


Cuidados para evitar a transmissão da influenza 
nos serviços de saúde:

Identificar precocemente o paciente com sintomas respiratórios (tosse, 
congestão, rinorréia, entre outros) e colocar máscara cirúrgica sempre 
que o mesmo tolerar.

Para reduzir o risco de transmissão na sala de espera deve-se:

•	 Verificar a possibilidade de um fluxo diferenciado dentro do serviço, 
priorizando o atendimento dos pacientes com sintomas respiratórios;

•	 Na impossibilidade de priorizar o atendimento, manter o paciente 
pelo menos um metro de distância de outras pessoas;

•	 Instruir os pacientes a seguirem as recomendações da Etiqueta 
Respiratória:

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir com lenço de papel, 
papel higiênico, papel toalha ou com a dobra do braço;

Após o uso, jogar no lixo o lenço descartável, papel higiênico ou 
papel toalha, sem tocar as mãos na lixeira.

Atenção especial deve ser dada aos grupos de risco: gestantes, crianças 
<2 anos, idosos, puérperas (até duas semanas após o parto), nutrizes 
(mulheres que amamentam), pessoas com comorbidades;

Prescrever o medicamento oseltamivir para os casos indicados conforme 
Nota Técnica nº 02/2013 – GVSI/SMSA e Protocolo de tratamento de 
influenza (Ministério da Saúde, 2013) disponível no portal da saúde:  
-pbh.gov.br/saude

Fazer o acompanhamento dos pacientes incluídos nos grupos de 
risco, principalmente as gestantes, orientando o retorno em 48 horas 
ou em qualquer momento, se apresentar sinais de agravamento:

•	 Colocar máscara cirúrgica para examinar o paciente e/ou realizar 
procedimentos;

•	 Higienizar sempre as mãos antes e após o contato com o paciente;

•	 Aparecimento	de	dispneia	ou	taquipneia	ou	hipoxemia	–	SpO2	<	95%;
•	 Persistência	ou	aumento	da	febre	por	mais	de	três	dias;
•	 Exacerbação	de	doença	pré-existente	(DPOC,	cardiopatia	ou	outras	

doenças com repercussão sistêmica);
•	 Disfunções	orgânicas	graves	(exemplo:	insuficiência	renal	aguda);
•	 Miosite	comprovada	por	creatinofosfoquinase	–	CPK	(≥	2	a	3	vezes);
•	 Alteração	do	sensório;
•	 Exacerbação	dos	sintomas	gastrointestinais	em	crianças;
•	 Desidratação.

Após o término da campanha de vacinação anual contra a 
influenza, as vacinas continuarão disponíveis para crianças  
(2ª dose), gestantes e puérperas.

Mesmo aquelas que apresentaram sintomas de gripe nessa tem-
porada, devem ser vacinadas após melhora dos sintomas (a vaci-
na contém três diferentes vírus da influenza).

O profissional deve:



Previna infecções: higienize as mãos frequentemente.

•	 Antes do contato com o paciente;
•	 Antes da realização de procedimento asséptico;
•	 Após risco de exposição a fluidos corporais;
•	 Após contato com o paciente;
•	 Após contato com as áreas próximas ao paciente.

Cinco momentos para a higienização das mãos:

Utilize água e sabão 
seguindo a técnica 
correta;

Se as mãos não apresen-
tarem sujidades visíveis 
utilize álcool gel.


