
 
 

 
 

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES COM RELAÇÃO À COVID-19 E 
QUADROS DE INFLUENZA 

 

1. Não é fácil diferenciar os quadros iniciais de gripe e covid-19. Dores no corpo, de cabeça, 

mal-estar, febre, coriza, diarreia, dor de garganta, tosse em geral seca e rouquidão/perda da 

voz podem ocorrem em ambas as infecções. O que vemos é que pessoas com asma ou 

enfisema ou bronquite crônica tem muito mais sintomas/agravamento dos seus quadros de 

base com a infecção por vírus que causam influenza. O vírus da COVID-19 raramente 

descompensa os quadros de asma; 

 

2. Gripe causa mais sintomas de rinite e muito raramente ocasiona dessaturação (queda da 

taxa de oxigênio no sangue), embora possa fazê-lo; assim, sempre é bom que, principalmente 

idosos e pessoas com comorbidades, mesmo que não sintam falta de ar, monitorem a 

saturação com uso de oxímetro para registro em dedos das mãos. Nestes casos devem 

realizar a medição sentados e por 30 segundos a um minuto, mudarem de dedo se o sinal 

não estiver bom ou estável; 

 

3. Atualmente, no Estado de São Paulo vem sendo observada, nesta semana (02-07/01/22), 

uma redução importante de infecção por influenza e aumento igualmente importante de 

Covid-19, apesar da grande limitação para a realização de testes; 

 

4. Não existem medicamentos preventivos para as duas infecções, exceto vacinação que 

reduz infecções e principalmente a gravidade dos quadros, quando as pessoas são 

acometidas; 

 

5. No caso de gripe, se confirmado com testes com o painel viral - o que é feito em poucos 

locais - e se o paciente estiver muito sintomático, ele deverá procurar atendimento médico 

que avaliará a indicação de medicação antiviral, que às vezes auxilia no tratamento se 

administrada no 1º e 2º dias do início dos sintomas. Na imensa maioria das pessoas isso não 

é necessário; 

 

6. Nas duas doenças deve-se lavar narinas 4 x ao dia com soro fisiológico. Use uma seringa 

de 3 ou 5 ml e injete em cada narina; 

 



 
 

 
 

7. Se a temperatura aumentar acima de 37,5oC, deve-se tomar banho frio (todos ou pessoas 

alérgicas), ou dipirona 1 grama ou paracetamol 500- 750 mg; 

 

8. Cuidados para manter a hidratação nos casos com diarreias; 

 

9. Pessoas com quadros de Covid-19, que estão em casa, devem evitar ficarem deitadas por 

longos períodos, salvo durante o sono noturno. É recomendável que se movimentem no 

interior da casa e, se estiverem clinicamente bem, com uso de máscaras, podem fazer 

caminhadas ao ar livre, sem aglomerações. Esse procedimento ajuda a evitar a ocorrência de 

eventos tromboembólicos; 

 

10. Não usar outras porcarias precoces em nenhuma das doenças; 

 

11. Quadros de febre persistente, tosse com catarro amarelo e/ou esverdeado, falta de ar, 

cansaço excessivo demandam consulta médica devendo evitar protelações na procura das 

mesmas; 

 

12. Para fazer teste dirigir-se à UBS mais próxima, mesmo que tenha fila de espera. Não 

desistam. Não deem moleza para a incompetência e descaso dos dirigentes da saúde, 

cuidem-se e obriguem o Estado, o SUS, a cuidar bem de vocês. Os que tem convênios ou 

pagam que exijam agilidade dos serviços que contratam; 

 

13. As duas doenças têm transmissão aérea, assim o isolamento é necessário. No caso 

COVID-19 recomendo manter isolamento de 10 dias após início dos sintomas. Se eles não 

estiverem mais presentes nos dois últimos dias é possível suspender o isolamento. A tosse 

seca  poderá  persistir por mais tempo, contudo, ela não representa evidências de 

contaminação. Mas, após o isolamento devem ser mantidos os mesmos cuidados preventivos 

ao saírem de casa ou quanto a aglomerações. No caso de influenza não existe 

recomendação estabelecida para tempo de quarentena, exceto afastamentos conforme 

quadro clínico, em geral até cinco dias nos casos leves. Em situações graves, especialmente 

as que demandam internações, recomenda-se a extensão do período de isolamento. A 

proposta e adoção para a Covid-19 de períodos de quarentena menores, de 7 ou mesmo de 5 

dias, como o que está sendo sugerido pelo Sr. Queiroga não tem amparo científico nenhum 

até o momento. O CDC adotou essa prática nos EUA sob o argumento de estarem faltando 



 
 

 
 

trabalhadores devido os afastamentos (chegaram a ter mais de um milhão de infectados por 

dia por lá), especialmente para atender os interesses das empresas, entre elas as 

companhias aéreas. A mesma pressão empresarial vem ocorrendo aqui, em vez de se 

contratar mais funcionários, como foi feito durante a pandemia em 2020 e 2021, resolvem 

abreviar o tempo de retorno, sem testar para saber se estão negativos ampliando-se assim o 

risco de a disseminação do vírus nos locais de trabalho e no trajeto. A irresponsabilidade, 

incompetência e orientação fiscalista não têm limites para atentar contra a saúde das 

pessoas. A melhor solução para esse problema, tanto no hemisfério Norte como no Sul, 

passa por salários melhores e pela geração de mais empregos.   

 

14. Melhorar/adequar a ventilação - janelas e portas abertas; se sistema de ar for 

condicionado, deve-se calibrar a taxa de renovação de ar acima do indicado regularmente, ou 

seja, aumentar a cubagem da troca de ar por minuto; 

 

15. Se numa mesma família todos tiverem Covid-19, isso não significa que essas pessoas 

possam ficar sem máscara num mesmo cômodo ou dormindo juntas. Se todos infectados 

tirarem as máscaras e ficarem num mesmo ambiente, a concentração de vírus no ar vai ser 

mais elevada e isto pode fazer com que os mais sensíveis, durante a fase em que o 

organismo está tentando controlar a doença, possam ser mais suscetíveis a evoluir com mais 

sintomas ou sinais. Esta opinião, embora não existam sobre ela estudos suficientes que a 

amparem, tem plausibilidade. Recomendo que seja observada; 

 

16. Pessoas que têm ou tiveram contato com outras com diagnóstico ou suspeita de Covid -

19 devem fazer teste antígeno ou RT-PCR, entre 3º e 5º dias após o contato, mesmo se 

assintomáticos. As UBS não estão fazendo testes em assintomáticos que tiveram esses 

contatos, mas é um direito e recomendável, que exijam, tentem conseguir e pressionem para 

que a rede pública de saúde passe a fazê-lo. Os que podem pagar devem exigir tais testes 

em serviços privados, embora os exames também estão restritos pela falta de kits. 

 

17. Só deve ser autorizada a entrada nas dependências da Fundação Escola de Sociologia e 

Política - SP de pessoas com esquema completo de vacinação, inclusive a dose de reforço, 

comprovados com documento de identidade e o atestado das doses tomadas; 

 



 
 

 
 

18. Nas salas de aula e de trabalho, devem ser checadas as condições de ventilação. É 

sempre indicado manter janelas e portas abertas para criar com correntes de ar; 

19. O uso de máscaras no interior da Sociologia e Política é obrigatório. As máscaras devem 

cobrir a boca e o nariz, e estarem e bem ajustadas para evitar entrada de ar pelas laterais, 

pelos lados no nariz ou pelo queixo. Cabe observar com detalhe os que usam barbas longas, 

que deveriam ser evitadas durante a pandemia, pela dificuldade de ajuste da máscara; 

 

20. Máscaras N95 ou PFF2 (Peça facial filtrante) são mais eficazes e para ambientes de 

aulas ou onde trabalham várias pessoas, são as mais recomendadas. Elas podem ser 

utilizadas vários dias. Usa-se uma máscara um dia/horário de trabalho e locomoção e a noite 

deve-se guardá-la em local próprio por dois dias, antes da reutilização. Assim cada pessoa 

deve ter um kit de cinco máscaras utilizadas em sistema de rodízio diário. Máscaras cirúrgicas 

são boas, mas menos eficazes, especialmente pela presença da dominante variante Omicron, 

que se mostra com grande capacidade de replicação e transmissão. Por essa razão 

recomendo usar proteção melhor em ambientes internos, com mais pessoas especialmente 

se não existirem informações sobre ventilação. Pode se usar até mesmo com máscaras 

cirúrgicas sobrepostas; 

 

21. Ainda não é sabido se a variante Omicron, além de ser mais transmissível, tem maior ou 

menor potencial de gravidade. Estudos preliminares sugerem que possa causar menos 

efeitos graves, mas isso pode decorrer do fato das pessoas estarem vacinadas e/ou terem 

tido Covid-19 anteriormente, ou as duas situações combinadas, além de mais pessoas jovens 

estarem sendo infectadas. Ainda não existem informações consistentes sobre isto, bem como 

se os tempos em que as pessoas infectadas persistem contaminantes é maior ou menor do 

que aquele observado nas variantes anteriores. Assim, a orientação é cautela, prevenção - 

vacinação completa, com reforços conforme calendários, o uso de máscaras e ambientes 

limpos e arejados; 

 

22. Apesar da decretação/conduta irresponsável e circo de governantes, a pandemia ainda 

não acabou. Assim, todas as precauções preventivas são indispensáveis até maiores 

informações serem disponibilizadas por canais competentes. No Brasil, por exemplo, pela 

FIOCRUZ, dado a inexistência de um Ministério da Saúde confiável. A saída da pandemia 

será tanto mais rápida quanto mais precocemente adotarmos as medidas recomendadas pelo 

aprendizado científico que tivemos até o momento, passados dois anos de seu início. E, a 



 
 

 
 

cada semana ou mês, novas informações são apresentadas, que poderão oferecer elementos 

para o ajuste das condutas para a melhor preservação da saúde das pessoas. 
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