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seus Cuidadores
Este guia de orientação destina-se a pessoas que pretendam
aumentar os seus conhecimentos e competências em relação a
esta doença.
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O QUE É A GRIPE?


É uma doença causada por um vírus chamado "influenza".



É uma doença contagiosa, que se transmite facilmente de pessoa para pessoa através das
gotículas da tosse ou dos espirros.



Os sintomas mais frequentes são a febre elevada, os arrepios, a dor de cabeça, as dores
musculares, as dores de garganta, o nariz entupido e a tosse seca.



Na maior parte das pessoas, os sintomas mais "fortes" da gripe duram cerca de 5 dias,
sendo necessário esperar 1 a 2 semanas até à cura completa; porém, em algumas
pessoas, os sintomas de cansaço podem persistir várias semanas.

COMO SE PREVINE A GRIPE?
Os doentes com gripe devem:


Manter uma distância de, pelo menos, um metro das outras pessoas, especialmente as que
têm maior risco de desenvolver complicações da doença tais como crianças, grávidas e
doentes crónicos.



Evitar as visitas e o contacto físico próximo, nomeadamente cumprimentos com abraços,
beijos ou apertos de mão.



Cobrir a boca e o nariz quando tossem ou espirram, idealmente com um lenço de papel de
utilização única, ou, na sua inexistência, com o antebraço, mas nunca com a mão.
Depositar de seguida o lenço de papel no lixo.

Todas as pessoas devem:


Lavar frequentemente as mãos com água e sabão, durante um período mínimo de 20
segundos e secá-las de seguida, preferencialmente, com toalhetes de papel.



Evitar o contacto das mãos com os olhos, nariz e boca, especialmente se não estiverem
lavadas.



Limpar frequentemente superfícies e objectos sujeitos a contacto manual repetido (por ex.
tampos de mesas e maçanetas) com os produtos de limpeza habituais.



Arejar frequentemente a casa.



Não há necessidade de lavar em separado roupa, louça e talheres utilizados pelo doente.
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Os utentes que cuidam de doentes com gripe devem:


Escolher, entre os elementos saudáveis de uma família, um para ser o cuidador
preferencial, diminuindo-se assim o risco de contágio a todos.



Colocar máscara sempre que contactem com o doente com gripe. Após o contacto, a
máscara deve ser retirada tocando apenas nos elásticos e deitada no lixo. As mãos devem
ser lavadas.



Pegar nas crianças com gripe ao colo de forma a que o queixo da criança fique sobre o
ombro do cuidador, evitando o contacto com a boca e o nariz da criança doente.

Vacina:


Encontra-se indicada para pessoas com mais de 65 anos, pessoas com diabetes, com
doenças cardíacas e pulmonares graves.



Adultos e crianças saudáveis não têm indicação para tomar a vacina da gripe.

O QUE DEVO FAZER SE TIVER GRIPE?
Adultos:


Habitualmente, a gripe é tratada com medicamentos para o alívio dos sintomas
(analgésicos e antipiréticos).



Os adultos podem tomar paracetamol, na dose de 1 comprimido de 1 grama de 8 em 8
horas.



Quando o paracetamol não é suficiente para aliviar os sintomas durante 8 horas, os adultos
sem doenças crónicas podem tomar o medicamento ibuprofeno, na dose de 1
comprimido de 400 miligramas de 8 em 8 horas, intercalado com o paracetamol, isto é,
caso o ibuprofeno seja necessário, deve ser tomado cerca de 4 horas depois do
paracetamol.



Para desobstrução nasal recomenda-se a colocação de 10 mililitros de soro fisiológico em
cada narina mais ou menos de 2 em 2 horas.

Crianças:


Também nas crianças a gripe é tratada com medicamentos para o alívio dos sintomas
(analgésicos e antipiréticos).



As crianças podem tomar paracetamol, em supositórios ou em xarope, na dose
recomendada para a idade ou para o peso; este medicamento deve ser tomado de 8 em 8
horas.



Quando o paracetamol não é suficiente para aliviar os sintomas durante 8 horas, as
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crianças sem doenças crónicas podem tomar o medicamento ibuprofeno, na dose
recomendada para a idade ou para o peso, de 8 em 8 horas, intercalado com o
paracetamol, isto é, caso o ibuprofeno seja necessário, deve ser tomado cerca de 4 horas
depois do paracetamol.


Para desobstrução nasal recomenda-se a colocação de 1 a 10 mililitros de soro
fisiológico em cada narina mais ou menos de 2 em 2 horas (a quantidade a colocar
depende da idade, sendo aceitável que se coloquem tantos mililitros quantos os anos de
vida da criança).

Crianças e Adultos:


Os antibióticos não são eficazes contra os vírus, pelo que são inúteis para tratar a gripe.



Aumentar a ingestão de líquidos (água, chá e sumos naturais) e fazer uma dieta comendo
pouco e várias vezes por dia (comidas pouco quentes).



Entre em contacto com o seu médico de família, com o seu enfermeiro de família ou com a
linha SAÚDE 24 portuguesa (tel: 808 24 24 24), caso tenha dúvidas ou aconteça uma das
seguintes situações:
a. reaparecimento, agravamento ou persistência de febre por mais de 4 dias.
b. dores de cabeça fortes ou alteração do estado de consciência (confusão mental ou
perda do conhecimento).
c. dificuldade respiratória.
d. dor no peito ou nas costas.
e. aumento do cansaço.
f. expectoração com sangue.
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