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Influenza

Introdução
Também chamada de Gripe ou influenza humana, é uma infecção viral aguda do sistema respiratório, 
de elevada transmissibilidade e distribuição global. Um indivíduo pode contraí-la várias vezes ao longo 
da vida. Em geral, tem evolução autolimitada, podendo, contudo, apresentar-se de forma grave. Verifi-
ca-se maior gravidade em idosos, crianças, pessoas com comprometimento imunológico, cardiopatias 
e pneumopatias, entre outros.

A influenza é uma doença sazonal, de ocorrência anual. Em regiões de clima temperado, as epidemias 
ocorrem quase que exclusivamente nos meses de inverno. No Brasil, o padrão de sazonalidade varia 
entre as regiões, sendo mais marcado naquelas com estações climáticas bem definidas, ocorrendo com 
maior frequência nos meses mais frios, em locais de clima temperado.

No século XX, ocorreram três importantes pandemias de influenza, a gripe espanhola (1918-20), a gripe 
asiática (1957-60) e a de Hong Kong (1968-72), que, juntas, resultaram em altas taxas de mortalidade, 
com quase 1 milhão de óbitos. Uma característica importante das pandemias é a substituição da cepa 
atual por uma nova cepa pandêmica. Nesse contexto, a influenza constitui uma das grandes preocu-
pações das autoridades sanitárias mundiais, devido ao seu impacto na morbimortalidade decorrente 
das variações antigênicas cíclicas sazonais. Além disso, existe a possibilidade de haver pandemias, pela 
alta capacidade de mutação antigênica do vírus influenza A, inclusive com troca genética com vírus não 
humanos, ocasionando rápida disseminação e impacto entre os suscetíveis não imunes, com grande 
repercussão social e econômica.

A importância da influenza como ques-
tão de saúde pública cresceu após o ano 
de 2009, quando se registrou a primeira 
pandemia do século XXI, devido ao vírus 
influenza pandêmico A (H1N1) 2009, com 
mais de 190 países notificando milhares 
de casos e óbitos pela doença. 

Uma pandemia de influenza pode ocor-
rer quando um vírus não humano ganha 
a habilidade de transmissão inter-huma-
na (humano para humano) de forma efi-
ciente, sustentada e global. Os vírus da 
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gripe que têm o potencial para causar uma pandemia são referidos como “vírus da gripe com potencial 
pandêmico”. Exemplos de vírus da gripe com potencial pandêmico incluem influenza aviária A (H5N1) e 
(H7N9), da “gripe aviária”. Estes são os vírus não humanos (circulam entre humanos e aves em algumas 
partes do mundo). Infecções humanas com esses vírus raramente ocorrem, mas se qualquer um deles 
passar por mutação poderá adquirir capacidade de infectar seres humanos e espalhar-se facilmente de 
pessoa para pessoa, o que poderia resultar em uma pandemia.

Agente etiológico
O vírus influenza, pertencente à família Ortomixiviridae, possui RNA de hélice única e se subdivide em 
três tipos: A, B e C.

O vírus tipo A é mais suscetível às variações antigênicas, e periodicamente sofre alterações em sua es-
trutura genômica, o que contribui para a existência de diversos subtipos, responsáveis pela ocorrência 
da maioria das epidemias de influenza. Infecta o homem, suínos, cavalos, mamíferos marinhos e aves.

O vírus tipo B infecta exclusivamente humanos, sofre menos variações antigênicas e, por isso, está asso-
ciado com epidemias mais localizadas.

O vírus tipo C infecta humanos e suínos, é antigenicamente estável, provoca doença subclínica e não 
ocasiona epidemias.

Transmissão
Em geral, a transmissão ocorre dentro da mesma espécie, exceto entre os suínos, cujas células possuem 
receptores para os vírus humanos e aviários.

A transmissão direta (pessoa a pessoa) é mais comum e ocorre por meio de gotículas, expelidas pelo 
indivíduo infectado com o vírus influenza, ao falar, espirrar e tossir.

Eventualmente, pode ocorrer transmissão pelo ar, pela inalação de partículas residuais, que podem ser 
levadas a distâncias maiores que 1 metro.

Também há evidências de transmissão pelo modo indireto, por meio do contato com as secreções de 
outros doentes. Nesse caso, as mãos são o principal veículo, ao propiciarem a introdução de partículas 
virais diretamente nas mucosas oral, nasal e ocular.

A eficiência da transmissão depende da carga viral, contaminantes por fatores ambientais, como umi-
dade e temperatura, e do tempo transcorrido entre a contaminação e o contato com a superfície con-
taminada.
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A infectividade está relacionada com a excreção viral pelo trato respiratório superior, porém a correlação 
entre a excreção viral nasofaríngea e a transmissão é incerta e pode variar, particularmente em função 
do nível de imunidade preexistente. 

Manifestações clínicas
Classicamente, o quadro clínico tem início abrupto, com sintomas de síndrome gripal (SG), como febre, 
tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração. Geralmente, tem resolução espontânea em 
aproximadamente 7 dias, embora a tosse, o mal-estar e a fadiga possam permanecer por algumas 
semanas e em alguns casos, principalmente em indivíduos com fatores e/ou condições de risco, pode 
evoluir para síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Em crianças com menos de 2 anos de idade, con-
sidera-se também como caso de síndrome gripal: febre de início súbito (mesmo que referida) e sintomas 
respiratórios (tosse, coriza e obstrução nasal), na ausência de outro diagnóstico específico.

Complicações
Alguns casos podem evoluir com complicações, especialmente em indivíduos com doença crônica, ido-
sos e crianças menores de 2 anos, o que acarreta elevados níveis de morbimortalidade. As mais comuns 
são pneumonia bacteriana e por outros vírus, sinusite, otite, desidratação, piora das doenças crônicas, 
pneumonia primária por influenza, que ocorre predominantemente em pessoas com doenças cardio-
vasculares (especialmente doença reumática com estenose mitral) ou em mulheres grávidas.

Diagnóstico clínico e laboratorial
O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como SG. O diagnóstico depende da investigação 
clínico epidemiológica e do exame físico.

A amostra clínica preferencial é a secreção da nasofaringe (SNF). Consideran-
do a influenza sazonal, o período para coleta é preferencialmente entre o 3º e 
o 7º dia após o início dos primeiros sintomas. Nos casos de SRAG hospitaliza-
do e óbito por SRAG, a coleta deve ser realizada independente do dia de início 
dos sintomas, incluindo os casos em unidade de terapia intensiva (UTI).

As amostras são processadas por biologia molecular, pela técnica de reação 
em cadeia da polimerase de transcrição reversa (RT-PCR) em tempo real. Nos 
laboratórios que ainda não realizam as técnicas moleculares, as amostras de-
vem ser processadas pelo método da imunofluorescência indireta (IFI).
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Imunização
A imunização é realizada anualmente para prevenção da doença. Pode ser administrada antes da ex-
posição ao vírus e é capaz de promover imunidade efetiva e segura durante o período de circulação 
sazonal do vírus.

As vacinas disponíveis no Brasil, trivalente e quadrivalente, são inativadas (de vírus mortos), portanto 
sem capacidade de causar doença. A estratégia de vacinação no país é direcionada para grupos priori-
tários com predisposição para complicações da doença e a vacina é administrada anualmente.
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