
“INFLUENZA-VACINA CONTRA A GRIPE.” 

Infecção pelo Vírus Influenza. Esta vacina é de vírus inativado, sem perigo 

de causar a doença quando aplicada.  

A gripe ou influenza é uma infecção viral aguda do sistema respiratório, de 

transmissão elevada e distribuição global. 

As complicações mais frequentes são as pneumonias por bactérias 

secundárias, sendo geralmente provocadas pelos seguintes agentes: 

-Um quadro grave é a pneumonia viral primária pelo vírus da influenza. 

São três tipos de vírus da influenza mais conhecidos e a vacina cobre e 

imuniza contra esses vírus. 

As complicações mais frequentes são as pneumonias por bactérias 

secundárias que se associam com o vírus da influenza. 

Essas bactérias são: 

Streptococus pneumoniae. 

Staphylococus sp. 

Haemophilus influenzae. 

INDICAÇÃO: 

*Todos humanos a partir de 06 meses. 

O PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA no inverno, os seus funcionários são 

vulneráveis a se contaminar com o Vírus da Influenza, pois as 

temperaturas baixas associadas com alterações climáticas certamente 

levarão a contrair o citado vírus. 

CONTRAINDICAÇÃO: 

I-Pessoas com alergia grave. 

II- Os funcionários do Parque estão aptos a receberem a Vacina contra a 

Gripe, já que foram vacinados contra a Febre Amarela que é vacina com 

vírus vivo e não tiveram nenhuma reação. 



MORTALIDADE. 

I-DADOS PRIMÁRIOS: 

No Estado de São  Paulo em relação ao mesmo período do ano passado, o 

número de mortes por gripe subiu 180%. 

No Estado de Goiás, os dados apontam 17 mortes pelo vírus H1 N1 neste 

mês. O H1 N1 é conhecido como um tipo do vírus da influenza. 

No Estado do Rio de janeiro até o momento não temos dados, porém, 

quando a imprensa começar a notificar deverá ser alto. As alterações 

climáticas no Estado do Rio são mais sentidas devido a seu desmatamento 

e poluição geral que proporciona uma atividade viral mais consistente e 

perigosa, principalmente para os vulneráveis. 

 

ENFIM, no caso do PNI fomos ao conceituado Médico do Município de 

Itatiaia-DR. WALTER ALCANTARA, que nos ouviu e recomendou a 

Vacinação contra o Vírus da Influenza a todos os servidores desta 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. Em anexo a recomendação médica. 

Em seguida levamos tal recomendação ao Chefe do Posto de Saúde do 

Posto Campo Alegre-Enfermeiro Rick Davies que concordou com o Médico 

e autorizou a Vacinação dos funcionários do Parque.  São 

aproximadamente 60 pessoas, incluindo os terceirizados e o Prev-Fogo. 
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