PRESS RELEASE
Por que é importante se proteger contra a gripe
todos os anos?
Os tipos de vírus influenza sofrem constantes mutações e, portanto, a composição da
vacina muda anualmente.1-3
A vacina tetravalente de gripe com a composição de 2018 já está nas clínicas privadas.2

Rio de Janeiro, abril de 2018 – A gripe (influenza) é uma infecção viral respiratória aguda e
altamente contagiosa, sendo mais grave do que um resfriado comum, podendo levar a
complicações médicas sérias.3,4,13 A doença pode afetar qualquer pessoa em qualquer idade,
sendo facilmente transmitida através da tosse, espirro e contato próximo com uma pessoa ou
superfície contaminada.3,24
A gripe é causada, principalmente, por quatro cepas do vírus influenza: 2 cepas A (H1N1 e H3N2)
e 2 linhagens B (Yamagata e Victoria).2 E, como esses vírus estão em constante mudança de um
ano para outro, novas vacinas precisam ser produzidas anualmente e por isso é importante se
vacinar contra a gripe todos os anos.1-3 Anualmente, a composição das vacinas de gripe é
definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS).2 Para 2018, a OMS anunciou que houve
modificação na cepa A H3N2.2,25
Atualmente, os Estados Unidos e a Europa passam por um dos mais intensos surtos de gripe
com altas taxas de casos confirmados e hospitalizações.5-7, 26,27 De outubro de 2017 a 3 de março
de 2018, os EUA tiveram 24.664 hospitalizações confirmadas por Gripe (Influenza).5 Já na
Europa, desde outubro de 2017, foram confirmados 20.312 casos de gripe e 11.434
hospitalizações.6,7
No Brasil, conforme dados do Ministério da Saúde, o número total de casos confirmados de
influenza até o final de outubro de 2017 foi de 2.412, sendo pacientes com uma mediana de
idade de 45 anos8 – faixa etária que não é contemplada pela vacina oferecida no Programa
Nacional de Imunizações (PNI).9,11 Dentre os casos de influenza, tivemos predomínio para o vírus
influenza A (H3N2) com 64,5% e influenza B com 25,4%, sendo assim responsáveis por quase
90% dos casos.8 O estado com maior número de óbitos por influenza foi São Paulo, com 35,8%
dos registros.8
“Aqui, no Brasil, o vírus da gripe circula o ano todo, não apenas no inverno e é muito importante
a conscientização da população sobre a importância da imunização todos os anos.3 Uma
pesquisa recente da GSK revelou que mais de 60% dos adultos brasileiros não estão com a
vacinação em dia.10 E isso se comprova pelos casos confirmados em pessoas acima de 45 anos.8
Mesmo essa faixa etária não sendo contemplada no Programa Nacional de Imunizações, é
importante que procurem se vacinar. As pessoas devem checar se fazem parte dos grupos de
risco que podem se vacinar nos postos de saúde. Caso contrário, devem procurar as vacinas na
rede privada”9,11, afirma a Dra. Bárbara Furtado, gerente médica de vacinas da GSK.

PRESS RELEASE
Vacinas trivalente e tetravalente
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a imunização é a forma de prevenção mais efetiva
contra a gripe e, para isso, existem dois tipos de vacinas contra a gripe: a trivalente e a
tetravalente.2,3
A vacina trivalente protege contra três cepas do vírus influenza2. Para 2018, a OMS definiu a
composição da vacina com duas cepas de influenza A (H1N1 e H3N2) e uma linhagem de
influenza B (Yamagata).2 Ela é oferecida gratuitamente pelo Programa Nacional de Imunizações
(PNI) nos postos de saúde para crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, mulheres até
45 dias após o parto, profissionais de saúde, portadores de doenças crônicas não transmissíveis,
indígenas, pessoas acima de 60 anos e professores das escolas públicas e privadas.11
A vacina tetravalente está disponível na rede privada e possui proteção contra quatro diferentes
cepas do vírus influenza: 2 cepas A (H1N1 e H3N2) e 2 linhagens B (Yamagata e Victoria), o que
significa 1 linhagem B a mais que as vacinas trivalentes.1,2 Sabe-se que as linhagens B foram
responsáveis por quase 30% dos casos de gripe no ano de 2017.2,8
Todos os anos a OMS recomenda as três cepas de influenza para as vacinas trivalentes e
recomenda a linhagem B adicional que deve ser incluída nas vacinas tetravalentes2. Porém, é
possível ocorrer um “mismatch” ou incompatibilidade de B, quando a cepa presente nas vacinas
trivalentes, é significativamente diferente da linhagem que circula no ambiente.1,23
A partir da campanha de 2018, a vacina influenza tetravalente da GSK, a Fluarix Tetra, estará
disponível na rede privada para indivíduos a partir de 6 meses de idade.12
A Anvisa aprovou, em 26 de fevereiro deste ano, a ampliação de uso desta vacina para indivíduos
a partir de 6 meses de idade, tendo a mesma apresentação para crianças e adultos. 12
“A vacina tetravalente oferece uma proteção mais ampla. É como ter mais de um airbag no
carro. A população pode ter uma maior proteção contra os vírus da gripe que estão em
circulação”, comenta Dra. Bárbara Furtado.

Diferenças entre gripe e resfriado
A gripe e o resfriado são doenças respiratórias, mas são causados por diferentes vírus. Em geral,
a gripe é pior do que o resfriado comum, e os sintomas são mais intensos. As pessoas com
resfriado são mais propensas a apresentar sintomas como nariz escorrendo ou entupido. Os
resfriados geralmente não levam a complicações de saúde, como pneumonia, infecções
bacterianas ou hospitalizações. A gripe pode ter complicações associadas muito graves. Os
sintomas da gripe podem incluir febre alta ou sensação de febre/calafrios, tosse, dor de
garganta, nariz entupido, dores musculares ou corporais, dores de cabeça, fadiga (cansaço),
sendo uma doença potencialmente fatal.3,13
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Febre Amarela e Gripe
Devido ao surto de Febre Amarela no país, é importante esclarecer para a população a
possibilidade de imunização concomitante, ou em datas próximas, com as vacinas de Gripe
(inativada) e Febre Amarela (atenuada):
1. Atualmente não existem estudos que avaliaram especificamente a possível interferência na
resposta imune entre as vacinas de Febre Amarela e Gripe (Influenza).15-18
2. Não existem evidências de que a administração concomitante da vacina de Febre Amarela
com vacinas inativadas produza interferências nas respostas imunes e na segurança das vacinas,
sendo elas aplicadas simultaneamente ou com qualquer intervalo e/ou ordem entre as
administrações. 15-20
3. Estudos clínicos limitados demonstraram que a resposta imunológica gerada pela vacina de
Febre Amarela não é inibida pela administração de outras vacinas simultaneamente ou com
intervalos de 1 dia a 1 mês.14
Sendo assim, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras entidades de saúde não exigem
um período mínimo de intervalo entre as doses e não contraindicam a administração de vacinas
inativadas simultaneamente ou em qualquer momento antes ou após a vacinação contra Febre
Amarela. 14-20

Dez “Mitos e Verdades” sobre a gripe
01 - A vacina contra a gripe não funciona.
Mito. As vacinas podem prevenir a gripe, além de terem perfis de segurança conhecidos e bem
estabelecidos, podendo evitar o agravamento da doença, internações e até mesmo óbitos.3,11
Estudos demonstram que a imunização contra a gripe pode reduzir entre 32% a 45% o número
de hospitalizações por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da gripe.11
02 - A vacina da gripe deve ser tomada todos os anos.
Verdade. Os vírus da gripe sofrem constantes mudanças (mutações) de um ano para outro e
novas vacinas precisam ser produzidas anualmente.1,2 Por isso é importante se vacinar contra a
gripe todos os anos.1-3
03 - A gripe é igual a um resfriado
Mito. A gripe e o resfriado são doenças respiratórias virais, mas são causados por diferentes
vírus. Em geral, a gripe é mais grave do que o resfriado comum, e os sintomas são mais intensos.
As pessoas com resfriado são mais propensas a ter um nariz escorrendo ou entupido. Os
resfriados geralmente não resultam em sérios problemas de saúde, como pneumonia, infecções
bacterianas ou hospitalizações. A gripe pode ter complicações associadas muito graves. Os
sintomas da gripe podem incluir febre alta ou sensação de febre/calafrios, tosse, dor de
garganta, nariz entupido, dores musculares ou corporais, dores de cabeça, fadiga (cansaço) e é
uma doença potencialmente fatal.3,13
04 - Qualquer pessoa pode pegar gripe.
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Verdade. A doença pode afetar qualquer pessoa em qualquer idade e é transmitida facilmente
através da tosse, espirro e contato próximo com uma pessoa ou superfície contaminada.3,24
Estão em particular risco de complicações : crianças menores que 5 anos, principalmente as
menores de 2 anos de idade, grávidas, idosos com mais de 65 anos de idade e pessoas em
qualquer faixa etária com doenças crônicas (por exemplo, doenças cardíacas, asma ou diabetes)
ou sistema imune comprometido, profissionais de saúde e professores.3,11
05 - A vacina contra a gripe pode deixar você gripado.
Mito. Os vírus presentes nas vacinas contra a gripe foram tratados de forma que não são
ativos.12,21 Isso significa que eles não estão vivos e não conseguem deixar você doente.12,21
06 - A melhor forma de se prevenir contra a gripe é com a vacinação.
Verdade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a imunização é a forma de prevenção mais
efetiva contra a gripe.3 Além disso, é importante lavar as mãos e manter bons hábitos de higiene,
como cobrir a boca e o nariz quando for tossir ou espirrar.3
07 - Você se sentirá muito mal após tomar a vacina contra a gripe.
Mito. A reação mais comum após tomar a vacina contra a gripe é dor e inchaço no local da
injeção.22 Outras reações podem incluir febre baixa ou dores musculares.22 Às vezes essas
reações podem ser confundidas com a gripe, mas são eventos adversos, que duram geralmente
1 ou 2 dias após a vacinação.22
08 - Antibióticos podem tratar a gripe.
Mito. Os antibióticos podem tratar infecções causadas por bactérias.21 Mas como a gripe é uma
infecção causada por vírus - e não por uma bactéria - os antibióticos não ajudam a combatê-la
ou trata-la.21 A vacinação contra gripe é uma boa forma de evitar essa doença3. Também é
importante manter bons hábitos de higiene e lavar mãos regularmente.3
09 - A vacina da Febre Amarela e da gripe podem ser tomadas simultaneamente.
Verdade. Atualmente não existem estudos que avaliaram especificamente a possível
interferência na resposta imune entre as vacinas de Febre Amarela e Gripe (Influenza);15-18 A
Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras entidades de saúde não exigem um período
mínimo de intervalo entre as vacinas de Febre Amarela e Gripe e não contraindicam a
administração dessas vacinas simultaneamente ou em qualquer momento antes ou após a
vacinação contra Febre Amarela. 14-20
10 – Grávidas não podem tomar vacina da gripe.
Mito. As grávidas podem (e devem) tomar a vacina, independentemente do estágio de gravidez
em que estejam.21 A grávida é um grupo de risco importante na gripe, podendo ter sérias
complicações pelo vírus, inclusive óbito.21 A vacina também ajuda a proteger o bebê contra a
gripe depois de nascer e durante os primeiros meses de vida.21

Sobre a GSK
Uma das indústrias farmacêuticas líderes do mundo, a GSK está empenhada em melhorar a
qualidade da vida humana permitindo que pessoas façam mais, vivam melhor e por mais tempo.
Para mais informações, visite www.gsk.com.br.
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