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COM A CHEGADA DO INVERNO, INICIA-

SE TAMBÉM A TEMPORADA DO VÍRUS 

INFLUENZA, O CAUSADOR DA GRIPE. 

ALÉM DO VÍRUS H1N1, IDENTIFICOU-SE 

UMA MUTAÇÃO, COM O SURGIMENTO DO 

VÍRUS H3N2, JÁ CIRCULANDO NO BRASIL. 

FALAM NUMA NOVA EPIDEMIA DE GRIPE. 

BUSCANDO TRAZER AS MELHORES 

INFORMAÇÕES PARA OS NOSSOS 

CLIENTES, FOMOS CONVERSAR COM O 

DR. MARCELO PUSTIGLIONE, MÉDICO 

DO TRABALHO DA DIVISÃO TÉCNICA DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO TRABALHO DA 

SECRETARIA DO ESTADO DE SP.
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DOUTOR MARCELO, QUAL A VERDADE 

SOBRE UM NOVO SURTO DE GRIPE 

NESTE INVERNO? 

Os vírus causadores da gripe circulam o tempo 

todo, mas os surtos de gripe são mais frequentes 

no inverno porque algumas condições facilitam 

a circulação do vírus e a transmissão para 

várias pessoas, ampliando seu poder infeccioso 

ou virulência. A chuva e o vento frio levam às 

pessoas a se refugiarem em ambientes fechados, 

pouco ventilados ou ventilados artificialmente 

e, geralmente cheios de gente que buscam o 

aconchego para se aquecer. O vírus da gripe é 

transmitido pelo contato direto com indivíduos 

doentes ou suas secreções e por via aérea por 

meio de micropartículas de secreção respiratória 

(aerossóis) eliminados quando o doente espirra 

ou tosse. Fica então fácil entender porque essa 

doença atinge um grande número de pessoas 

nessa época do ano.

Na realidade, o estado gripal pode ocorrer em 

qualquer época do ano e pode estar associado 

a outros agentes (coronavírus e rhinovírus), 

causando o “resfriado” ou constipação, e aos 

alérgenos responsáveis pelas alergias respirató-

rias (rinite). A gripe, propriamente dita, é uma 

infecção causada pelo vírus influenza e os 

subtipos mais comumente encontrados são o 

H1N1 e o H3N2. O risco de um surto existe e 

fatalmente ocorrerá. Medidas devem ser tomadas 

para evitar uma epidemia e, nesse sentido, a 

imunização por meio de vacinas, num primeiro 

momento para os profissionais da saúde e grupos 

vulneráveis e posteriormente para o restante da 

população deve ser prioritária e realizada agora, 

no inicio do outono.   

O VÍRUS H3N2 NÃO É NOVIDADE NO 

BRASIL. POR QUE ESSE TOM ALARMISTA 

QUE ESTAMOS PRESENCIANDO NA 

MÍDIA, EM MENSAGENS DE WHATSAPP 

OU EM CONVERSAS ENTRE AMIGOS?

Como foi dito o subtipo H1N1 é o subtipo mais 

prevalente, mas, já em 2017, foi o H3N2 o subtipo 

de maior circulação no Brasil. Em 2016, 90% 

dos casos foram causados pelo H1N1 , mas em 

2017, apenas 2% decorreram desse subtipo. Isto 

quer dizer que 98% dos casos foram causados 
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pelo H3N2 e não tivemos nenhuma catástrofe 

e devemos isso às vacinas e ao esclarecimento 

da população de como se proteger. A mídia 

social moderna deve, invés de alarmar, divulgar 

informações positivas de medidas de proteção, 

incluindo a importância da vacinação. 

A VACINA CONTRA A GRIPE 2018 JÁ 

CONTEMPLA O VÍRUS H3N2?

Sim, resumidamente, a vacina trivalente 

contem cepa viral (vírus mortos e repli-cados) 

semelhante ao vírus influenza A (H1N1) + cepa 

viral semelhante ao vírus influenza A (H3N2) + 

cepa viral semelhante ao vírus da influenza B que 

circulou em Phuket em 2013; a quadrivalente, 

além destes três contem também cepa viral 

semelhante ao vírus influenza B que circulou em 

Brisbane em 2008. Deve-se dar preferência à 

vacina quadrivalente sempre que possível, mas a 

trivalente protege até 60% a aquisição da gripe e 

em até 90% a ocorrência de quadro grave, caso o 

indivíduo fique gripado apesar de vacinado.

O H3N2 EXIGE PREVENÇÃO ESPECIAL, 

PRINCIPALMENTE NAS EMPRESAS?

A orientação é a mesma para qualquer subtipo de 

vírus influenza A ou B, seja no trabalho, seja no 

metrô, seja no convívio social, a saber:

CASO VOCÊ NÃO ESTEJA GRIPADO

Lavar as mãos com água e sabão com frequência 

e sempre que possível, elas podem estar 

contaminadas pelo contato com superfícies ou 

objetos contendo as gotículas, podendo carregar 

o vírus até a mucosa de seu sistema respiratório. 

Caso esteja num transporte coletivo evite levar as 

mãos ao nariz ou boca, pois o balaústre ou outra 

superfície também pode conter microrganismos; 

assim que sair do veículo higienize as mãos com 

álcool gel.

Buscar sempre que possível estar em ambientes 

naturalmente ventilados e que tenha incidência 

de raios solares.

Se o ambiente que você frequenta é fechado 

com ar condicionado, além de fiscalizar os 

procedimentos de higienização, procure ingerir 
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bastante líquido e lavar as narinas, de preferência 

com água morna, três a quatro vezes durante sua 

jornada de trabalho

Alimentar-se bem, repousar sempre que possível, 

dormir de 6 a 8 horas por dia, ingerir bastante 

líquido e evitar excessos físicos em ambientes 

fechados (“baladas”)

CASO VOCÊ ESTEJA GRIPADO

Enquanto tiver sintomas (espirros e tosse 

principalmente), procure ficar em casa tomando 

os medicamentos indicados pelo médico, 

repousando e alimentando-se adequadamente; 

caso tenha condição de trabalhar, utilize lenço 

descartável tapando o nariz e a boca sempre que 

espirrar ou tossir, já que a única forma de evitar 

que o aerosol possa contaminar outras pessoas, 

é impedindo que ele seja expelido no ambiente 

fechado, como coletivos, ambientes de trabalho, 

igrejas, etc.

Lave as mãos com água e sabão ou higienize 

com álcool gel e higienize o nariz com água, de 

preferência morna, com frequência e sempre que, 

eventualmente, proteja com as mãos a boca ou o 

nariz quando tossir ou espirrar.

Alimente-se bem, ingira bastante líquido (água, 

suco de frutas, chás) e busque estar em locais 

ventilados e com incidência de sol.
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