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1. Introdução 

1.1 Características gerais 

A influenza é uma doença aguda, infectocontagiosa, causada por um vírus que compromete 

prioritariamente as vias respiratórias. O quadro clínico varia de leve, moderado a grave sendo as duas primeiras as 

formas mais frequentes. 

 Usualmente a influenza e uma infecção assintomática ou oligossintomática e quando sintomática a clínica 

mais comum e febre, cefaleia, mialgia, mal-estar geral, dor de garganta e tosse, e a evolução em geral e 

autolimitada. 

O vírus influenza é capaz de provocar epidemias recorrentes e pode evoluir com pandemias quando um 

novo vírus dissemina em uma população que não apresenta imunidade. 

1.2 Sinonímia 

Gripe 

1.3 Agente etiológico 

O vírus influenza, pertencente à família Ortomixiviridae, possui RNA de hélice única e se subdivide em 

três tipos antigenicamente distintos: A, B e C. 

O vírus tipo A é mais suscetível às variações antigênicas, e periodicamente sofre alterações em sua 

estrutura genômica, o que contribui para a existência de diversos subtipos. São responsáveis pela ocorrência da 

maioria das epidemias de influenza e classificados de acordo com os tipos de proteínas que se localizam em sua 

superfície, chamadas de hemaglutinina (H) e neuraminidase (N). A proteína H está associada à infecção das células 

do trato respiratório superior, onde o vírus se multiplica, enquanto a proteína N facilita a saída das partículas virais 

do interior das células infectadas. O vírus influenza tipo A infecta o homem, suínos, cavalos, mamíferos marinhos 

e aves; o tipo B infecta exclusivamente humanos; e o tipo C, humanos e suínos. 

O vírus tipo B sofre menos variações antigênicas e, por isso, está associado com epidemias mais 

localizadas. 

O vírus tipo C é antigenicamente estável, provoca doença subclínica e não ocasiona epidemias, motivo 

pelo qual merece menos destaque em saúde pública. 

1.4 Reservatório 
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O homem, suínos, equinos, focas e aves são os principais reservatórios. As aves migratórias, 

principalmente as aquáticas e as silvestres, desempenham importante papel na disseminação natural da doença 

entre distintos pontos do globo terrestre. 

1.5 Períodos de incubação 

Em geral, de 1 a 4 dias. 

1.6. Período de transmissibilidade 

Indivíduos adultos saudáveis infectados transmitem o vírus entre 24 e 48 horas antes do início de 

sintomas, porém, em quantidades mais baixas do que durante o período sintomático. Nesse período, o pico da 

excreção viral ocorre principalmente entre as primeiras 24 até 72 horas do início da doença, e declina até níveis 

não detectáveis por volta do 5º dia, após o início dos sintomas.  

1.7 Diagnóstico laboratorial 

A amostra clínica preferencial é a secreção da nasofaringe (SNF). Considerando a influenza sazonal, o 

período para coleta é preferencialmente entre o 3º e o 7º dia após o início dos primeiros sintomas. 

Nos casos de SRAG hospitalizado e óbito por SRAG a coleta deve ser realizada independente do dia de 

início dos sintomas, incluindo os casos em unidade de terapia intensiva (UTI). O diagnóstico laboratorial pela 

pesquisa de vírus da influenza é um dos componentes da vigilância de influenza, a qual se baseia nas estratégias de 

vigilância sentinela de SG, SRAG Hospitalizado. 

As amostras são analisadas no laboratório central de saúde pública LACEN-GO, por biologia molecular, 

pela técnica de reação em cadeia da polimerase de transcrição reversa (RT-PCR) em tempo real, e também se 

utiliza o painel viral que detecta os outros vírus respiratórios de interesse (vírus sincicial respiratório, parainfluenza 

1, 2 e 3 , adenovírus, metapneumovírus).  

1.8 Definições de caso 

Para o correto manejo clínico da influenza, é preciso considerar e diferenciar os casos de síndrome gripal 

(SG) e síndrome respiratória aguda grave (SRAG). 

1.8.1  Síndrome gripal 
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Indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de 

garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico 

específico. 

Em crianças com menos de 2 anos de idade, considera-se também como caso de síndrome gripal: febre 

de início súbito (mesmo que referida) e sintomas respiratórios (tosse, coriza e obstrução nasal), na ausência de 

outro diagnóstico específico. 

1.8.2 Síndrome respiratória aguda grave (SRAG) 

 Indivíduo de qualquer idade, com síndrome gripal (conforme definição acima) e que apresente dispneia 

ou os seguintes sinais de gravidade: 

• Saturação de SpO2 < 95% em ar ambiente; 

• Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória avaliada de acordo com a idade; 

• Piora nas condições clínicas de doença de base; 

• Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente; 

Ou 

 Indivíduo de qualquer idade com quadro de Insuficiência Respiratória Aguda, durante período sazonal. 

Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, 

desidratação e inapetência. 

1.9. Manejo Clínico 

Síndrome Gripal 

Todos os pacientes com síndrome gripal devem ser orientados para retornar ao serviço de saúde em caso 

de piora do quadro clínico, quando deverão ser reavaliados quanto aos critérios de SRAG ou outros sinais de 

agravamento. 

Síndrome respiratória aguda grave (SRAG) 

Realizar avaliação clínica minuciosa e, de acordo com a indicação, iniciar terapêutica imediata de suporte, 

incluindo hidratação venosa e oxigenoterapia, e manter monitoramento clínico. Indicar internação hospitalar e 

iniciar imediatamente o tratamento com o fosfato de oseltamivir (Tamiflu®) após a suspeita clínica, 

independentemente da coleta de material para exame laboratorial. Coletar amostras de secreções respiratórias para 

exame laboratorial, preferencialmente antes do início do tratamento. 
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1.9.1 Tratamento 

A prescrição do fosfato de oseltamivir (Tamiflu®) deve ser considerada baseada em julgamento clínico, 

preferencialmente nas primeiras 48 horas após o início da doença, além dos medicamentos sintomáticos e da 

hidratação. 

Os anti-virais fosfato de oseltamivir (Tamiflu®) e zanamivir (Relenza®) são medicamentos de escolha 

para o tratamento de influenza (Quadro 1). 

 

2.0 Quimioprofilaxia 

Os medicamentos antivirais apresentam de 70% a 90% de efetividade na prevenção da influenza e 

constituem ferramenta adjuvante da vacinação. Entretanto, a quimioprofilaxia indiscriminada NÃO é 

recomendável, pois pode promover o aparecimento de resistência viral. 

A quimioprofilaxia com antiviral não é recomendada se o período após a última exposição a uma pessoa 

com infecção pelo vírus for maior que 48 horas. 

2.1 Indicações da quimioprofilaxia para INFLUENZ 

 Pessoas com risco elevado de complicações não vacinadas ou vacinadas há menos de duas semanas, após 

exposição a caso suspeito ou confirmado de influenza. 

 Aquelas crianças com menos de 9 anos de idade, primo vacinadas ( necessitam de segunda dose da vacina 

com intervalo de um mês para serem consideradas vacinadas), com condições ou fatores de risco( 

comorbidades), que foram expostas a caso suspeito ou confirmado no intervalo entre a primeira e a 

segunda dose ou com menos de duas semanas após a segunda dose, deverão receber quimioprofilaxia. 
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 Pessoas com graves deficiências imunológicas (exemplos: pessoas que usam medicamentos 

imunossupressores; pessoas com aids com imunodepressão avançada) ou outros fatores que possam 

interferir na resposta à vacinação contra a influenza, após contato com pessoa com infecção. 

 Profissionais de laboratório, não vacinados ou vacinados a menos de 15 dias, que tenham manipulado 

amostras clínicas de origem respiratória que contenham o vírus influenza sem uso adequado de EPI. 

 Trabalhadores de saúde, não vacinados ou vacinados a menos de 15 dias, e que estiveram envolvidos na 

realização de procedimentos invasivos geradores de aerossóis ou na manipulação de secreções de caso 

suspeito ou confirmado de influenza sem o uso adequado de EPI. 

 Residentes de alto risco em instituições fechadas e hospitais de longa permanência, durante surtos na 

instituição. 

3.0 Notificação 

Todo o caso de síndrome respiratória aguda grave hospitalizado (SRAG-hospitalizado) deve ser 

notificado (SIVEP -GRIPE). Nos casos de surtos, a vigilância epidemiológica local deverá ser prontamente 

notificada/informada (CIEVS- Goiânia). 

  O Brasil possui uma rede de unidades sentinelas para vigilância da influenza, distribuídas em serviços de 

saúde, em todas as unidades federadas do País, que monitoram a circulação do vírus influenza através de casos de 

síndrome gripal (SG) e síndrome respiratória aguda grave (SRAG). 

Conforme a Portaria de Consolidação nº 5 /GM/MS de 28 setembro de 2017, o município de Goiânia 

integra a rede de vigilância sentinela da Influenza que tem como objetivo: 

Seção II - Da Vigilância Sentinela da Influenza 

Art. 325. A Vigilância Sentinela da Influenza tem como objetivo fortalecer a vigilância epidemiológica da 

influenza através da identificação da circulação dos vírus influenza e de outros vírus respiratórios, de acordo com a 

patogenicidade, a virulência em cada período sazonal, a existência de situações inusitadas ou o surgimento de novo 

subtipo viral. (Origem: PRT MS/GM 183/2014, Art. 26) 

Parágrafo Único. A Vigilância Sentinela da Influenza também tem por finalidade o isolamento de 

espécimes virais e o respectivo envio oportuno ao Centro Colaborador de Influenza (CCI) de referência para as 

Américas e para a Organização Mundial da Saúde (OMS), visando à adequação da vacina da influenza sazonal. 

(Origem: PRT MS/GM 183/2014, Art. 26, Parágrafo Único) 

Art. 326. A Vigilância Sentinela da Influenza possuirá 2 (dois) componentes, definidos de acordo com a 

população: (Origem: PRT MS/GM 183/2014, Art. 27) 
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 I - Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal (SG), com monitoramento da vigilância agregada por Semana 

Epidemiológica (SE) dos atendimentos por SG; e (Origem: PRT MS/GM 183/2014, Art. 27, I) 

II - Vigilância Sentinela de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em UTI, com monitoramento da 

vigilância agregada por Semana Epidemiológica (SE) pelo CID 10: J09 a J18. (Origem: PRT MS/GM 183/2014, 

Art. 27, II) 

Art. 327. Para a execução das ações de Vigilância Sentinela de SG, o ente federativo habilitado ao 

recebimento do incentivo financeiro deverá assumir as seguintes responsabilidades: (Origem: PRT MS/GM 

183/2014, Art. 29) 

I - coletar 5 (cinco) amostras clínicas dos casos de SG por semana, de modo a atingir o mínimo de 80% 

(oitenta por cento) de coleta de material da meta semanal, com oportuna digitação; e (Origem: PRT MS/GM 

183/2014, Art. 29, I) 

II - digitar no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) agregado 

semanal por sexo e faixa etária dos atendimentos de SG e do total de atendimentos da Unidade Sentinela em, no 

mínimo, 90% (noventa por cento) das semanas epidemiológicas do ano. (Origem: PRT MS/GM 183/2014, Art. 

29, II) 

Art. 328. Para a execução de ações de Vigilância Sentinela de SRAG, o ente federativo habilitado ao 

recebimento do incentivo financeiro deverá assumir as seguintes responsabilidades: (Origem: PRT MS/GM 

183/2014, Art. 30) 

I- coletar amostras de no mínimo 80% (oitenta por cento) dos casos de SRAG notificados nas UTI 

incluídas na Vigilância da SRAG, com o devido envio de amostra aos LACEN e incluir os casos no sistema de 

informação SIVEP-Gripe; e (Origem: PRT MS/GM 183/2014, Art. 30, I) 

II - digitar semanalmente os dados do número de internações do CID 10: J09 a J18, de forma agregada, 

das UTI participantes, no SIVEP-Gripe, com uma regularidade de no mínimo 90% (noventa por cento) das 

semanas epidemiológicas do ano. (Origem: PRT MS/GM 183/2014, Art. 30, II) 

Art. 329. Para a implantação da Vigilância da SG e da SRAG, os entes federativos observarão o parâmetro 

populacional descrito no Anexo XLVI . (Origem: PRT MS/GM 183/2014, Art. 31) 

Art. 330. O ente federativo será desabilitado das ações de Vigilância Sentinela de SG e de SRAG na 

hipótese de descumprimento das metas estabelecidas nos arts. 327 e 328 , por 2 (dois) semestres consecutivos. 

(Origem: PRT MS/GM 183/2014, Art. 33) 
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Art. 331. A avaliação das ações de Vigilância Sentinela de SG e de SRAG será efetuada semestralmente 

pela SVS/MS, a partir do ano da habilitação, por intermédio do SIVEP-Gripe. (Origem: PRT MS/GM 183/2014, 

Art. 34) 

4.0 Medidas de biossegurança 

4.1 Precaução padrão 

A implementação da precaução padrão constitui a principal medida de prevenção da transmissão entre 

pacientes e profissionais de saúde e deve ser adotada no cuidado de todos os pacientes, independentemente dos 

fatores de risco ou doença de base. A precaução padrão compreende: 

 Higienização das mãos antes e após contato com o paciente. 

 Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) – avental e luvas – ao contato com sangue e 

secreções. 

 Uso de óculos e máscara se houver risco de respingos. 

 Fazer o descarte adequado de resíduos, de acordo com o regulamento técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

4.2 Precauções para gotículas 

Além da precaução padrão, deve ser instituída a precaução para gotículas para todo caso suspeito de 

infecção pelo vírus influenza. Recomenda-se: 

 Uso de máscara cirúrgica ao entrar no quarto, a menos de 1 metro do paciente – substituí-la a cada 

contato com o paciente. 

 Higienização das mãos antes e depois de cada contato com o paciente (água e sabão ou álcool gel). 

 Uso de máscara cirúrgica no paciente durante transporte. 

 Limitar procedimentos indutores de aerossóis (intubação, sucção, nebulização). 

 Uso de dispositivos de sucção fechados. 

 Manter paciente preferencialmente em quarto privativo, enquanto durar os sintomas (ex. febre) e/ou pelo 

menos 24h após cessar o esquema terapêutico com fosfato de oseltamivir. Quando em enfermaria, 

respeitar a distância mínima de 1 metro entre os leitos durante o tratamento com fosfato de oseltamivir. 

OBS:Atentar-se para o mascaramento do quadro febril pelo uso de antiinflamatórios ou antitérmicos. 

4.3 Situações em que haja geração de aerossóis 
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No caso de procedimentos que gerem aerossóis (partículas < 5 μm, que podem ficar suspensas no ar por 

longos períodos) tais como: intubação, sucção, nebulização, recomenda-se: 

 Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) – avental e luvas, óculos e máscara [respirador] 

tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3 – pelo profissional de saúde durante o procedimento de assistência ao 

paciente e para o profissional que entrar no quarto. 

 Manter paciente preferencialmente em quarto privativo. 

 Uso de máscara cirúrgica no paciente durante transporte. 

Fluxo de Precauções e Isolamento  
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5.0 Vacinação contra a influenza 

 A vacinação contra influenza mostra-se como uma das medidas mais efetivas para a prevenção da 

influenza grave e de suas complicações. Alguns estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% a 

45% o número de hospitalizações por pneumonias, de 39% a 75% a mortalidade global e em, aproximadamente, 

50% nas doenças relacionadas à influenza. 

As estratégias de vacinação no Brasil abrangem a inclusão de novas vacinas no PNI e o estabelecimento 

de grupos populacionais a serem cobertos, decisão esta respaldada em bases técnicas, científicas, logísticas, 

evidência epidemiológica, eficácia e segurança do produto, somados a garantia da sustentabilidade da estratégia 

adotada para a vacinação.  

 A vacinação embora não confira proteção completa, nem proteção contra todas as causas de morte, 

previne aproximadamente 30% dos casos fatais e não fatais em idosos, independentemente do tipo de vírus 

influenza, 40% dos casos de síndrome gripal e 50 a 70% das mortes em que o vírus influenza foi identificado em 

laboratório. A vacinação contra influenza, mesmo quando a eficácia é reduzida, pode impedir milhares de 

internações. Adicionalmente, existem evidências de que a vacinação reduz, em pelo menos, dois dias o tempo de 

hospitalização, um benefício substancial tanto do ponto de vista individual, como para a sociedade. 

 A vacinação é anual, devido às mudanças das características dos vírus influenza consequentes da 

diversidade antigênica e genômica a cada ano. Portanto, a cada ano, as vacinas são modificadas visando proteger 

contra os principais vírus circulantes no momento.  

 Em adultos saudáveis, a detecção de anticorpos protetores se dá entre 2 a 3 semanas, após a vacinação e 

apresenta, geralmente, duração de 6 a 12 meses. O pico máximo de anticorpos ocorre após 4 a 6 semanas, embora 

em idosos os níveis de anticorpos possam ser menores. Os níveis declinam com o tempo e se apresentam 

aproximadamente duas vezes menores após seis meses da vacinação, em relação aos obtidos no pico máximo, 

podendo ser reduzidos mais rapidamente em alguns grupos populacionais, como indivíduos institucionalizados, 

doentes renais, entre outros.  

A imunogenicidade em crianças varia de 30 a 90% sendo diretamente proporcional à idade. Em crianças 

menores de seis anos de idade, aproximadamente 40 a 80% apresentam soroconversão após uma única dose da 

vacina, enquanto para crianças maiores de 6 anos, a taxa de soroconversão sobe para 70 a 100%. Mais de 50% das 

crianças menores de três anos e cerca de 30% das crianças até nove anos de idade são soronegativas para o vírus 

da influenza. Tal fato resulta na recomendação de duas doses da vacina influenza sazonal em primo vacinados e, 

uma dose nos anos subsequentes.  
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A Campanha de vacinação tem por objetivo reduzir as complicações, as internações e a mortalidade 

decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, na população alvo, a saber: 

 Crianças de seis meses a menores de cinco anos;  

 Gestantes; 

 Puérperas;  

 Trabalhador de Saúde;  

 Professores; 

 Povos indígenas; 

 Indivíduos com 60 anos ou mais de idade;  

 Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;  

 População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional;  

 Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;  

6.0 Ações para o enfretamento da Influenza 

6.1 Diretoria de Vigilância Epidemiológica 

6.1.1 Objetivos 

 Promover a vigilância epidemiológica da influenza; 

 Fortalecer as ações relativas ao enfrentamento das epidemias;  

6.1.2 Responsabilidades e competências 

 Manter a vigilância ativa para detectar epidemias; 

 Desenvolver ações integradas com outros setores, além dos da saúde; 

 Produzir e disseminar informações epidemiológicas; 

 Promover campanha de vacinação com objetivo reduzir as complicações, as internações e a mortalidade 

decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, na população alvo para a vacinação; 

 Responder a situações inusitadas; 

 Acompanhar e assessorar as ações de monitoramento; 

 Monitorar e avaliar a evolução da epidemia e o impacto das medidas implementadas; 

6.1.3 Ações 
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 Atualizar fluxos de notificação, investigação e monitoramento de influenza; 

 Avaliar a gravidade da epidemia sobre a saúde; 

 Vacinar a população alvo; 

 Detectar e caracterizar precocemente novos subtipos de vírus influenza; 

 Investigar e monitorar os casos notificados de SRAG; 

 Realizar informes técnicos mensais, e em períodos caracterizados como epidêmicos produzi-los 

semanalmente. 

6.2 Diretoria de Atenção à Saúde – DAS 

6.2.1 Objetivos 

 Fortalecer a atenção à saúde, incluindo ações e serviços de promoção, prevenção, tratamento e 

reabilitação aos pacientes e contatos de influenza; 

 Reduzir a morbimortalidade por influenza; 

6.2.2 Responsabilidades e competências 

 Garantir a integralidade da atenção à saúde; 

 Garantir insumos e medicamentos; 

 Normatizar a regulação e o manejo clínico; 

6.3 Assistência – Gerência de Urgências 

6.3.1 Objetivos 

 Assegurar o acesso do paciente na rede de atenção 

6.3.2 Responsabilidades e competências 

Fase 1 – Pré - epidêmica 

1. Garantir acolhimento com classificação de risco em todas as unidades de urgência/emergência; 

2. Capacitar as equipes de urgência quanto ao Manejo Clínico da Influenza e Suporte Ventilatório; 

3. Garantir o abastecimento de insumos nas unidades de urgência/emergência, a saber: 

 EPI’s – máscara cirúrgica, N-95, capote, gorro, luvas 

 Insumos – lençol descartável, papel toalha, álcool gel, álcool 70%, pilhas, seringas, agulhas, equipo 
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 Suporte ventilatório – látex, cateter nasal, umidificador, máscara de Venturi, máscara O2 c/ 

reservatório, máscara laríngea, tubos endotraqueais, sondas de aspiração, traquéias, filtro 

 Permanentes – fluxometro, válvula, laringo adulto e infantil 

4. Acompanhar o abastecimento de medicamentos nas unidades de urgência/emergência, a saber: 

 Oseltamivir – 30mg, 45mg e 75mg 

 Salbutamol 

 Adrenalina 

 Hidrocortisona 

 Dipirona 

 Agua destilada 

 Dramin 

 Bromoprida 

 Soros 

5. Estabelecer fluxo de transporte, dos atendimentos de demanda espontânea da atenção primária, entre unidades 

básicas e Urgência. 

 Síndrome Gripal – de atendimento e acompanhamento ambulatorial 

 SRAG – caso paciente chegue à UBS realizar 1º atendimento nesta e acionar SAMU para transporte à 

unidade de urgência. 

 

Fase 2 – Epidêmica 

1. Manutenção das atividades da Fase 1 

2. Garantir o adequado fluxo de encaminhamento dos pacientes com indicação de internação para os hospitais 

de referência. Será considerado indicação de internação os pacientes identificados como SRAG, sendo 

indicação de UTI aqueles que apresentarem: Choque, disfunção de órgãos vitais, insuficiência respiratória ou 

instabilidade hemodinâmica. 

OBS.: – caso paciente avaliado como caso suspeito de SRAG chegue à UBS, esta deverá realizar 1º atendimento e 

acionar SAMU para transporte à unidade de urgência. 

 

Fase 3 – Pós – epidêmica 

Avaliação das ações realizadas nas fases anteriores para melhora futura do serviço. 
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7. Matriz de responsabilidades  
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