contra a gripe, para a época gripal
2009/2010, emitidas a partir de 1 de Setembro de 2009, são válidas até 31 de Dezembro
do corrente ano.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE GRIPE SAZONAL, GRIPE DAS AVES, GRIPE SUÍNA E GRIPE A?
O novo vírus da Gripe A(H1N1)v, que apareceu recentemente, é um novo subtipo de vírus
que afecta os seres humanos. Este novo subtipo contém genes das variantes humana, aviária
e suína do vírus da Gripe e apresenta uma combinação nunca antes observada em todo o
Mundo. Em contraste com o vírus típico da gripe suína, este novo vírus da Gripe A(H1N1)v
é transmissível entre os seres humanos

COMO SE CONTAGIA UMA PESSOA COM GRIPE A?
Todos os vírus da gripe se propagam da mesma forma incluindo a gripe A.

QUAL É O CRITÉRIO PARA O DIAGNÓSTICO?
Deve considerar uma infecção por gripe as pessoas que apresentem os seguintes sintomas:

QUE DEVO FAZER SE ACHO
QUE TENHO GRIPE A?
Se pensa que pode ter a gripe A, permaneça
em casa e contacte o seu médico de família
ou a Linha de Saúde 24 (808 24 24 24)
para se aconselhar.
Não vá ao médico a não ser que lhe digam
para o fazer ou se sente muito mal, porque
poderá contagiar outras pessoas com a doença.
Tome medicamentos para aliviar os sintomas
(p.ex. paracetamol). Beba muitos líquidos e
repouse.

QUAL É O PERÍODO DE INCUBAÇÃO E
CONTÁGIO DA GRIPE A?
O tempo que decorre entre o momento em
que uma pessoa é infectada e o apareci-
mento dos primeiros sintomas, pode variar
entre 1 e 7 dias.
O período de contagio começa 1 dia antes
do inicio dos sintomas até 7 dias depois.

A DOENÇA PELO NOVO VÍRUS
DA GRIPE A PODE SER TRATADA?
O novo vírus da Gripe é sensível aos medica-
mentos antivirais oseltamivir e zanamivir.

SE TOMEI A VACINA DA GRIPE SAZONAL
ESTOU PROTEGIDO?
Não há evidência científica, até ao mo-
mento, de que a vacina contra a Gripe
Sazonal confira protecção contra a Gripe A.

SE COMER CARNE DE PORCO
OU DERIVADOS POSSO FICAR
CONTAGIADO?
Não. O vírus da Gripe A não é transmitido
pela ingestão de carne de porco ou derivados.

LINK ÚTIL
Microsite da Gripe da Direcção Geral de
Saúde: http://www.dgs.pt

EXISTE ALGUMA VACINA CONTRA
O VÍRUS DA GRIPE A?
Existe uma vacina para a gripe A, disponível
nos serviços de saúde, para vacinar os gru-
pos de risco por prioridades:
(ver quadro Grupos-alvo para vacinação com a vacina contra
gripe A(H1N1) 2009)

GRUPOS ALVO PRIORITÁRIOS AOS QUAIS SE RECOMENDA VACINAÇÃO
a) Pessoas consideredas com alto risco de desenvolver complicações pós-infecção gripal, nomeadamente:

• Idade igual ou superior a 65 anos, particularmente se residentes em lares ou outras instituições

• Residentes ou internados por períodos prolongados em instituições prestadores de cuidados de saúde
(ex: deficientes, utentes de centros de reabilitação), desde que com idade superior a 6 meses

• Grávidas que, em Outubro, estejam no 2º ou 3º trimestre da gravidez, para protecção de uma eventual evolução
grave da doença durante a gravidez e para proteger os seus bebés durante os primeiros meses de vida

• Doentes, com idade superior a 6 meses (incluindo grávidas em qualquer fase da gravidez e mulheres a
amamentar), que apresentem doenças crónicas cardiovasculares, pulmonares, renais, hepáticas,
hematológicas, metabólicas, neuromusculares ou imunitárias

b) Pessoas com probabilidade acrescida de contrair e transmitir o vírus às pessoas consideradas em a):
• Coabitantes e prestadores de cuidados a crianças que tenham risco elevado de desenvolver complicações,

cuja idade não permita a vacinação (idade inferior a 6 meses)
• Âmbito da Saúde Ocupacional

c) Saúde Ocupacional:
• Pessoal dos serviços de saúde (públicos e privados) e de outros serviços prestadores de cuidados

(domiciliários ou em instituições) e com contacto directo com as pessoas consideradas na alínea a), mesmo
que estejam vacinadas

• Profissionais que possam vir a estar envolvidos em operações de abate sanitário de aves potencialmente
infectadas com o vírus da gripe aviária

NAS CRIANÇAS,
A FEBRE TENDE A SER
MAIS ELEVADA

Febre (superior ou igual a 38ºC)
ou

História de febre (inferior ou igual a 72 horas)

2 ou mais dos sintomas seguintes: tosse, dor
de garganta, nariz entupido, dores corporais

ou musculares, dores de cabeça, vómitos/diarreia

Caso suspeite que tem gripe A,
não saia de casa e ligue
para a Linha de Saúde 24
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GRUPOS-ALVO PARA VACINAÇÃO COM A VACINA

CONTRA GRIPE A(H1N1) 2009
Critérios de inclusão nos grupos-alvo para vacinação por

ordem de prioridades (Grupo A, B ou C), tendo em atenção
o desempenho de funções essenciais, o risco para complicações

pós-infecção e a disponibilidade de vacinas.

Grupo
alvo

Pessoas a vacinar

A

1.ª fase

• Profissionais de saúde insubstituíveis

• Grávidas nos 2º e 3º trimestres (> 12ª semana
de gestação), com patologia associada

• Titulares de órgãos de soberania e profissionais
que desempenhem funções essenciais (1ª linha)

2.ª fase

1 - Pessoas com <65 anos com asma
moderada a grave, sob terapêutica
crónica pelo menos 3 meses, nos últimos
12 meses.

2 - Pessoas de qualquer idade com:
•Obesidade mórbida actual

•Doença respiratória crónica desde a infância
(ex: fibrose quística, displasia broncopulmonar)

•Doença neuromuscular com compromisso da
função respiratória (ex: distrofia neuromuscular)

•Imunodepressão: transplantação, terapêuticas
biológicas ou neoplasias hematológicas

3 - Outros grupos
•Grávidas dos 2º e 3º trimestres (>12ªsemana)

•Coabitantes de crianças com idade < 6 meses
portadoras de doença grave

B

1 - Pessoas com <65 anos :
•Diabetes mellitus em tratamento com insulina

•Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC)
ou insuficiência respiratória crónica

•Doença cardiovascular: cardiopatia congénita,
isquémica, hipertensiva, insuficiência cardíaca
congestiva; excluindo hipertensão arterial
isolada

•Doença hepática: atrésia biliar, cirrose, hepatite
crónica com alteração da função hepática
e/ou terapêutica anti-viral

•Doença renal: insuficiência renal crónica, princi-
palmente em doentes em diálise

•Doença hematológica: hemoglobinopatias major

•Asma (doentes não integrados no Grupo A)

•Terapêutica mantida com salicilatos em pessoas
com idade ≤ 18 anos (ex: doença reumática
auto-imune, doença de Kawasaki)

2 - Pessoas de qualquer idade com:
•Imunodepressão: primária, secundária (VIH),

doentes não integrados no Grupo A

3 - Outros
•Profissionais de saúde em contacto directo

com doentes

•Profissionais que desempenham funções
essenciais (2ª linha)

C

1 - Pessoas de qualquer idade com:
•Doença crónica, à semelhança

do recomendado para a vacinação
contra a gripe sazonal

•Obesidade (IMC≥29)

2 - Outros:
•Crianças com idade ≤12 anos

(ou ≤5 anos)

•Dadores regulares de sangue

•Estudantes de medicina e enfermagem
(anos clínicos)

•Profissionais que desempenham funções
essenciais (3ª linha)

Dr. Filipe Prazeres
Interno Complementar de Medicina Geral e Familiar USF Buarcos

ou
Doença respiratória aguda grave (incluindo pneumonia) sugestiva de etiologia infecciosa


