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O que são IVAS?

As infecções das vias aéreas superiores (IVAS) são 
doenças com sintomas parecidos, como gripes 
e resfriados, bastante comuns, principalmente 
na infância. São muitas vezes causadas por vírus 
transmitidos pelo ar e principalmente pelas mãos.

Essas doenças respiratórias ocorrem com maior 
frequência entre os meses de Março e Julho. Daí a 
importância de redobrar os cuidados.
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Diferenças Emergência



O resfriado se caracteriza por sintomas como coriza, 
sensação de nariz entupido, espirro, em alguns casos 
acompanhados de tosse, dor de garganta e febre. Pode 
durar até 10 dias e é tratada com antitérmicos, muito 
líquido e lavagem nasal. Nesse caso, é contraindicado o 
uso de antibióticos.

A gripe é provocada por vírus, se instala e progride 
rapidamente, causando sintomas mais severos, com 
evolução mais prolongada. É caracterizada por tosse seca, 
febre mais alta, calafrios, dor de garganta e dor no corpo.  

O covid-19, infelizmente, tem sintomas muito parecidos 
com os das duas doenças que já citamos, o que muda é 
a intensidade e a frequência. Para saber mais, consulte 
nossa página, com informações específicas sobre 
a doença: 

www.segurosunimed.com.br/coronavirus

Qual a diferença entre a gripe, o 
resfriado comum e o covid-19?

Na dúvida

voltar

Se apresentar sintomas, para não correr ao pronto-socorro 
sem necessidade e sob o risco de se expor ou expor as 
crianças aos vírus que circulam no ambiente hospitalar, 
antes, se possível, entre em contato com o consultório do 
médico que os acompanha ou agende uma teleconsulta, de 
modo que o profissional possa indicar se é preciso ou não 
ir ao pronto-socorro naquele momento.

http://www.segurosunimed.com.br/coronavirus


É importante estar atento aos sinais de alerta que 
indicam que o quadro não pode esperar. Quando eles 
aparecem, o melhor a fazer é procurar o serviço de 
emergência, principalmente se ocorrerem em crianças:

 Dificuldade para respirar ou falta de ar.

 Dor ou pressão no peito ou no abdome.

 Vômitos persistentes e intensos.

 Desidratação e não aceitação de líquidos e alimentos.

 Tontura.

 Confusão mental ou sonolência.

Alguns cuidados ajudam a evitar as doenças respiratórias 
e suas complicações:

Se você já possui alguma doença respiratória crônica, mantenha o 
uso de medicações específicas para o controle dos sintomas. Saiba 
mais sobre: 

Use máscara em ambientes externos e sempre que tiver 
contato com outras pessoas.

Mantenha os ambientes arejados e limpos.

Evite aglomerações.

Aumente a ingestão de líquido para manter as mucosas 
úmidas e deixar mais fluidas as secreções nasais, quando 
existentes. 

Reforce as medidas de higiene, lavando frequentemente as 
mãos e usando álcool gel.

Mantenha as vacinas em dia.

O que é um caso de emergência?

Prevenir em vez de remediar

voltar

ASMA na infânciaASMA

http://midias.segurosunimed.com.br/content/Asma-na-pediatria-Digital.pdf
http://midias.segurosunimed.com.br/content/Asma_cronicos_cuidando_de_perto.pdf
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