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A Influenza, conhecida como gripe, é uma infecção viral aguda do trato 
respiratório, febril, geralmente benigna e autolimitada que possui alta trans-
missibilidade.

A doença pode ocorrer durante o ano todo, mas a sua maior prevalência e 
frequência é no outono e inverno, devido às baixas temperaturas e condições 
ambientais (clima seco).

Alguns grupos, como gestante, crianças, idosos e pessoas com alguma co-
morbidade, possuem maior risco de desenvolver complicações relacionadas à 
influenza. Por isso, além das medidas preventivas como vacinação, controle de 
circulação do vírus e sensibilização da população quanto aos cuidados gerais, 
a SMSA elaborou o Protocolo para Atendimento aos pacientes com Síndrome 
Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) - 2016, que tem como 
objetivo, orientar a conduta clínica e terapêutica, bem como as medidas de 
prevenção e controle a serem estabelecidas, tanto em ambientes ambulatoriais 
e hospitalares. Além disso, fornece orientações quanto aos cuidados individuais 
do paciente em seu domicílio e controle de contaminação no ambiente.

Introdução

1. Como identificar um caso suspeito de síndrome gripal 
ou de síndrome respiratória aguda grave?

Deve-se suspeitar de Síndrome Gripal (SG) em indivíduos que apresentem 
doença respiratória aguda caracterizada por febre (mesmo que referida), as-
sociada a tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas: 
cefaléia, mialgia, artralgia, na ausência de outros diagnósticos.

Em crianças com menos de dois anos de idade, considera-se também 
como caso   de SG aquelas que apresentem febre de início súbito (mesmo 
que referida) e sintomas respiratórios (tosse, coriza e obstrução nasal), na au-
sência de outro diagnóstico específico.

A suspeita clínica deve ser feita mesmo em pacientes que tenham recebi-
do imunização contra influenza, já que o paciente pode ter sido infectado por 
uma cepa não presente na vacina ou pode não ter produzido anticorpos em 
níveis protetores após a vacinação.

Caracteriza-se como Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) o quadro 
de paciente com SG que apresente dispneia ou os seguintes sinais de gravi-
dade: hipoxemia (Sat02 < 95% em ar ambiente), sinais de desconforto respi-
ratório ou taquipneia, hipotensão em relação à pressão arterial habitual do 
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2. Quem deve atender e como conduzir inicialmente um 
caso de suspeita de SG ou SRAG? 

3. Quais as orientações de precaução devem ser adotadas enquanto 
o paciente com SG ou SRAG aguarda atendimento?

paciente ou descompensação da doença de base. Também é considerado 
SRAG qualquer indivíduo com quadro de insuficiência respiratória aguda du-
rante o período sazonal. Em crianças, além dos itens anteriores também são 
considerados como sinais de SRAG a presença de desidratação, inapetência, 
cianose, tiragem intercostal e batimento de asas do nariz.

A identificação de casos suspeitos de SG ou SRAG pode ser feita por profis-
sional médico, enfermeiro ou auxiliar/técnico de enfermagem, de acordo com 
os critérios clínicos apresentados no item 1. Ao se identificar um caso suspei-
to, o profissional de saúde deve orientar o paciente em relação às medidas de 
precaução (vide item 3) e encaminhá-lo para atendimento médico. 

Casos identificados como SRAG devem ter seu atendimento priorizado. 
Nos Centros de Saúde, o exame clínico, a avaliação da gravidade e a prescri-
ção de medicamentos/medidas de conforto (analgésico/antitérmico, oxige-
noterapia, broncodilatador) para uso na unidade, no aguardo do atendimento 
médico, podem ser realizados por enfermeiro. A prescrição deve ser realizada 
conforme Nota Técnica 01/14 “Prescrição e Medidas de conforto pelo enfer-
meiro nos centros de Saúde”.  O diagnóstico e prescrição de oseltamivir ou 
outros para uso domiciliar deve ser realizado por profissional médico.

Ao identificar um caso suspeito de SG ou SRAG, o profissional de saúde deve:

• Oferecer ao paciente uma máscara cirúrgica e orientar o seu uso corre-
to, sempre que o paciente tolerar;

• Orientar o paciente a cobrir a boca quando tossir ou espirrar com toa-
lha de papel ou com a fossa cubital do braço;

• Orientar o paciente a utilizar papel toalha ou lenço descartável para 
higiene nasal e descartar imediatamente na lixeira após o uso;

• Orientar higienização frequente das mãos (com água e sabão, ou com 
álcool gel 70%), especialmente após assoar o nariz, tossir ou espirrar;
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• Orientar o paciente a permanecer em local ventilado, a uma distância de 
pelo menos um metro de outros pacientes, particularmente daqueles 
com condições ou fatores de risco, enquanto aguarda atendimento;

• Disponibilizar cartazes e materiais informativos com orientações sobre 
a etiqueta respiratória em locais estratégicos, como: áreas de recepção, 
salas de espera, áreas de convivência, etc.

4. Quais os tipos de precauções devem ser utilizados pelos 
profissionais de saúde durante o atendimento de um 
caso suspeito de SG ou SRAG?

Devem ser adotadas medidas de precaução padrão e precaução para gotí-
culas durante todo atendimento de pacientes com SG ou SRAG. 

• Precauções Padrão: 
•  Higienização das mãos: lavar com água e sabonete ou friccionar as 

mãos com álcool a 70% (se as mãos não estiverem visivelmente su-
jas) principalmente nos cinco momentos preconizados pela OMS:

ANTES DE

TOCAR

O PACIENTE

APÓS

TOCAR O

PACIENTE

APÓS TOCAR
SUPERFÍCIES
PRÓXIMAS
AO PACIENTE

ANTES DE REALIZAR

PROCEDIMENTO 

 L

IM
PO/ASSÉPTICO 

APÓS RISCO 

DE EXPOSIÇÃO A

FLUIDOS CORPORAIS

Mãos limpas são mãos seguras. 

Suas mãos estão limpas?

ANTES DE 
TOCAR O 
PACIENTE

ANTES DE
REALIZAR 
PROCEDIMENTO
LIMPO/ASSÉP-
TICO

APÓS RISCO
DE EXPOSIÇÃO
A FLUIDOS
CORPORAIS

APÓS
TOCAR O
PACIENTE

APÓS TOCAR
SUPERFÍCIES
PRÓXIMAS AO
PACIENTE

1
2
3
4
5

Higienize as mãos imediatamente antes da realização de qualquer procedimento limpo/asséptico e ao se mover 
de um sítio anatômico contaminado para outro durante o atendimento do mesmo paciente.

Higienize as mãos antes de entrar em contato com o paciente.

Higienize as mãos imediatamente após risco de exposição a fluidos corporais e após a remoção de luvas.

Higienize as mãos após tocar o paciente, as superfícies e objetos próximos a ele e ao sair do ambiente de assis-
tência ao paciente.

Higienize as mãos após tocar qualquer objeto, mobília e outras superfícies nas proximidades do paciente – 
mesmo sem ter tido contato com o paciente.

Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos das mãos do profissional para o pacien-
te, incluindo os microrganismos do próprio paciente.

Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos presentes nas mãos do profissional e 
que podem causar infecções.

Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência imediatamente próximo ao paciente, evitando a 
transmissão de microrganismos do paciente a outros profissionais ou pacientes.

Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde, incluindo superfícies e os objetos próxi-
mos ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do próprio paciente.

Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde, incluindo superfícies e objetos imediata-
mente próximos ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do paciente a outros profissionais ou 
pacientes.

Quando?

Quando?

Quando?

Quando?

Quando?

Por quê?

Por quê?

Por quê?

Por quê?

Por quê?

A OMS agradece ao Hospital Universitário de Genebra (HUG), em especial aos membros do Programa de Controle de Infecção, pela participação ativa no desenvolvimento deste material.

A Organização Mundial de Saúde tomou todas as precauções cabíveis para veri car a informação contida neste informativo. Entretanto, o material publicado está sendo distribuído sem qualquer garantia 
expressa ou implícita. A responsabilidade pela interpretação e uso deste material é do leitor. A Organização Mundial de Saúde não se responsabilizará em hipótese alguma pelos danos provocados pelo seu uso.
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• Luvas de procedimento: usar quando houver risco de contato com 
sangue, secreções, pele não íntegra, membranas/mucosas, superfí-
cie ou equipamento contaminado. Calçá-las imediatamente antes do 
contato e retirá-las logo após o uso, higienizando as mãos em seguida;

• Óculos, gorro e/ou avental: usar quando houver risco de contato 
de sangue ou secreções, para proteção da mucosa de olhos, boca, 
nariz, roupa e superfícies corporais.

O profissional deve descartar a máscara e luvas na lixeira e não circular pela 
unidade de saúde usando EPI. 

• Precauções para Gotículas: 
•  Máscara cirúrgica: utilizar durante o atendimento e ao contato pró-

ximo (a menos de 1 metro de distância) com paciente. As máscaras 
cirúrgicas devem ser trocadas a cada atendimento e também se es-
tiverem molhadas ou danificadas. Durante o transporte do paciente, 
o profissional e o paciente devem usar a máscara cirúrgica. As mãos 
devem ser higienizadas imediatamente após a sua retirada.

O paciente que se encontra internado ou em observação em pronto-aten-
dimentos 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.

Em situações específicas, devem ser adotadas medidas de precaução para 
aerossóis.

• Precaução para Aerossol: 
•  Máscara N95:  utilizar apenas na realização de procedimentos com po-

tencial de geração de aerossol (micronebulização, intubação oro-tra-
queal, broncoscopia, autópsia, manobras de ressuscitação, aspiração de 
oro ou nasofaringe por sistema aberto, procedimentos odontológicos).

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 gotícu-
las devem ser mantidas. Em situações com indicação de micronebulização, 
sugere-se avaliar o medicamento spray com espaçador como alternativa, o 
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que também torna desnecessário o isolamento do paciente.
Com relação ao atendimento odontológico, os procedimentos eletivos de-

vem ser adiados para data posterior ao período de quarentena apresentado 
no item  8. Os atendimentos de urgência devem ser realizados, se possível, no 
último horário dos turnos manhã e tarde, procedendo-se à limpeza e desin-
fecção do consultório ao final do procedimento.  Nestas situações, além da 
máscara N95, o profissional deve utilizar também  gorro, capote, luvas descar-
táveis e óculos de proteção.

Embora as profissionais de saúde gestantes devam observar as mesmas 
medidas de controle de infecção como todos os outros profissionais de saú-
de, recomenda-se que elas não realizem procedimentos geradores de aeros-
sol em pacientes com suspeita ou infecção confirmada por influenza. 

Os ambientes onde são realizados os procedimentos geradores de aeros-
sóis em pacientes com SG e SRAG devem ser submetidos à limpeza concor-
rente habitual. Os mobiliários ocupados pelos pacientes (ex: maca, cadeira, 
etc) devem ser higienizados após cada procedimento. Para essa limpeza 
deve-se utilizar água e sabão, seguida de desinfecção com álcool a 70% ou 
hipoclorito de sódio a 1%.

5. Quais são as condições e fatores que podem aumentar o 
risco de evolução desfavorável de um paciente com SG?

• Gestantes;
• Puérperas (até 2 semanas após o parto ou abortamento/perda fetal);
• Crianças menores de 5 anos;
• Adultos com idade igual ou maior a 60 anos;
• População indígena aldeada;
• Indivíduos menores de 19 anos em uso prolongado de acido acetilsalicílico;
• Portadores das seguintes comorbidades:

• Pneumopatia (incluindo asma);
• Pacientes com tuberculose;
• Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica);
• Nefropatia;
• Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme);
• Hepatopatias;
• Distúrbios metabólicos (incluindo diabetes melitus);
• Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem compro-

meter a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção 



8

Protocolo para atendimento aos pacientes com Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

6. Quais são os sinais/sintomas de piora do estado clínico 
ou de gravidade?

7. Qual exame deve ser realizado para diagnóstico etiológico 
de influenza em pacientes com SG ou SRAG e quando 
solicitá-lo?

cognitiva, lesão medular, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, 
acidente vascular encefálico – AVE ou doenças neuromusculares); 

• Imunossupressão associada a medicamentos, neoplasias, HIV/aids 
ou outros;

• Obesidade grau III (especialmente aqueles com índice de massa 
corporal – IMC ≥ 40 em adultos).

• Dispneia ou taquipneia;
• Hipoxemia (saturação 02 < 95%);
• Exacerbação de doença pré-existente (ex: DPOC ou cardiopatia);
• Disfunções orgânicas graves (ex: insuficiência renal aguda);
• Miosite comprovada por dosagem de creatinofosfoquinase;
• Alteração do sensório/confusão mental;
• Exacerbação de sintomas gastrointestinais em crianças;
• Hipotensão arterial;
• Desidratação;
• Persistência ou aumento da febre por mais de três dias.

A realização de exame para diagnóstico etiológico está indicada para pa-
cientes com SRAG ou em situações de surto de SG. A amostra de secreção 
nasofaríngea deve ser coletada nas primeiras 72 horas do início da doença, 
podendo ser realizada até sete dias após o início da doença.  

Preferencialmente, a amostra deve ser obtida em até 24 horas após início 
do uso de oseltamivir. Contudo, ressalta-se que a administração do antiviral 
não deve ser postergada devido à coleta de amostra para identificação viral.

Para orientações sobre a solicitação de coleta, deve-se fazer contato com 
as Gerências Distritais de Regulação, Informação e Epidemiologia (GEREPIs), 
de segunda a sexta-feira de 8 às 18 horas, ou com o plantão do Centro de In-
formações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS-BH), após as 18 horas, 
finais de semana e feriados (vide telefones no anexo).
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8. Como conduzir os casos de pacientes com SG ou SRAG?

• Casos sem sinais de gravidade/sintomas de piora e sem fatores de risco:

• Prescrever anti-térmico e analgésico (paracetamol ou dipirona). 
Não prescrever ácido acetilsalicílico; 

• A prescrição do antiviral, em caso de SG sem fatores de risco pode 
ser feita, sob julgamento clínico. O início do tratamento deve 
ocorrer, preferencialmente, nas primeiras 48 horas de sintomas;

• Orientar afastamento do trabalho/escola até 24 horas após térmi-
no da febre;

• Não compartilhar alimentos, copos, toalhas; 
• Manter ambiente domiciliar ventilado;
• Aumentar hidratação oral;
• Retornar ao Centro de Saúde para reavaliação se febre alta não res-

ponsiva a anti-térmico, febre persistente (> 3 dias) ou se apresentar 
sinais de piora do estado clínico ou de gravidade (vide item 6);

• Orientar o paciente a retornar para casa utilizando máscara cirúrgi-
ca e, se possível, evitar transporte coletivo;

• Notificar apenas em caso de suspeita de surtos (escolas, creches, 
asilos, empresas).

• Casos sem sinais de gravidade/sintomas de piora, mas com fatores de risco:
• Prescrever anti-térmico e analgésico (paracetamol ou dipirona). 

Não prescrever ácido acetilsalicílico;
•  Prescrever oseltamivir (vide item 9);
•  Orientar afastamento do trabalho/escola até 24 horas após térmi-

no da febre, mesmo que o paciente esteja em uso de antiviral;
•  A equipe de saúde da família deve acompanhar a evolução clíni-

ca do paciente, indicando reavaliação médica em 48 horas ou em 
caso de piora;

•  Paciente deve retornar para casa utilizando máscara cirúrgica e, se 
possível, evitar transporte coletivo;

•  Notificar apenas em caso de suspeita de surtos (escolas, creches, 
asilos, empresas).

• Casos com sinais de gravidade/sintomas de piora:
•  Se necessário, iniciar uso de oxigenioterapia suplementar e hidrata-

ção venosa; 



10

Protocolo para atendimento aos pacientes com Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

Tabela 1  Dosagem em pacientes ≥ 1 ano de idade.

Peso Dose Frequência
≤ 15 kg 30mg 12/12 horas, 5 dias
De 15 a 23 kg 45mg 12/12 horas, 5 dias
De 23 a 40 kg 60mg 12/12 horas, 5 dias
Acima de 40 kg 75mg 12/12 horas, 5 dias
Adultos 75mg 12/12 horas, 5 dias

9. Quando e como utilizar o antiviral (oseltamivir)?

•  Prescrever oseltamivir (vide item 9) e sintomáticos;
•  Fazer contato com SAMU para transporte até UPA de referência;
•  Notificar GEREPI imediatamente por telefone (vide números de te-

lefone no anexo);
• Manter monitoramento clínico;
•  Na UPA ou no hospital, deve ser solicitada coleta de secreção respi-

ratória para realização de exame específico (vide item 7).

O tratamento com oseltamivir deve ser realizado em todos os casos de 
SRAG e nos casos de SG que apresentarem algum fator de risco. A pres-
crição do antiviral, em casos de SG sem fatores de risco pode ser feita, sob 
julgamento clínico. O início do tratamento deve ocorrer, preferencialmente, 
nas primeiras 48 horas de sintomas.

É importante lembrar que a indicação do tratamento independe de va-
cinação prévia e que, em pacientes com condições e fatores de risco para 
complicação e com SRAG, o antiviral ainda apresenta benefícios, mesmo se 
iniciado após 48 horas do início dos sintomas. 

A critério clínico, o tratamento pode ser prolongado em pacientes imu-
nossuprimidos, com doença grave ou prolongada, especialmente quando 
comprovado por exame virológico de amostras respiratórias do trato inferior 
a persistência do vírus.

Para liberação do antiviral, é necessária apenas a receita médica em duas 
vias. Nos casos de prolongamento de tratamento, além da receita deve ser 
encaminhada a justificativa médica.
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Tabela 2  Dosagem em pacientes < 1 ano de idade.

Tabela 3  Recomendações para ajustes de doses na insuficiência renal

Idade Dose Frequência
RN Pré-Termo 1mg/kg 12/12 horas, 5 dias
RN com IG 38 a 40 semanas 1,5mg/kg 12/12 horas, 5 dias
RN com IG > 40 semanas 3mg/kg 12/12 horas, 5 dias
1 a 8 meses 3mg/kg 12/12 horas, 5 dias
9 a 11 meses 3,5mg/kg 12/12 horas, 5 dias

Comprometimento renal/
clearance de creatina Tratamento 5 dias Profilaxia 10 dias

Leve
Clearance > 60-90mL/min 75mg 12/12 h 75mg 1 vez ao dia

Moderado
Clearance > 30-60mL/min 30mg 12/12 h 30mg 1 vez ao dia

Severo
Clearance > 10-30mL/min 30mg 1 vez ao dia 30mg em dias 

alternados

Pacientes em hemodiálise 
Clearance <= 10mL/min

30mg após 
cada sessão de 
hemodiálise*

30mg após cada 
sessão alternada de 
hemodiálise

Pacientes em Diálise 
Peritoneal Contínua 
Ambulatorial - DPCA 
Clearance <= 10mL/min

Única dose de 
30mg administrada 
imediatamente 
após troca da diálise

30mg 1 vez 
por semana 
imediatamente após 
troca da diálise**

Fonte: CDC adaptado.
*Serão apenas três doses (em vez de cinco) após cada sessão de hemodiálise, considerantodo-se 
  que, um período de cinco dias, serão realizadoas três sessões.
**Serão duas doses de 30mg cada, considerando-se os dez dias, onde ocorrerrão apenas duas
    sessões de diálise.

Apresentações do oseltamivir
• Cápsulas de 75 mg
• Cápsulas de 45 mg
• Cápsulas de 30 mg

Diante da necessidade de administração de oseltamivir em crianças, abrir a 
cápsula e   diluir seu conteúdo em água. No caso de utilização da cápsula de 
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75 mg, diluir em 7,5 ml    de água gerando solução na concentração de 10 mg/
ml (para crianças menores de um ano podem ser utilizados outros volumes 
de diluição para facilitar o cálculo da dose).  Administrar volume de solução 
equivalente à dose preconizadas nas tabelas 1 e 2. O restante da solução pre-
parada para cada dose deve ser desprezado, não podendo ser reaproveitado 
para a próxima dose.

Exemplo: Criança de 20 kg deverá receber 45 mg de oseltamivir, de 12/12 
hs. Se houver disponibilidade da cápsula de 45mg, abrir a cápsula, diluir todo 
o seu conteúdo em 7,5 ml  de água e administrar toda a quantidade da so-
lução. Se houver disponibilidade apenas da cápsula de 75 mg, diluir todo o 
conteúdo em 7,5 ml de água, obtendo uma concentração   10 mg/mL, e ad-
ministrar 4,5 ml desta solução a cada 12 h.

Os efeitos colaterais mais frequentes são náuseas e vômitos (preferir adminis-
tração após alimentação), dor abdominal, diarreia, cefaleia, conjuntivite. Entre os 
efeitos menos frequentes encontram-se alterações de comportamento que po-
dem levar a delirium (principalmente em crianças e jovens), hepatite, arritmias, 
distúrbios visuais, síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica.

10.  Quando indicar quimioprofilaxia?

A quimioprofilaxia contra influenza não deve ser indicada em larga escala 
pelo risco de desenvolvimento de resistência ao antiviral. Quando indicada, 
deve ser iniciada até 48 horas do último contato com caso suspeito ou con-
firmado. A dose de oseltamivir para quimioprofilaxia é de 75 mg/dia por via 
oral, durante 10 dias.

A quimioprofilaxia está indicada nas seguintes situações:
• Pessoas com risco elevado de complicações não vacinadas ou vaci-

nadas há menos de duas semanas, após exposição a caso suspeito ou 
confirmado de influenza;

• Crianças com menos de 9 anos de idade, primovacinadas, necessitam 
de segunda dose da vacina com intervalo de um mês para serem con-
sideradas vacinadas. Aquelas com condições ou fatores de risco, 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;

• Pessoas com graves deficiências imunológicas (exemplos: pessoas que 
usam medicamentos imunossupressores; pessoas com aids com imuno-
depressão avançada) ou outros fatores que possam interferir na resposta 
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à vacinação contra a influenza, após contato com pessoa com infecção;
• Profissionais de laboratório, não vacinados ou vacinados há menos de 

15 dias, que tenham manipulado amostras clínicas de origem respira-
tória que contenham o vírus influenza sem uso adequado de EPI;

• Trabalhadores de saúde, não vacinados ou vacinados há menos de 15 
dias, e que estiveram envolvidos na realização de procedimentos inva-
sivos geradores de aerossóis ou na manipulação de secreções de caso 
suspeito ou confirmado de influenza sem o uso adequado de EPI;

• Surtos em instituições fechadas ou de longa permanencia. Nesta situação, 
as indicações de quimioprofilaxia devem ser discutidas junto à GEREPI.

11. Quais são as orientações em relação à prevenção da 
influenza?

A principal forma de transmissão da influenza é por meio do contato direto 
com secreções, especialmente quando o paciente tosse, espirra ou fala em 
distância inferior a um metro de outra pessoa. Também pode ocorrer trans-
missão através de objetos contaminados.  Desta forma, as orientações mais 
importantes para a população são:

• Higienizar as mãos frequentemente com água e sabonete e/ou álcool a 70%;
• Manter a casa e o seu lugar de trabalho bem ventilados, abrindo fre-

quentemente as janelas; 
• Evitar lugares com aglomeração de pessoas, principalmente, os fechados;
• Evitar sair de casa se estiver gripado; 
• Evitar tocar olhos, boca, nariz com as mãos;
• Usar lenços descartáveis para limpar o nariz ou os olhos. Depois de 

usar, descartar imediatamente no lixo;
• Cobrir a boca ao tossir ou espirrar com toalha de papel/lenço descar-

tável ou com a fossa cubital do braço;
• Não compartilhar copos, pratos ou talheres.
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Protocolo para atendimento aos pacientes com Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

ANEXO – Telefones para notificação

Referências bibliográficas

Dias úteis, de 8 às 18 horas: Gerências Distritais de Regulação, Informação 
e Epidemiologia (GEREPIs).

Após as 18 horas, fim de semana e feriado: Plantão do CIEVS-BH. 
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