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AÇÃO 
 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO 

SÍNDROME GRIPAL 

Atendimento prestado a 
pacientes acometidos por 
quadros agudos ou 
agudizações de patologias 
crônicas, de baixa 
complexidade, que são 
acolhidos nas unidades básicas 
de saúde, sem agendamento 
prévio, onde recebem 
atendimento e tem sua 
necessidade assistencial 
atendida. 

SÍNDROME GRIPAL: 
- Doença aguda (com duração máxima de cinco dias), apresentando febre (ainda que referida) acompanhada 
de tosse ou dor de garganta, na ausência de outros diagnósticos 
TRATAMENTO: 
- Medicamentos sintomáticos 
 
SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): 
- Todo paciente com síndrome gripal que apresente febre acima de 38ºC (mesmo que referida), tosse e 
dispnéia ou saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente ou sinais de desconforto respiratório e/ou:  
- Aumento da frequência respiratória 
- Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente 
- Em crianças, além dos itens acima, observar também os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem 
intercostal, desidratação e inapetência 
TRATAMENTO: 

a) Oseltamivir: 
- Adultos: 75mg – 12/12h – 5 dias 
- Crianças: menos de 15kg – 30mg – 12/12h – 5 dias 
                  De 15 a 23kg – 45mg – 12/12h – 5 dias 
                  De 23 a 40kg – 60mg – 12/12h – 5 dias 
                  Acima de 40kg – 75mg – 12/12h – 5 dias 
- Se for afastado o diagnóstico de infecção por qualquer vírus influenza, deve-se suspender a administração do 
Oseltamivir 
NOTIFICAR 
Registrar no prontuário/SISTEMA. 
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