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NOTA TÉCNICA Nº 01/2016 – GEAS/GEUG/CIEVS/GEEPI/GVSI - 20 de abril de 2016 

Assunto: Medidas de precaução para pacientes com Síndrome Gripal e Síndrome 

Respiratória Aguda Grave - SRAG  

 

Definições 

Síndrome Gripal (SG): 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. 

Síndrome respiratória aguda grave (SRAG): caracterizada por febre, tosse, dispneia, 

desconforto respiratório ou saturação < 95% e necessidade de hospitalização - tem 

diferentes agentes etiológicos, especialmente vírus e bactérias, ocorrendo muitas vezes a 

coinfecção. Constituem casos de SRAG todas as pneumonias, bronquites, bronquiolites e 

outras infecções de vias aéreas inferiores. Os vírus da influenza, entre eles o A (H1N1)2009, 

são importantes agentes causais de SRAG, especialmente durante o outono e inverno 

(meses frios do ano).  

A transmissibilidade desses vírus, em adultos, ocorre principalmente nas primeiras 24 horas 

que antecedem o início dos sintomas e se estende até 24 horas após o fim da febre, o que 

corresponde aos habituais 5 a 7 dias de doença. Nas crianças a transmissibilidade do vírus 

pode ser maior, em torno de 14 dias, e nos pacientes imunossuprimidos, pode se prolongar 

por semanas a meses. 

 

Medidas de Precaução 

A transmissão do vírus ocorre quando o paciente tosse, espirra ou fala, devendo ser 

adotada precaução padrão e por gotícula para todos os casos de SRAG. Reforça-se a 

necessidade de higienização frequente das mãos dos profissionais de saúde com 

água, sabão líquido e preparação alcoólica (álcool gel 70%), além da manutenção de 

distância mínima de um metro entre os leitos paralelos de pacientes, o que já é 

estabelecido pela RDC 50 da ANVISA, de 21 de fevereiro de 2002. Em caso de contato do 

profissional com o paciente a uma distância inferior a um metro, deve-se usar máscara 

cirúrgica.  

O isolamento em quarto privativo não pode e nem deve ser condição para a 

internação de indivíduos portadores de SRAG, em uso ou não do antiviral oseltamivir. 
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Na realização de procedimentos com potencial de geração de aerossol (micronebulização, 

intubação traqueal, aspiração nasofaríngea e nasotraqueal, broncoscopia, coleta de 

espécime clínico para diagnóstico etiológico, apenas durante a realização dos mesmos), 

deve-se empregar, além das medidas já descritas, a máscara de proteção respiratória tipo 

N95 ou PFF2, e identificar um quarto ou ambiente separado para isolamento durante o 

procedimento. Para os pacientes intubados, em unidades de saúde onde se dispõe de 

sistema fechado de aspiração, sem a necessidade de desconexão do circuito, não há 

indicação de quarto privativo e as precauções padrão e por gotículas devem ser mantidas. 

Em situações com indicação de micronebulização, sugere-se avaliar o medicamento spray 

com espaçador como alternativa, o que também torna desnecessário o isolamento do 

paciente.  

O paciente que se encontra internado ou em observação em pronto-atendimentos e Centros 

de Saúde, ao transitar pelas dependências da unidade de saúde, deve usar máscara 

cirúrgica. Não é necessário o uso dessa máscara nos demais pacientes em atendimento no 

local. O uso de máscara cirúrgica deve ser adotado também no paciente durante transporte. 

Embora as profissionais de saúde gestantes devam observar as mesmas medidas de 

controle de infecção como todos os outros profissionais de saúde, recomenda-se que ela 

não realize procedimentos geradores de aerossol em pacientes com suspeita ou infecção 

confirmada por influenza.  

 

Links para maiores informações: 

 http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/414-

secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/influenza/13807-recomendacoes-para-prevencao-e-controle 

 http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/dezembro/17/protocolo-influenza2015-16dez15-

isbn.pdf 

 http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/414-

secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/influenza/22873-informacoes-sobre-gripe 

 http://www.uptodate.com/contents/influenza-and-pregnancy 
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