GRIPE E CONSTIPAÇÕES
A gripe é uma doença respiratória aguda
provocada por vírus influenza. Trata-se de uma
doença que ocorre todos os anos e que nas
pessoas saudáveis tem uma evolução benigna e
auto-limitada (i.e., evolui espontaneamente no
sentido da cura sem sequelas).
A gripe tem habitualmente um início súbito e
caracteriza-se pelos seguintes sintomas: febre
(temperatura superior a 38ºC), dores de cabeça,
dores musculares, mal-estar geral, dores de
garganta e, nalguns casos, vómitos e diarreia –
estes últimos mais frequentes nas crianças.
Nos idosos e indivíduos portadores de doenças
crónicas graves (caso da insuficiência cardíaca,
asma ou bronquite crónica, diabéticos, etc.) a
gripe pode causar complicações, que podem
exigir tratamento em ambiente hospitalar.
A forma mais eficaz de prevenir a gripe e suas
complicações é através da vacinação dirigida a
grupos específicos da população, com risco
acrescido de complicações. A Direcção-Geral da
Saúde emite todos os anos orientações dirigidas
aos profissionais e serviços de saúde relativas à
prevenção e controlo da gripe (incluindo grupos a
vacinar prioritariamente).
A gripe é uma doença de diagnóstico laboratorial
– ao contrário do síndrome gripal em que o
diagnóstico é de base clínica e epidemiológica –
e distingue-se das chamadas “constipações” ou
resfriados apesar de poder ter sintomas
semelhantes.
As “constipações” são causadas por vírus
diferentes dos vírus da gripe. Geralmente as
constipações estão associadas ao “nariz
entupido”e corrimento nasal e têm sintomas
menos graves, sendo a febre menos intensa e
menos frequente.

AS MÃOS SÃO A VIA MAIS
FREQUENTE DE
TRANSMISSÃO DA GRIPE
NÃO SE ESQUEÇA DE LAVAR AS
MÃOS:

Os 5 passos para uma
correcta lavagem das
mãos

1 Passe as mãos (palma e dorso) com
água corrente

ANTES de contactar com
pessoas doentes ou acamadas
DEPOIS de contactar com
pessoas doentes ou acamadas
DEPOIS de espirrar, tossir ou
de se assoar

2 Ensaboe a palma e o dorso das
mãos
 Não se esqueça de ensaboar os espaços
entre os dedos
 Caso tenha anéis, não se esqueça de os
retirar antes e lavá-los à parte

3 Esfregue a palma e o dorso das
mãos, sem esquecer os espaços

entre os dedos

DEPOIS de ir ao quarto de
banho

 Entrelace os dedos e execute
movimentos de vai-e-vem
 Execute movimentos circulares na palma
e dorso das mãos

ANTES de manipular ou
consumir alimentos

4 Passe novamente as mãos por água

DEPOIS de mexer em objectos
sujos ou potencialmente
contaminados (ex. fraldas usadas

5 Seque as mãos sempre que possível

ou arrastadeiras)

corrente para remover o excesso de
sabão ou sabonete

com toalhetes de papel

Para as suas mãos ficarem
devidamente lavadas deve
demorar cerca de 1 minuto

Em caso de dúvidas contacte o
seu Médico Assistente
ou
a LINHA SAÚDE 24
Telefone 808 24 24 24

ESTOU “ENGRIPADO”: O QUE
DEVO FAZER?
•

Evite ir de imediato aos serviços de
urgência

•

Contacte o seu médico assistente
ou a LINHA SAÚDE 24 para obter
um correcto aconselhamento

•

Caso tenha sintomas sugestivos de
gripe, designadamente febre
(temperatura igual ou superior a
38ºC), agasalhe-se, beba líquidos
com frequência e siga as
orientações que lhe forem
fornecidas pelos serviços de saúde

•

Mantenha-se em casa e reduza os
seus contactos sociais ao
indispensável

•

Evite espaços fechados com muita
gente e pouco ventilados

Programa regional de capacitação em saúde

Lave as mãos com frequência e
evite tossir e espirrar para cima
dos outros: use lenços
descartáveis de papel

Departamento de Saúde Pública e Planeamento

(custo de chamada local)

Mantenha-se informado e informe os
seus familiares e amigos acedendo
regularmente ao sítio da
Direcção-Geral da Saúde
(“microsite da gripe”) em www.dgs.pt

www.arscentro.min-saude.pt
Programa Regional para a Capacitação em Saúde
Av. D. Afonso Henriques. 141
3000-011 Coimbra
Telefone 239 488 284 Fax 239 488 289
E-mail: saudepublica@arscentro.min-saude.pt

•

GRIPE?:
o que devo fazer

(“Informação para uma correcta decisão”)
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