
Gripe A (H1N1) de origem suína 
 

A gripe é caracterizada como uma doença infecciosa com alto potencial 

de contagio causado pelo vírus Influenza. Este vírus apresenta três tipos, 

sendo eles o A, B e C. Observam-se entre esses tipos aspectos importantes 

que denotam seu grau de virulência e sua participação em pandemias ao longo 

da história. O tipo A, o mesmo tipo do agente causador da gripe suína, A H1N1, 

possui amplo potencial de mutagenicidade e esteve ligado a várias pandemias 

mundiais. O tipo B apresenta menor susceptibilidade às mutações e, portanto, 

epidemias mais localizadas com menor potencial de transmissão. Desta forma, 

o tipo C é o tipo que apresenta maior estabilidade relacionada a mutações, sem 

grande importância clínica, assim sendo, nunca esteve ligado a nenhuma 

pandemia.1 

A gripe sazonal, ou seja, aquela mais infecciosa em determinada época 

do ano faz parte do tipo A, e foi fundamental para o surgimento das gripes mais 

patogênicas. Isto ocorre pela alteração em duas proteínas de superfície do 

vírus, sendo elas a hemaglutina (H) e a neuraminidase (N), originando assim, 

subgrupos com características específicas, como o H2N2, H3N2, H5N1, e 

também o H1N1, sendo essas proteínas responsáveis também pela 

designação viral. 2 

A gripe suína A (H1N1), como citado anteriormente, é uma variação da 

gripe sazonal e carrega em sua composição material genético do vírus suíno, 

aviário e humano. A forma de contágio ocorre pela dispersão de gotículas 

contaminadas por portadores do vírus no ar, que ao entrarem em contato com 

superfícies de mucosas, como mucosa nasal, oral e ocular, podem provocar a 

infecção. Relatam-se possíveis casos, onde houve contaminação por materiais 



gastrointestinais infectados com o vírus, observando que alguns indivíduos 

doentes apresentaram diarréia e vômitos. Faz-se importante ressaltar que a 

ingestão de alimentos de origem suína não possui potencial de transmissão da 

doença. 2,3 

Desta forma, o Ministério da Saúde propõe medidas de prevenção da 

doença por meio do uso de máscaras cirúrgicas descartáveis quando em 

permanência de áreas de risco, cobrir o nariz e a boca com um lenço, 

preferencialmente descartável, ao tossir ou espirrar. O Ministério da Saúde 

sugere também evitar locais de aglomeração de pessoas, o contato direto com 

pessoas doentes, o compartilhamento de alimentos, copos, toalhas e objetos 

de uso pessoal, além de lavar as mãos frequentemente com água e sabão, 

especialmente depois de tossir ou espirrar. 4 

Do ponto de vista clínico e da gravidade da doença a gripe suína A 

(H1N1) não difere muito a gripe sazonal, podendo provocar sintomas como 

febre acima de 38°C, dor de cabeça, dor de garganta , dores musculares e 

articulares, tosse, calafrios, desconforto geral, além de náusea, vômito e 

diarréia, em alguns casos. Em caso de adoecimento, com aparecimento de 

alguns desses sintomas o recomendado é procurar assistência e não usar 

medicamentos sem orientação médica. 4,5 

 O período de incubação do vírus, ou seja, o período entre a exposição 

ao patógeno e a manifestação dos sintomas iniciais pode variar de 1 a 7 dias, 

com uma média de 4 dias. Já o período de transmissão varia de acordo com a 

idade do infectado, sendo que para crianças de até 12 anos de idade a 

transmissão é por 14 dias, ou após se o quadro febril persistir e, com idade 

acima de 13 anos é por 7 dias,  ou também após se o quadro febril persistir. 5  



O fosfato de oseltamivir (Tamiflu®) é o medicamento mais indicado para 

o tratamento da gripe A (H1N1), sendo que o zanamivir também apresenta 

ação antiviral contra esse vírus, já que testes funcionais e dados de 

sequenciamento genético de neuraminidase indicam a susceptibilidade do vírus 

a estes dois medicamentos, e a resistência a adamantanes, como a 

rimantadina e a amantadina. 3 

Faz-se necessária uma anamnese médica para diagnosticar os reais 

sintomas da gripe de origem suína, já que esta pode ser confundida com um 

simples resfriado comum. Diagnosticada como provável infecção viral pela 

Influenza A (H1N1), o tratamento deve ser iniciado no máximo em 48 horas, 

contados a partir do aparecimento da sintomatologia, antes mesmo da 

confirmação do exame laboratorial. 2,3 

O mecanismo de ação do oseltamivir é a inibição da replicação viral por 

meio do impedimento da saída do vírus de uma célula para outra. Esse 

impedimento ocorre devido à ação do medicamento em inibir as 

neuraminidases, que por sua vez participam fundamentalmente da liberação 

dos vírions. Em estudos realizados na gripe sazonal demonstram que 36 horas 

após a utilização do antiviral os títulos virais diminuem consideravelmente, 

amenizando assim a sintomatologia e a possibilidade de contágio. 3 

O uso de ácido acetilsalicílico deve ser restringido em suspeita ou 

confirmação de infecção pelo vírus influenza A (H1N1), já que este apresenta o 

risco de desenvolvimento da síndrome de Reye. Outro aspecto importante é o 

uso do oseltamivir para gestantes, que apesar de não ter estudos clínicos 

comprovando sua segurança, deve ser indicado pelo risco que a patologia 

causa a essas mulheres. 3 



A automedicação com os antivirais pode tornar o vírus mais resistente, 

com conseqüente surgimento de novas cepas, aumentando assim os riscos de 

saúde pública. Como agravante, o uso indiscriminado pode mascarar ou 

atenuar os sintomas de outras patologias. 3,4  

Com relação às vacinas, é declarado pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) que a vacinação contra o vírus Influenza A (H1N1), não é 

totalmente eficaz para a imunização da população. De acordo com a OMS, a 

fabricação de novas vacinas pode levar cerca de cinco a seis meses após a 

identificação do primeiro vírus pandêmico. Entretanto, é esperado uma vacina 

que possa ser melhor desenvolvida e fornecer maior eficácia ainda este ano 

para alguns países, como EUA, uma vez que o primeiro vírus foi identificado no 

final de abril deste ano. 6 

Atualmente, a vacina comum para a gripe disponibilizada pelo SUS, em 

especial aos idosos, é apresentada na forma de injetável, sendo produzida por 

meio do cultivo do vírus em ovo de galinha. Faz-se a complementação de 

outras cepas do vírus Influenza fracionados e inativados. A adição de outros 

componentes também é realizada, como timerosal e neomicina.7 É importante 

ressaltar que esta vacina não imuniza quanto ao H1N1! É apenas para a gripe 

comum. 
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