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COVID-19, GRIPES E CONSTIPAÇÕES 

 

A chegada do Outono e dos dias mais frios traz consigo as constipações e gripes já 

habituais nesta época. Este ano temos, ainda, a preocupação da COVID-19. As três doenças 

têm em comum o facto de atingirem o sistema respiratório e de a sintomatologia ser muito 

semelhante, o que dificulta a distinção entre elas. 

Com base nas orientações da Organização Mundial de Saúde foi elaborada uma tabela 

que ajuda a facilitar a identificação e distinção da eventual doença, de acordo com o 

conhecimento existente até ao momento. 

Por outro lado, a inclusão das recomendações de prevenção no dia a dia de cada um 

de nós contribuem, também, para a prevenção de gripes e constipações uma vez que estas 

duas doenças se transmitem da mesma forma. 

Mantenha todos os procedimentos de prevenção divulgados até ao momento:  

• Utilização de máscara: utilize a máscara fornecida pela Comarca, de acordo 

com as orientações divulgadas até momento. De acordo com a informação 

mais recente da DGS, este equipamento deverá ser substituído quando que se 

encontrar humedecido ou de quatro em quatro horas; 

• Higiene das Mãos: lave frequentemente as mãos com água e sabão ou, não 

sendo possível, desinfete com álcool gel. Não toque nos olhos, nariz e boca 

sem efetuar a higienização das mãos. Lembre-se que estas são as vias de 

entrada do vírus no nosso organismo; 

• Etiqueta respiratória: quando tossir ou espirrar tape a boca e o nariz com um 

lenço ou faça-o para o braço. Nunca para as mãos ou para o ambiente; 

• Distanciamento físico: Mantenha o distanciamento físico de dois metros das 

outras pessoas, sempre que possível; 

 

Relembram-se os 3 C da prevenção do COVID-19: 

1º Evitar espaços fechados com ventilação insuficiente (Confined and enclosed spaces); 

2º Evitar espaços com muitas pessoas (Crowded places); 

3º Evitar contatos próximos (Close contacts).  
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VAMOS TODOS FICAR BEM!  

 

Nota:  As imagens utilizadas foram retiradas da internet apenas a título ilustrativo 


