Já ouviu
falar em RSV?
O RSV, ou “vírus sincicial respiratório”, pode causar
complicações que afetam as vias respiratórias.1
O RSV é um vírus contagioso comum que pode provocar doença
nas crianças. Cerca de nove em cada dez serão infetadas com RSV
até aos 2 anos de idade.2
Embora a maioria dos casos de infeção por RSV sejam ligeiros,
todas as crianças estão potencialmente em risco de desenvolver
bronquiolite ou pneumonia causadas por RSV - e não podemos
prever os que podem ficar gravemente doentes e serem
hospitalizados.3-5 A bronquiolite e a pneumonia são condições
respiratórias que podem causar dificuldade em respirar e podem
requerer cuidados hospitalares.3,6

Partilhe esta
informação com
a sua família e amigos.
Visite JuntosContraoRSV.pt

Como detetar os sinais
de doença nas crianças?
A infeção por RSV pode assemelhar-se a muitas outras
doenças. Alguns dos sintomas de doença podem ser:7
Semelhantes a constipação
tais como nariz entupido,
tosse ou febre

Perda de apetite em
crianças mais velhas, ou
diminuição da ingestão de
leite em lactentes

Pieira

Perda de energia

Se tiver alguma preocupação, fale com um profissional de
saúde para mais informações.

Embora não seja comum, por vezes os sintomas
podem agravar-se rapidamente e ser necessário ajuda
de um profissional de saúde. É recomendado que
recorra a emergência médica (ligue 112) se:8
Existir muita dificuldade
em respirar ou fazer
pausas respiratórias
Palidez ou cianose (lábios
cinzentos/azulados)

Existir sonolência excessiva
(dificuldade em acordar
a criança) ou prostração

Ajude a proteger as crianças
Doenças graves relacionadas com o RSV podem afetar a vida
familiar e podem deixar os pais preocupados e sobrecarregados. 9
Mas há medidas que pode adotar para ajudar a proteger as
crianças e as respetivas famílias.

Saiba que:
O RSV surge de forma
sazonal na maioria dos
países (geralmente durante
os meses de outubro/
novembro a abril/maio)
e propaga-se facilmente10

O RSV pode permanecer ativo
em superfícies e brinquedos
durante muitas horas. O vírus
pode propagar-se se uma
criança tocar nestas superfícies
e depois no seu rosto11

O RSV propaga-se
facilmente através de
tosse, espirros e contacto
próximo com outras
pessoas11

Os estudos têm demonstrado
que o RSV é transmitido a
crianças maioritariamente
por irmãos mais velhos ou
outras crianças12,13

Ajude a evitar a propagação do RSV ao:
Lavar frequentemente
as mãos durante pelo
menos 20 segundos14

Tossir e espirrar para um
lenço de papel ou lado
interno do cotovelo14

Desinfetar objetos como
superfícies, brinquedos e
utensílios14

Manter a criança
afastada de pessoas
que estão doentes14

1. NHS. Respiratory tract infections (RTIs). 2021. Disponível em: https://www.nhs.uk/conditions/respiratory-tract-infection/. Último acesso em: Janeiro
2022. 2. Simoes EAF. Lancet 1999; 354:847–852. 3. Karron RA. Plotkin’s Vaccines. Seventh edition. Chapter 51, Respiratory Syncytial Virus Vaccines.
Elsevier Inc. 2018. 4. Hall CB et al. Pediatrics 2013; 132(2): e341–348. 5. Bianchini S et al. Microorganisms 2020; 8(12): 2048. 6. Meissner HC. N Engl J
Med 2016; 374(1): 62-72. 7. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). RSV Symptoms and Care. 2020. Disponível em: www.cdc.gov/rsv/about/
symptoms.html. Último acesso em: Janeiro 2022. 8. Adaptado de Bronquiolite. Folheto informativo para pais e cuidadores. DGS. Disponível em:
http://criancaefamilia.spp.pt/media/128777/Folheto_bronquiolite-aguda_DGS.pdf. Último Acesso: Julho 2022. 9. Young M & Smitherman L. Infect
Dis Ther 2021; 10: 35–45. 10. Adaptado de SNS24, Doenças infecciosas - Vírus sincicial respiratório, 2022. Disponível em: https://www.sns24.gov.pt/
tema/doencas-infecciosas/virus-sincicial-respiratorio/. Último Acesso em Julho 2022. 11. Piedmont G & Perez MK. Pediatr Rev 2014; 35(12): 519–530.
12. Jacoby P et al. Epidemiol Infect 2017; 145(2): 266–271. 13. Yamin D et al. Proc Natl Acad Sci USA 2016; 113(46): 13239–13244. 14. Centers for Disease
Control and Prevention (CDC). RSV Prevention. 2020. Disponível em: www.cdc.gov/rsv/ about/prevention.html. Último acesso em: Janeiro 2022.
MAT-PT-2200703 - 1.0 09/2022
SANOFI PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA, Sede Social Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 – 3º Piso, 2740-244
Porto Salvo, Portugal. Capital social: € 26.815.015,00, CRC de Cascais - 500 134 960, Tel.: +351 21 3589400,
email: geral.pt@sanofi.com geral.pt@sanofi.com - www.sanofi.pt

