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CONSIDERAÇÕES  SOBRE O AGENTE

Influenza sazonal:

• Vírus influenza A/H1N1 pdm09

• Vírus influenza A/H3N2

• Vírus influenza B

Fonte: CDC



TRANSMISSIBILIDADE DO AGENTE

TRANSMISSÃO PESSOA A PESSOA

• Contato direto: secreções respiratórias de 
pessoa doente e com sintomas

• Gotículas expelidas ao espirrar,

tossir, falar 



TRANSMISSIBILIDADE DO AGENTE

Contato direto

• mãos contaminadas de 

pacientes



TRANSMISSIBILIDADE DO AGENTE

TRANSMISSÃO CRUZADA

• mãos de profissionais de saúde contaminadas

• objetos de uso comum contaminados

• superfícies ambientais contaminadas (cama e outros 

mobiliários próximos ao paciente), maçanetas, 

interruptores de luza, teclado de computador, 

telefone e outros



CONSIDERAÇÕES  SOBRE A DOENÇA

• Doença infecciosa, febril, transmissível, aguda – acomete 

vias aéreas e pulmões. Também coração, músculos, SNC, 

fígado.

• Declínio da febre após 3o.dia de doença, normalização por 

volta do 6o. dia.

• Forma mais comum de apresentação: SÍNDROME GRIPAL

(febre e tosse ou dor de garganta, podendo apresentar

mialgia, cefaléia e dores articulares. 



CONSIDERAÇÕES  SOBRE A DOENÇA

• Evolução para formas graves: (SRAG) e óbito, 

nos grupos com maior risco para formas 

graves da doença.

• Em grupos mais vulneráveis: prevenção 

através de vacina com agentes inativados e 

tratamento com antiviral (inibidores de

neuraminidases)



GRUPOS VULNERÁVEIS: FORMAS GRAVES DA 
DOENÇA

• Crianças < 2 anos

• Adultos > 60 anos

• Gestantes: qq fase da gestação (até 2 semanas de

puerpério)

• Imunossuprimidos: (HIV/AIDS, transplantes, câncer e 

outras formas de imunossupressão congênita ou 

adquirida) 



GRUPOS VULNERÁVEIS: FORMAS 
GRAVES DA DOENÇA

Patologias crônicas

cardiopatia, pneumopatia, doença renal crônica,

hepatopatia crônica, asma, DPOC, diabetes mellitus,

hemoglobinopatias, doenças neurológicas e

musculoesqueléticas, trissomias, doenças autoimunes em

tratamento imunossupressor, obesidade mórbida, 

usuários crônicos de aspirina menores de 19 anos, 

fibrose cística, implante coclear.



EPIDEMIOLOGIA DA INFLUENZA

Sazonalidade: meses de inverno

Surtos, epidemias e pandemias

Período de incubação: 1 a 4 dias

Período de transmissibilidade: 1 dia antes do início dos 

sintomas, até 7 dias após (crianças e imunossuprimidos: 

14 dias)
(Foto: Wherter Santana / AE)



EPIDEMIOLOGIA DA INFLUENZA

TRANSMISSÃO INTRA-HOSPITALAR

entre pacientes, funcionários e visitantes. 

• gotículas 

• mãos contaminadas

• procedimentos geradores de aerossóis 
(colheita e aspiração de secreções 
respiratórias, intubação, inalação e outros)

Foto:www.hospitalsantaizabel.org.br



TRIAGEM RÁPIDA E EFICAZ DE PACIENTES COM 
DOENÇA RESPIRATÓRIA FEBRIL AGUDA DE 

INÍCIO SÚBITO

1.Sinalização à entrada da unidade, apontando para o 
fluxo de atendimento 

(COMPREENSÍVEL) ?



1. Orientação dos profissionais – precauções

2.  Suprimento: lenços descartáveis (higiene 
nasal), lixeira com pedal, dispensadores de 
álcool gel em salas de espera

3. Higienização das mãos

4. Limpeza e desinfecção de superfícies

5. Manutenção de ambientes ventilados

MEDIDAS  FUNDAMENTAIS



CARTAZES COM ORIENTAÇÃO SOBRE 
HIGIENE RESPIRATÓRIA E ETIQUETA 

DA TOSSE

O suprimento de lenços                          
descartáveis,
sem 
orientação
pode não ser
suficiente.



Fornecimento de máscara cirúrgica ao 
paciente sintomático respiratório



MEDIDAS  FUNDAMENTAIS

6. Restrição da atuação de PAS com sintomas respiratórios 

7. Gestantes e imunossuprimidos – afastados da 
assistência direta a esses pacientes

8. Não circular no hospital com EPI

9. Não tocar superfícies ambientais (maçanetas, mesas, 
pias, etc.

10. Não compartilhar objetos de uso pessoal e alimentos



PRECAUÇÕES RECOMENDADAS

Precauções para gotículas: durante todo 

o período de transmissibilidade do vírus

Precauções para aerossóis: na realização de 

procedimentos geradores de aerossóis

Precauções padrão: durante todo o período de internação 

do paciente

Ambulatório, Pronto Socorro  e Hospitais

SUSPEITA 

CONFIRMADOS



AGILIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

1. Identificação dos pacientes com síndrome gripal

2. Triagem - SÍNDROME GRIPAL SEM SINAIS DE GRAVIDADE

AUSÊNCIA DE FATORES DE RISCO

1.Orientação sinais de gravidade

2.Sintomáticos

3.Isolamento social 

4.Retorno se piora

COM  FATORES DE RISCO

1. Oseltamivir

2. Orientação sinais de gravidade

3.  Sintomáticos

4. Isolamento social

5. Retorno se piora

Amostra de secreções respiratórias (colher somente
em pacientes de surtos).
Somente os surtos são notificados.



AGILIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

Afixar em local de fácil visibilidade a lista das

unidades de saúde onde pode ser encontrado

o oseltamivir.

Importante: informar o horário de funcionamento das 
unidades.

Oseltamivir = receituário comum (RDC 39/2012)

Evitar a circulação do paciente pelo hospital



CONTROLE DE INFECÇÃO

Síndrome Respiratória Aguda Grave por Influenza

• Internação em quarto privativo preferencialmente

• Precauções para gotículas

• Precauções padrão

• Precauções para aerossóis na realização de procedimentos 

geradores de aerossóis

Remoção: somente após contato com o serviço.



QUEM DEVE ADOTAR AS MEDIDAS DE 
PRECAUÇÃO?

• PAS que prestam assistência direta ao 

paciente: todos 

• Equipe de suporte ao paciente: nutrição, 

limpeza, lavanderia (os que ficam em contato 

próximo do paciente: um metro)

• Profissionais de laboratório, que coletam, 

transportam e manipulam amostras de 

pacientes com influenza



QUEM DEVE ADOTAR AS MEDIDAS 
DE PRECAUÇÃO?

• Profissionais das equipes de remoção 

• Profissionais que executam a verificação de 

óbito

• Familiares e visitantes do paciente

Restringir número de pessoas que entram  
em contato com o paciente.



EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

PROTEÇÃO RESPIRATORIA

• Máscara cirúrgica  (gotículas – distância <= 1 metro do 
paciente)

• Máscara N95 / PFF2 – geração de aerossol (intubação 
traqueal; aspiração nasofaríngea e nasotraqueal;
broncoscopia; necropsia envolvendo tecido pulmonar; 
coleta de espécime clínico para diagnóstico; terapias
inalatórias)

Máscara apropriadamente ajustada à face.



EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

LUVAS

• Procedimento não cirúrgico: risco de contato das 
mãos com sangue, fluidos corporais, secreções, 
excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos/ 
equipamentos contaminados

• Cirúrgica (estéril):  procedimento com técnica asséptica

Uso de luvas não substitui a higienização das mãos.



EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

PROTETOR OCULAR OU PROTETOR DE FACE

• Risco de exposição do profissional a respingo de 
sangue, secreções corporais e excreções.

• Óculos exclusivo de cada profissional

• Após o uso: limpeza com água e sabão/detergente. 
Desinfecção com álcool 70% ou hipoclorito de sódio a
1% ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante



EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

• GORRO DESCARTÁVEL : Coleta e aspiração de secreções
respiratórias, fisioterapia e procedimentos invasivos do 
trato respiratório, procedimentos c/ geração de aerossol

• AVENTAL: risco de exposição do profissional a respingo 
de sangue, secreções corporais e excreções. Mangas 
longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior.

• SAPATOS FECHADOS: precauções padrão no 
atendimento em serviços de saúde.



DESCARTE DE EPI: RESÍDUOS INFECTANTES

• Máscara N95 / PFF2 – uso por 1 semana, se 
acondicionada em local limpo e seco; sem sujidade e 
sem umidade.  Descarte como resíduo infectante.

• Óculos de Proteção: descarte quando danificado como
resíduo infectante.

• Avental: se de tecido, reprocessamento em lavanderia.

• Luvas e máscaras cirúrgicas (comuns): descarte após 
cada uso, como resíduo infectante.

Descarte de todos os resíduos: RDC ANVISA 306/2004.



REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS

• Usar preferencialmente artigos de uso único

• Limpeza e desinfecção ou esterilização de artigos
reprocessáveis, conforme rotina CME

• Ítens compartilhados, como esfigmomanômetro,
oxímetro de pulso e outros: limpeza e desinfecção 
conforme rotina

• Processamento de roupas: conforme rotina lavanderia

• Limpeza de superfícies ambientais: rotina da CCIH

• Descarte de resíduos: RDC ANVISA 306/2004



TRANSPORTE DE PACIENTE COM 
SUSPEITA DE INFLUENZA

• Veículos com compartimentos separados e exclusivos:
motorista e paciente

• Paciente com máscara cirúrgica

• PAS: EPI recomendados para assistência 
ao paciente

• Limpeza e desinfecção do veículo (rotinas da CCIH) 
antes do próximo uso.

Resíduos: descartados conforme RDC ANVISA 306/2004.



LIMPEZA E DESINFECÇÃO – CONFORME 
ROTINA PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO 
SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS DA CCIH



EXAMES LABORATORIAIS

• Avaliação e monitoramento do paciente: hemograma, 
eletrólitos, glicemia, U/C, aminotransferases, DHL, CPK

• Culturas: sangue, líquido pleural, e outros

• Imagem: RX tórax, USG, TC-Tórax.

• Secreções respiratórias: biologia molecular (PCR)

• Outros para diagnóstico diferencial da SRAG

COLHIDOS EM TODOS OS PACIENTES COM SRAG: COM OU
SEM FATOR DE RISCO



COLHEITA DE SECREÇÕES DE 
NASOFARINGE E DE SWABS

• Swab de rayon – 3 swabs: um de cada narina e um de 
orofaringe

• Acondicionamento em tubo cônico de polipropileno
(15ml), com tampa rosqueada, em 3ml de SF estéril

• Hastes dos swabs deverão ser cortadas para caber no 
tubo

• PAS com EPI: máscara N95 / PFF2 e luvas de 
procedimento

• Higienização das mãos após o descarte das luvas



COLHEITA DE 
SWAB



COLHEITA DE OUTRAS AMOSTRAS 
MICROBIOLÓGICAS

• Aspirados endotraqueais  em pacientes intubados

• Lavado e aspirado brônquico

• Fragmentos de tecidos (um fragmento por tubo) 

• Técnica asséptica

• Máscara N95, óculos de proteção facial, luvas 

estéreis, avental



TRANSPORTE DAS AMOSTRAS

• Refrigeração: 4 a 8C, por no máximo 72 horas.

• Encaminhar ao IAL  o mais rapidamente possível.

• Transporte  em isopor com gelo (adequadamente 

acondicionado) ou gelox.

• Depois de 72 horas: armazenamento a -70C  e 

transporte em nitrogênio líquido.



TRATAMENTO DE SRAG PELO VÍRUS 
INFLUENZA

Prescrição pelo médico assistente

Protocolo do Ministério da Saúde para Tratamento da 
Influenza, de 25.07.2012

Tratamento empírico de pneumonia – Sociedade 
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia

Tratamento de suporte – assistência respiratória e 
estabilidade hemodinâmica



TRATAMENTO COM OSELTAMIVIR

Recomendado até 48 hs após o início dos sintomas

ADULTOS: 75mg, 2x/d por 5 dias

CRIANÇAS (>1 ano e até 40Kg):
• - <15Kg: 30mg 12/12h, 5 dias
• - 15 a 23 Kg: 45mg 12/12h, 5 dias
• - 23 a 40 Kg: 60mg 12/12h, 5 dias

CRIANÇAS (<1 ano):  
• < 3 meses: 12 mg, 12/12h, 5 dias                                
• 3 – 5 meses: 20 mg, 12/12h, 5 dias                                 
• 6 – 11 meses: 25 mg, 12/12h, 5 dias

Afastado o diagnóstico de influenza, suspender o OSELTA.
Gestante: risco classe C



INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM SRAG 
PELO VÍRUS INFLUENZA

• Quarto privativo preferencialmente 

• Coorte de casos confirmados, com 

distância mínima de 1m entre os leitos

• Precauções padrão durante toda a internação

• Precauções para gotículas: 7 dias (adultos) ou 14 dias

(crianças) a partir da DIS, ou até 24 horas após 

cessação da febre (o que acontecer por último)



UNIDADES DE PRE-PARTO E PARTO
Parturiente com diagnóstico ou suspeita de influenza

• quarto privativo

• precauções para gotículas

• orientação da gestante para higiene respiratória e 
etiqueta da tosse

• ênfase na higienização das mãos

• familiares e visitantes: restrição. Uso de máscara 
cirúrgica e adesão às práticas de higienização das 
mãos.

Durante o parto: precauções padrão e para gotículas



UNIDADES DE PÓS-PARTO

• Quarto privativo preferencialmente

• Precauções padrão durante toda a internação  e 
precauções para gotículas até 7 dias da DIS ou até 24 
horas sem febre (o que acontecer por último)

• Separação temporária da mãe-RN (até que: mãe em 
tratamento antiviral há mais de 48 horas E afebril há
mais de 24 horas sem antipiréticos E mãe capaz de 
controlar secreções respiratórias)

• Ordenha do leite materno

• PAS ou familiar assintomático fornece leite ao RN



RECÉM-NASCIDO

RN ASSINTOMÁTICO 

• No mesmo quarto que a mãe: separação física dos 
leitos (cortina, biombo); distância mínima 1m entre 
os leitos; adulto responsável para cuidar do RN nas 
24 horas

• No Berçário: precauções padrão e observação estrita 
de sintomas

RN SINTOMÁTICO: precauções para gotículas e

orientação do neonatologista  para diagnóstico de 

influenza e tratamento.



PACIENTES IMUNOSSUPRIMIDOS

TRATAMENTO PRECOCE  / SUPORTE DE UTI

DIAGNÓSTICO

PRECAUÇÕES DE ISOLAMENTO 

• Precauções padrão durante toda a internação

• Precauções para gotículas: mínimo 14 dias.

HIGIENE RESPIRATÓRIA E ETIQUETA DA TOSSE

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS



PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

• Incentivar a vacinação contra a influenza de  todos os 

PAS  - busca ativa de não vacinados

• Gestantes devem ser afastadas temporariamente do 

atendimento a pacientes com SG / SARS Influenza

• Orientação e treinamento sobre medidas de precaução e 

isolamento, higiene respiratória e etiqueta da tosse e

higienização das mãos.



PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE

• Afastamento da assistência dos PAS sintomáticos

• PAS não vacinados deverão utilizar máscara cirúrgica 

para atendimento de pacientes, durante todo o período 

de circulação do vírus da influenza

• Quimioprofilaxia: contato desprotegido com paciente 

com SG E grupo de risco para formas graves da 

doença; profissional de laboratório contato 

desprotegido com secreções respiratórias; 

procedimentos geradores de aerossóis sem EPI



PREVENÇÃO - IMPORTANTE

• Vacinação: medida eficaz. Grupos vulneráveis e PAS

• Suspeição diagnóstica e tratamento precoce

• Implementação de precauções de isolamento

• Higiene respiratória e etiqueta da tosse

• Higienização das mãos

• Isolamento social



VACINA CONTRA INFLUENZA A/H1N1 EM 2012

VACINA CONTRA A INFLUENZA 2012

fragmentada e inativada

trivalente e  com a seguinte composição:

• vírus similar ao vírus influenza A /Califórnia/7/2009 

(H1N1);

• vírus similar ao vírus influenza A/Perth/16/2009 

(H3N2);

• vírus similar ao vírus influenza B/Brisbane/60/2008.



VACINA CONTRA INFLUENZA A/H1N1 EM 2012

• O vírus influenza é inoculado em ovos embrionados de 
galinha, purificado e inativado pelo formaldeído.

• Vaxigrip® (Sanofi Pasteur na França / Instituto
Butantan) - timerosal;

• Fluzone® (Sanofi Pasteur nos EUA / Instituto Butantan) 
– timerosal

• Fluarix® (GlaxoSmithKline) – formaldeído

Grupos vulneráveis para formas graves
PAS 
População indígena
População prisional



VACINA CONTRA INFLUENZA A/H1N1 EM 
2012

ESQUEMA VACINAL

• Crianças: 6 meses a 2 anos/11meses/29 dias – 2 doses 
de 0,25 ml a cada 30 dias (na primeira vacinação).

• Crianças: 3 anos a 8anos/11mese/29 dias - 2 doses de 
0,50 ml a cada 30 dias (na primeira vacinação).

• Crianças maiores de 9 anos, adultos e gestantes (em 
qualquer fase da gestação); 1 dose de 0,50ml

A vacina precisa ser aplicada anualmente.



ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA É FUNDAMENTAL 
PARA REDUZIR A LETALIDADE DA INFLUENZA.
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