Crianças e
a gripe (influenza)
Influenza (gripe) é diferente do resfriado e pode ser mais
severa em crianças. Em geral, a gripe se apresenta de forma
repentina e frequentemente acompanhada por febre, dores
de cabeça e extremo cansaço. Um resfriado é menos grave
e quase sempre inclui coriza.
Os pais devem visitar os médicos pediatras o mais rápido
possível caso notem os sintomas da gripe em seus filhos.1
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Crianças tem de

2 a 3x mais chances
de adoecerem de gripe do que adultos.2

Crianças menores de 5 anos, em especial menores de
2 anos, são particularmente vulneráveis à gripe.1

1 milhão

de crianças menores de 5 anos são hospitalizadas
todos os anos ao redor do mundo, devido a
complicações relacionadas a gripe.3

Crianças com gripe devem ficar em casa, longe da
escola, creche e lugares com muitas crianças por pelo
menos 24 horas após o desaparecimento da febre.4
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O CDC (Centro de Controle de Doenças dos EUA) recomenda

3 ações para combater a gripe:1

1

2

3

Vacinação

Medidas de higiene para
diminuir a propagação do
vírus

Antigripais para alívio de
sintomas, conforme
orientação médica

Em crianças e adultos, os sintomas da gripe incluem
febre, dor de cabeça, dores no corpo, fadiga e tosse.
Crianças podem ter sintomas adicionais, menos comum
em adultos, incluindo vomito e diarréia.5

Febre alta

Calafrio
Dor no corpo

Fadiga extrema

A vacina contra gripe é a
primeira e melhor forma
de prevenir a gripe.1
Caso tenha sintomas, procure um médico
rapidamente. O tratamento deve começar
até 48 horas após o início dos sintomas.1
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Crianças podem transmitir a
gripe por mais tempo do que
os adultos (mais de 7 dias).1
O vírus da gripe é transmitido
principalmente por gotículas

respiratórias da tosse, fala
e espirros.2

O vírus da gripe pode sobreviver por até 7 dias em
superfícies de uso comum como telefones, botões
de elevadores e maçanetas.6

A gripe é mais perigosa que um refriado comum, e pode
causar graves complicações em crianças: a vacinação
contra gripe é a melhor forma de protegê-las.1
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