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Nota  

A: Pais e responsáveis de educação  
De: Rhode Island Department of Health - (O departamento de saúde de Rhode Island) 
Data:  22 de janeiro de 2018 
Assunto: Prevenção da gripe e do norovírus 
  
O departamento de saúde de Rhode Island (RIDOH) está instando todos a prática de hábitos de boa saúde para evitar a propagação 
do norovírus, da gripe e de outras doenças respiratórias que circulam em todo o estado.  
  
A gripe circula em Rhode Island na maioria do tempo no fim da primavera. Não é aindo demasiado tarde para ser vacinado. Vacinas 
contra a gripe estão disponíveis em farmácias e consultórios médicos. Se você ou sua criança apanharem a gripe, os medicamentos 
antivirais prescritos (não antibióticos) podem reduzir alguns dos sintomas.  
  
Maneiras de evitar apanhar e espalhar a gripe:  
• Vacine-se contra a gripe.  
• Permaneça em casa se você estiver doente e mantanha as crianças em casa se estiverem doentes.  
• Tussa ou espire no seu cotovelo.  
• Lave as mãos muitas vezes durante o dia. Enxágue com água morna e sabão. Se água e sabão não estiverem disponíveis, use gel 

de mão à base de álcool.  
• Fique em casa pelo menos 24 horas após a febre desaparecer.  
  
O norovírus  é uma doença do estômago altamente contagiosa que pode causar às pessoas a ter vômitos severos e/ou diarreia 
durante 24 a 48 horas. (Esse vírus é muitas vezes chamado por outros nomes, como a gripe ou intoxicação alimentar). O norovirus é 
encontrado nas fezes e vômito duma pessoa infectada. As pessoas podem ser infectadas por comer alimentos ou beber líquidos que 
estão contaminados com o norovírus; tocar superfícies ou objetos infectados com o norovírus e em seguida, colocar a mão na boca; 
comer alimentos que estão preparados por uma pessoa infectada; ou ficar no mesmo quarto, quando uma pessoa contaminada 
vomita.  
  
Maneiras de evitar apanhar e espalhar o norovírus:  
• Lave bem as mãos com água e sabão, especialmente depois de ir ao banheiro e trocar fraldas e sempre antes de comer ou 

preparar comida.  
• Permaneça em casa se você estiver doente e mantanha as crianças em casa se eles estiverem doentes.  
• Imediatamente após um episódio de vômito ou diarreia, limpe e desinfecte as superfícies contaminadas com um produto de 

limpeza doméstico que contenha lixívia, conforme indicado no rótulo do produto ou uma solução feita pela adição de 5 a 25 
colheres de sopa de água sanitária para 1 galão de água.  

• Não cozinhe enquanto estiver doente. As pessoas contaminadas com o norovirus não devem preparar comida para os outros 
enquanto tiverem sintomas e durante 3 dias depois que recuperam da doença.  

  
Como os serviços de urgência dos hospitais através do estado tem recebido numéros importantes de pacientes, o RIDOH chama a 
atenção de todos que ir aos serviços de urgência para a maioria dos casos de norovirus e casos menos severos de gripe, resultará 
inevitavelmente em longas esperas porque a equipe de funcionários dá prioridade aos ferimentos e as doenças mais graves. Se não 
tiver certeza se você ou seu filho precisa ir ao serviço de urgência, contate o seu médico. Seu cuidador de saúde poderá dar-lhe 
orientação sobre o prôximo passo para você ou seu filho. (A maioria dos consultórios tem médicos de guarda em horário pós-
laboral). 

http://www.mass.gov/eohhs/docs/dph/cdc/flu/the-flu-guide-for-parents-portuguese.pdf
http://www.mass.gov/eohhs/docs/dph/cdc/flu/the-flu-guide-for-parents-portuguese.pdf
https://www.mass.gov/files/documents/2016/07/wv/nlv-pt.pdf
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