
Com o atual surto de COVID-19 muitos portugueses têm demonstrado algumas dúvidas

quanto aos medicamentos a ter em casa, bem como no que diz respeito aos suplementos

alimentares que possam eventualmente ser usados nesta fase. Será importante salientar que

existindo dúvidas sobre sintomas como tosse, febre, dificuldade respiratória entre outros, é

essencial que se entre em contacto com a linha de Saúde 24 ou se procure a ajuda do

médico ou farmacêutico.

 

 

Quem não tem em sua própria casa, um "armário de

farmácia" com alguns medicamentos e produtos de

saúde adequados para tratar situações que surjam no

dia a dia que nem sempre requerem uma intervenção

médica?

 

Todos e quaisquer medicamentos a serem administrados

devem seguir o aconselhamento prestado pelo seu

médico ou farmacêutico, a fim de evitar a ocorrência de

interações e duplicação da terapêutica, prevenir

reações adversas e evitar a toma de medicamentos que

não sejam os mais adequados para o doente e a

situação. 

KIT FARMÁCIA

CUIDADOS A TER



 

Paracetamol
São diversas as situações em que podem surgir sintomas como febre ou dor,

também estes característicos da COVID-19. Sempre que o seu médico ou

farmacêutico o aconselhar no sentido de controlar estes sintomas, será

prudente ter em casa paracetamol, devido à sua ação antipirética e

analgésica. Dado que se trata de um medicamento, é necessário ter algumas

precauções pelo que deve sempre informar-se com o seu médico ou

farmacêutico sobre dosagem, contraindicações ou possíveis reações

adversas. Neste sentido a dosagem a ser administrada seguirá o conselho do

profissional de saúde em causa.

 

Anti-histamínico
A presença de manifestações como  espirros, tosse irritativa, secreção nasal,

olhos a lacrimejar, pode estar associada a situações alérgicas e aqui, caso o

médico ou farmacêutico ponderem ser um benefício terapêutico poderá

haver a recomendação de administração de medicamentos anti-alérgicos.

Existem algumas apresentações que poderão ser usadas seguindo as devidas

recomendações, dado que, mais uma vez, apresentam risco de reações

adversas ou contraindicações em alguns utentes.

 

 
Irrigações com solução salina
Estas soluções, conhecidas como "água do mar" trazem benefício quanto à

qualidade respiratória, pois uma correta higiene nasal com um produto de

devida qualidade, diminui a congestão nasal, facilita a respiração, humedece

a mucosa nasal e fluidifica as secreções. 



 

 

Termómetros
Uma peça-chave a ter em casa, tanto para a atual pandemia como para

outras eventuais situações. Existem vários tipos como: vidro, digital,

infravermelhos e auriculares. Muito se tem ouvido falar do uso de

termómetros de infravermelhos neste momento, pois estes equipamentos não

requerem contacto direto com a pessoa. Contudo, a medição diária de

manhã e à noite com recurso a um termómetro digital constitui também uma

excelente possibilidade e menos dispendiosa até. Importante será dizer que

nestes em que há contacto directo é necessário proceder devida higiene do

mesmo.

Suplementos Alimentares
 A procura de suplementos alimentares de reforço imunitário é uma

realidade comum durante todo o ano e em particular nos meses de

inverno. No que diz respeito à COVID-19 ainda não existe evidência

científica que demonstre a sua eficácia como prevenção à mesma. A

toma destes produtos não substitui uma dieta equilibrada ou as

restantes recomendações preventivas: distanciamento social,

higienização das mãos, etiqueta respiratória e uso de máscara. Os

mesmos podem apresentar diversos ingredientes e são aconselhados

muitas vezes pelas suas propriedades promotoras do normal

funcionamento do sistema imunitário (por exemplo, alguns como os

antioxidantes), como é o caso dos suplementos que apresentam

Vitamina C, Vitamina D, Zinco, Selénio, Equinácea, Simbióticos, entre

outros. No caso da opção por um suplemento alimentar, procure o seu

Farmacêutico que o irá aconselhar quanto ao mais indicado sem

comprometer toda a segurança.



Higienização das mãos
Água+sabão

Higienização das mãos
Solução alcoólica
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Higiene das mãos
Um das melhores formas de combate a qualquer tipo de infeção é a

frequente lavagem das mãos com água e sabão ou através de solução

antissética de base alcoólica (SABA). A lavagem deve durar 40-60 segundos

se usado água e sabão e 20-30 segundos se recurso a SABA. As soluções

alcoólicas encontram-se à venda em espaços como farmácias ou

parafarmácias e nas quais poderá confiar para adquirir o produto apropriado

para este efeito. Em baixo pode consultar o procedimentos de higienização

das mãos. (DGS, 2019)   

 

https://www.dgs.pt/microsite-da-gripe/paginas-acessorias/ficheiros-externos/cartaz-3-lavagem-das-maos-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/microsite-da-gripe/paginas-acessorias/ficheiros-externos/cartaz-3-lavagem-das-maos-pdf.aspx
https://lh4.googleusercontent.com/proxy/dVs5d46a6u3QXiClbmMKoE-0CRH4fLY50NTUBXDZ83C3p7IrSWxoQWOvmDF-J_YqPAh2MqeHw_QOFqHGXe6mSgjs_cHcXoBTjC8qM1Oq_RFR3MgfUogYV5m8
https://lh4.googleusercontent.com/proxy/dVs5d46a6u3QXiClbmMKoE-0CRH4fLY50NTUBXDZ83C3p7IrSWxoQWOvmDF-J_YqPAh2MqeHw_QOFqHGXe6mSgjs_cHcXoBTjC8qM1Oq_RFR3MgfUogYV5m8

