
YELLOWBOOK: FLUXOS E CONDUTAS – EMERGÊNCIAS  ▏323

Orientações, acompa-
nhamento ambulatorial 
e retorno em 48h ou se 

sinais de gravidade

Orientações, acompa-
nhamento ambulatorial 

e retorno se sinais 
de piora ou sinais de 

gravidade

Avalie fatores de risco* e sinais 
de piora de estado clínico**

Notificar e coletar exames
específicos

Internamento em leito de 
Terapia Intensiva

- Choque ou instabi-
lidade
hemodinâmica
- Disfunção de ór-
gãos
- Insuficiência respi-
ratória

INFECÇÃO PELO INFLUENZA
CONCEITOS INICIAIS

A infecção pelo influenza é mais frequente nos períodos de outono e inverno

Os principais grupos de risco são os idosos, crianças, ges-
tantes e pessoas com comorbidades

A mortalidade no Brasil ainda é alta

Febre súbita
Tosse ou dor de garganta
Associados a mialgia ou 

cefaleia ou artralgia
Síndrome gripal

Medidas de precaução
(tabela a seguir)

Avalie sinais de gravidade
- Dispneia
- Desconforto respiratório
- SatO2 <95%
- Exacerbação de doença preexistente

NÃO SIM

Síndrome Gripal sem 
sinais de gravidade

Indicação de UTI?

SIMNÃO

- Inicie Oseltamivir 75mg VO de
12/12h por 5 dias (adultos)
- Inicie ATB para cobertura
bacteriana
- Hidratação venosa
- Solicite raio-X de tórax
- Oferte O2
- Monitorização
multiparamétrica
- Exames complementares
pertinentes

- Inicie Oseltamivir 75mg VO de
12/12h por 5 dias (adultos)
- Inicie ATB para cobertura
bacteriana
- Hidratação venosa
- Solicite raio-X de tórax
- Oferte O2
- Monitorização
multiparamétrica
- Exames complementares
pertinentes

Internamento em leito de
Enfermaria

Sintomáticos e aumento 
da ingesta de líquidos 

orais

- Inicie Oseltamivir 75mg 
VO de 12/12h por 5 dias 
(adultos)
- Solicite Raio-X de tórax
- Sintomáticos e aumen-
to da ingesta de líquidos 
orais

Síndrome Respiratória 
Aguda Grave - SRAG

SIMNÃO
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324  ▏ PNEUMOLOGIA

*Fatores de risco: população indígena aldeada ou com dificuldade de acesso; gestantes; puérperas (até duas semanas após o parto); crianças <5 
anos (sendo que o maior risco de hospitalização é em menores de 2 anos, especialmente as menores de 6 meses com maior taxa de mortalidade); 
adultos (≥60 anos); pneumopatias (incluindo asma); cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica); doenças hematológicas (incluindo 
anemia falciforme); distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus); transtornos neurológicos e do desenvolvimento que possam comprometer a 
função respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção congênita, lesões medulares, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, AVC ou 
doenças neuromusculares); imunossupressão (medicamentos, neoplasias, HIV/ aids); nefropatias e hepatopatias; obesidade (especialmente aqueles 
com índice de massa corporal – IMC ≥ 40 em adultos); pacientes com tuberculose de todas as formas.
**Sinais de piora do estado clínico: persistência ou agravamento da febre por mais de três dias; miosite comprovada por CPK (≥ 2 a 3 vezes); alteração 
do sensório; desidratação e, em crianças, exacerbação dos sintomas gastrointestinais

AJUSTE DE DOSES DOS ANTIVIRAIS
DROGA FAIXA ETÁRIA POSOLOGIA

Oseltamivir

Adulto 75mg VO de 12/12h por 5 dias

Criança >1 ano

≤15Kg 30 mg VO de  12/12h por 5 dias

> 15Kg a 23Kg 45 mg VO de 12/12h por 5 dias

> 23Kg a 40Kg 60 mg VO de 12/12h por 5 dias

> 40Kg 75 mg VO de 12/12h por 5 dias

Criança <1 ano
0 a 8 meses 3 mg/Kg VO de 12/12h por 5 dias

9 a 11 meses 3,5 mg/Kg VO de 12/12h por 5 dias

Zanamivir
Adulto 10 mg: duas inalações de 5 

mg de 12/12h por 5 dias

Criança ≥7 anos 10 mg: duas inalações de 5 
mg de 12/12h por 5 dias

PRECAUÇÕES RELACIONADAS AO PACIENTE SUSPEITO DE INFECÇÃO PELO INFLUENZA

Precauções 
padrão

Higienizar as mãos antes e após o contato com o paciente

Uso de avental e luvas se contato com sangue ou secreções

Uso de óculos e máscaras se risco de respingos

Precauções 
de gotículas

Uso de máscara cirúrgica ao entrar no quarto, a menos de 1m do paciente 
e substituí-la a cada contato

Uso de máscara cirúrgica no paciente durante o transporte

Limitar procedimentos indutores de aerossóis (ex. aspiração, nebulização, 
IOT), caso realizados utilizar máscara N95, N99, PFF2 ou PFF3 pelo pro-
fissional de saúde

Utilizar dispositivos de sucção fechados

Manter  paciente preferencialmente em quarto privativo por 7 dias após o 
início dos sintomas ou até 24h após o desaparecimento da febre e sinto-
mas respiratórios

Quando internado em enfermaria, manter distância mínima de 1m entre os 
leitos durante o tratamento com o oseltamivir
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QUIMIOPROFILAXIA
Para pessoas com risco de complicações não vacinadas ou vacinadas há menos de 
2 semanas que tiveram contato com caso suspeito ou confirmado nas últimas 48h 

Adultos: 
Oseltamivir 75mg VO 1x/dia por 10 dias ou Zanami-
vir 10mg (duas inalações de 5mg) 1x/dia por 10 dias

Grupos de risco: deficiências imunológicas, profissionais de saúde que se expuseram sem 
uso de EPI adequado,  moradores de instituições com comorbidades durante surtos no local

O VÍRUS

Quais são os 
Grupos do vírus? Grupos A (o mais importante), B e C 

Estrutura Envoltório lipídico com glicoproteínas H (he-
maglutinina) e N (neuraminidase)

CLÍNICA
Quadro agudo de febre e sinais de comprometimento de vias aéreas su-

periores (rinorreia, dor de garganta, disfonia e tosse) associado a compro-
metimento sistêmico (mal-estar, cefaleia, calafrios, mialgia)

Na criança a febre pode ser mais elevada, persistente e prolonga-
da e é mais comum a rouquidão e linfadenopatia cervical

Hemograma pode apresentar leucocitose, leucopenia ou neutrofilia. Podem ocor-
rer elevações de CPK, TGO, TGP e bilirrubinas. Raio-X de tórax pode apresen-

tar infiltrado intersticial localizado ou difuso e até áreas de condensação

Complicações

Pneumonia bacteriana Otite

Pneumonia primária pelo Influenza Desidratação

Sinusite Piora de doenças crôni-
cas (ICC, asma ou DM)
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COMO PRESCREVER
Oseltamivir

(Antiviral - inibidor da neuraminidase)

APRESENTAÇÃO Cápsula: 30mg; 45mg; 75mg. Suspensão oral: 12mg/mL.

VIA Oral

POSOLOGIA
Profilaxia: 75mg 1x/dia por 10 dias; Tratamento: 75mg 12/12h por 5 dias.

DILUIÇÃO
Não diluir

CONTRAINDICAÇÕES
Hipersensibilidade aos seus componentes; menores de 1 ano.

NOME COMERCIAL
Tamiflu®

GRAVIDEZ LACTAÇÃO
C Uso com cautela.

Zanamivir
(Antiviral - inibidor da neuraminidase)

APRESENTAÇÃO Pó para inalação: 5mg.

VIA Inalatória

POSOLOGIA
Profilaxia: Duas inalações de 5mg (10mg) 1x/dia por 10 dias. Tratamento: Duas inalações de 5mg (10mg) 1x/dia por 
5 dias.

DILUIÇÃO
Não diluir

CONTRAINDICAÇÕES
Hipersensibilidade aos componentes da fórmula.

NOME COMERCIAL
Relenza®

GRAVIDEZ LACTAÇÃO
C Não há informação sobre excreção no leite materno.

YellowBooK_12.06.indd   326 24/09/19   11:00


