
Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 
1.º andar, Macau

Endereço

Tel
E-mail

Website

28555533

webmaster@dsedj.gov.mo

www.dsedj.gov.mo

:

:
:

:

Lutando contra a Lutando contra a 

com os seus filhoscom os seus filhos

gripe sazonalgripe sazonal

Se os seus filhos 
sofrem de gripe…

Se os seus filhos apresentarem sintomas 
tais como febre, dores de cabeça, fadiga, 
tosse, dores de garganta, corrimento ou 
congestão nasal, dores musculares, diarreia 
e vómitos, etc., devem usar uma máscara e 
consultar o médico o mais depressa possível. 
Deve orientá-los, de acordo com as 
indicações médicas, para tomarem os 
necessários medicamentos a tempo ou 
prestar-lhes os cuidados adequados. Se for 
necessário, deve solicitar licença por doença, 
junto da escola, para que fiquem em casa a 
repousar, de forma a reduzir a possibilidade 
de transmissão de vírus.

Deve também informar a escola acerca da 
doença dos seus filhos e solicitar informação 
acerca das medidas contra a gripe junto da 
escola, de modo a ajudar os seus filhos, 
mantendo uma cooperação e comunicação 
estreitas com a escola.



Conhecer a gripe sazonal

Os pais/encarregados de educação devem 
conhecer os modos de transmissão, 
sintomas e métodos de prevenção contra 
a gripe sazonal.

A influenza sazonal, vulgarmente designada 
de “gripe”, é uma doença aguda que afecta 
as vias respiratórias e altamente infecciosa.
A gripe atinge o seu pico normalmente entre 
os meses de Janeiro e Março 
de cada ano.
O seu período de incubação é 
de, geralmente, 1 a 3 dias; 
no primeiro dia antes da 
ocorrência da doença e até 
7 dias após a recuperação 
também se pode dar o contágio.

Modos de transmissão

A infecção é transmitida, principalmente, 
através de gotículas de saliva emitidas e do 
ar; pode também ser transmitida por 
contacto directo ou indirecto com secreções 
orais ou nasais dos pacientes infectados.

Métodos de prevenção

1. Manter uma boa ventilação de ar
Durante a época de pico da influenza, deve 
ensinar os seus filhos a abrirem as janelas, 
de modo a manter uma boa ventilação e 
reduzir as hipóteses de transmissão do 
vírus.

2. Cuidados de Higiene Pessoal
Ensine os seus filhos a desenvolverem 
bons hábitos de higiene, tais como:

Cobrir o nariz e a boca com um lenço 
de papel sempre que tossem ou 
espirram, se não tiver um lenço, cobrir 
a boca e o nariz com o braço, em vez de 
usar as mãos
Deitar o lenço de papel na sanita e 
despejar o autoclismo; ou deitá-lo num 
caixote de lixo com tampa
Lavar, frequentemente, as mãos com 
sabonete e água durante 15 a 20 
segundos ou utilizar produtos de 
desinfecção das mãos contendo 
principalmente álcool.

3. Estar atento à condição física

Deve manter-se atento 
à situação física anormal 
dos seus filhos.

4. Praticar um estilo de vida saudável
Ensine os seus filhos a criarem um estilo 
e hábitos de vida saudáveis, como por 
exemplo, dormir e acordar cedo, praticar 
exercícios adequados e uma dieta 
equilibrada; evitar a fadiga em demasia e 
o fumo do tabaco, de modo a fortalecer a 
imunidade do corpo.

5. Evitar lugares públicos 
     com grande concentração 
     de pessoas ou pouco 
     ventilados

6. Proceder à 
     vacinação anual 
     contra a gripe


