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:: Saiba as diferenças entre resfriado, gripe comum e a gripe Influenza
A/H1N1
Com a chegada do outono e em seguida do inverno, costuma ser normal o aumento da
incidência de resfriado, gripe comum e também, de alguns anos para cá, da gripe
Influenza A/H1N1. Para que você possa se proteger dessas doenças, que causam muito
mal-estar, febre, prostração e até complicações mais graves, trazemos aqui algumas
informações. É importante lembrar que o indicado, em todos os casos a seguir, é procurar
seu médico para que ele possa fazer o diagnóstico correto e indicar o melhor tratamento.

Resfriado – tem como causa o Rhinovírus ou
outros parecidos, permanecendo no organismo
por um período de dois a quatro dias.
Seus sintomas mais evidentes são tosse, alguma
dor muscular e leve dor de cabeça. Caso ocorra
febre, é baixa. São verificados ainda mal-estar e
nariz escorrendo, podendo a pessoa apresentar
rouquidão. Como tratamento, o paciente pode
pedir

ao

médico

algum

remédio

para

descongestiona às vias respiratórias, como um
antialérgico, por exemplo. Se não há o devido cuidado, entre as complicações está o
desenvolvimento de otite, sinusite e bronquite. Para amenizar os sintomas, é indicada à
ingestão de vitamina C, que pode ajudar a fortalecer o sistema imune e curar mais
rapidamente. Assim, pode ser útil tomar suco de laranja, abacaxi e acerola, além de
comer morangos.

Gripe comum – é causada pelo vírus Influenza
e dura de sete a dez dias. Seus sintomas são
febre alta, tosse muita dor muscular e de
cabeça. Também é comum dor de garganta, nos
olhos e a presença de coriza. É indicado como
tratamento o uso de medicamentos receitados
pelo médico, incluindo Paracetamol para baixar
a febre, e remédios específicos para gripe que
contenham ingredientes que favorecem a
eliminação do vírus. É importante cuidar para
que o vírus da gripe não atinja os pulmões, pois,
nesse caso, pode haver complicações como o
desenvolvimento de uma pneumonia, por
exemplo.
Para aliviar os sintomas, o ideal é fazer repouso, ingerir muito líquido, fazer gargarejos com
água e sal, aumentar a umidade dos locais que costuma fica e utilizar bolsa de água quente
sobre os músculos para diminuir o desconforto muscular.

Influenza A/H1N1 – É transmitida por um
novo tipo de vírus da mesma família que
transmite a gripe A. Passa de pessoa para
pessoa, especialmente por meio da tosse ou
espirro; e também no contato com objetos
contaminados. Os sintomas são: febre alta e
tosse, bem como dor de cabeça e no corpo,
garganta inflamada, falta de ar, cansaço, diarreia
e vômitos. Já foram verificadas também formas
graves da doença com o registro de pneumonia
e falência respiratória, além de mortes. Pode
ainda causar uma piora de doenças crônicas já
existentes.

O tratamento para quem não apresenta complicações deve ser realizado com medicação sintomática, hidratação, antitérmico, alimentação leve e repouso. Nos casos onde
são identificadas complicações graves, são

necessárias medidas mais eficazes.

Pois, uma das principais complicações da influenza são as infecções bacterianas
secundárias, principalmente as pneumonias. Em caso de complicações, o tratamento
deve ser específico. O Ministério da Saúde alerta que é fundamental procurar atendimento nas unidades de saúde, para que haja identificação precoce de risco e o não agravamento da doença. Para se prevenir lave frequentemente as mãos, principalmente
antes de consumir algum alimento e após tossir ou espirrar; utilize lenço descartável
para higiene nasal; cubra o nariz e boca quando espirrar ou tossir. Evite ainda tocar às
mucosas de olhos, nariz e boca, bem como contato próximo a pessoas que apresentem
sinais ou sinto mas de gripe; não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres,
pratos, copos ou garrafas; e mantenha os ambientes bem ventilados. Assim, ainda no
sentido de prevenção, uma das indicações é a vacina. O SUS e o Ministério da Saúde
promovem a Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe, dos dias 4 a 22 de maio,
fixando a data de 9 de maio como o dia de mobilização nacional. Entre os que têm maior
probabilidade de desenvolver complicações e, por isso, são considerados grupo de risco
estão os idosos, crianças novas, gestantes e pessoas com alguma comorbidade
(associação de duas patologias numa mesma pessoa).
O Ministério da Saúde também disponibiliza a quem utiliza smartphones e tablets um aplicativo
capaz de gerenciar cadernetas de vacinação cadastradas pelo usuário.
O link para baixar o aplicativo é http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/vacinacaogripe/.

:: Confira a agenda de treinamentos para os próximos dias:
Maio
02/05/2016 – Eldorado do Sul - RS
09/05/2016 – Itajaí - SC
12/05/2016 – Curitiba - PR

23/05/2016 – Indaiatuba - SP
25/05/2016 – Curitiba- PR
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