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Férias Aniversariantes do Mês

¤ Marcelo (logística)

¤ 04/06 - Diego (logística)
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ATENÇÃO

Estamos trabalhando há  398 dias
sem acidentes de trânsito. 

Último acidente ocorrido foi em 28/04/2020. 

Nosso recorde é de 480 dias.

¤ Jean (vendedor)

Acesse o Aqua News na Internet:  www.aqualub.com.br/aquanews

Dicas - SPPA

Outono e suas doenças: afinal, como lidar com a gripe?

As águas de março vieram não só para fechar o verão, para marcar o nosso outono. 

Com isso, as doenças já características da época do ano acabam ocorrendo com maior frequência. De acordo com os especialistas, ao longo desse 
período, enfermidades sazonais costumam ser observadas por aí, como o resfriado, a laringite, a asma, a bronquite, a pneumonia e, claro, a famosa 
gripe. Isso acontece porque com a diminuição da temperatura típica do momento climático, a poluição do ar aumenta e ela é que é considerada a 
principal causadora dos problemas respiratórios. Combinando esses fatores com a tendência das pessoas ficarem por mais tempo em locais 
fechados devido à temperatura e aos chuviscos, temos o resultado nada agradável: a proliferação das doenças.

É daí que surge a importância de ressaltar os hábitos de limpeza das mãos, do uso do álcool em gel para higienização sempre que não houver 
torneiras próximas e, de preferência, evitar os locais de aglomeração. Ah, além desses pontos, é também preciso ficar de olho aos primeiros sintomas 
de mal-estar que se manifestarem. Caso você comece a sentir tosses persistentes e febre, já sabe, não é mesmo? É hora de procurar atendimento 
médico para identificação da origem da situação: nada de automedicação! Mesmo porque, o uso de remédios indevidos pode não só mascarar os 
verdadeiros causadores, mas também acabar por comprometer sua saúde e até manifestar alergias desconhecidas. 

Bom, desmistificando algumas coisas: a gripe nada mais é do que uma infecção respiratória causada pelo vírus da influenza. Sim, ela é altamente 
contagiosa e sua incidência costuma aumentar entre final do outono e do inverno. Apesar do seu tratamento ser baseado em repouso, consumo de 
líquidos, alimentação de qualidade (rica em nutrientes e fibras) e de medicação para febre e dores, é imprescindível que se tenha todo o cuidado, pois 
o quadro pode agravar-se, levando à pneumonia e aí sim as complicações são grandes.

Como saber se é gripe ou resfriado? 

Bem, os sintomas provocados pelo vírus da influenza são bem 
mais fortes e, normalmente, são aqueles que vão te levar 
diretamente para aquele estágio em que o corpo pede para ficar 
“de molho” em casa. É, isso mesmo! De dores de cabeça a 
inflamações na garganta, bem como dores espalhadas pelo 
corpo e tosse seguida de catarro: tudo isso pode vir ao mesmo 
tempo com maior ou menor intensidade de acordo com o 
organismo de cada um. Fique atento! Uma vez que o vírus 
possui um revestimento constantemente modificável, a doença 
acaba afetando diretamente a capacidade de defesa. Não 
entendeu? É que com as mutações, o micro-organismo da 
influenza torna mais difícil tanto para o nosso organismo 
combater agressões quanto para os especialistas produzirem 
vacinas responsáveis por nos proteger por completo. É, esse 
problema que parece simples para alguns, para a saúde pública 
faz-se extremamente complicado. 
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¤ 04/06 - Norival (logística)

¤ 16/06 - Josiana (RH)

¤ 17/06 - Déia (financeiro)

¤ 30/06 - Anderson (gerente)


