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✓ Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI)

✓ Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT)

✓ Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib)

✓ Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)

✓ Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade (SBMFC)

✓ Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo)

❖ Constituiu uma revisão do Protocolo de Tratamento de Influenza 2013, com destaque
para a importância do tratamento oportuno de todos os casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) e Síndrome Gripal (SG) conforme condição e
fatores de risco.

INFLUENZA

➢Protocolo atual (2015) de Influenza do Ministério da saúde 
foi desenvolvido em parceria com as seguintes sociedades:



➢ INFLUENZA

INFLUENZA

▪ Infecção viral aguda do sistema respiratório, de elevada transmissibilidade e

distribuição global.

▪ Um indivíduo pode contraí-la várias vezes ao longo da vida.

▪ Em geral, tem evolução autolimitada, podendo, contudo, apresentar-se de

forma grave.



➢AGENTE ETIOLÓGICO

INFLUENZA

Vírus pertencente à família Orthomyxoviridae, com genoma de RNA segmentado;

Existem 3 tipos de vírus influenza: A, B e C.

O vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus
influenza A responsável pelas grandes pandemias.

O vírus influenza C causa apenas infecções respiratórias brandas, não possui
impacto na saúde pública e não está relacionado com epidemias.



✓ Os vírus influenza A são ainda classificados em subtipos de acordo com as proteínas de
superfície, hemaglutinina (HA ou H) e neuraminidase (NA ou N).

✓ Proteína H - está associada ao reconhecimento e infecção das células do trato
respiratório, onde o vírus se multiplica.

✓ Proteína N - está envolvida na liberação das partículas virais da superfície das células
infectadas.

✓ Dentre os subtipos de vírus influenza A, os subtipos A (H1N1) e A (H3N2) circulam
atualmente em humanos.

✓ Alguns vírus influenza A de origem aviária também podem infectar humanos causando
doença grave, como no caso do A(H5N1) e A (H7N9).

INFLUENZA

➢ AGENTE ETIOLÓGICO



➢ AGENTE ETIOLÓGICO:

✓ VÍRUS INFLUENZA

INFLUENZA



➢ AGENTE ETIOLÓGICO:

✓ A gripe A(H1N1) atualmente circulante também descrita como A(H1N1)pdm09 foi a que
causou a pandemia em 2009 e posteriormente substituiu o vírus da gripe A (H1N1) sazonal
que circulou antes de 2009.

✓ Alguns vírus influenza A de origem animal também podem infectar humanos causando
doença grave, como os vírus A(H5N1), A(H7N9), A(H10N8), A(H3N2v), A(H1N2v) e outros.

✓ Os vírus circulantes B podem ser divididos em 2 grupos principais (as linhagens),
denominados linhagens B/ Yamagata e B/ Victoria.

✓ Os vírus da gripe B não são classificados em subtipos.

✓ As cepas relevantes de vírus da gripe A e B estão incluídas nas vacinas contra a gripe
sazonal.

✓ O vírus da gripe tipo C é detectado com muito menos frequência e geralmente causa
infecções leves, portanto apresenta implicações menos significativas de saúde pública.

INFLUENZA



➢ AGENTE ETIOLÓGICO:

INFLUENZA



✓ A influenza ocorre durante todo o ano, mas é mais frequente no outono e no inverno,
quando as temperaturas caem, principalmente no Sul e Sudeste do País.

✓ Algumas pessoas, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com alguma comorbidade,
possuem um risco maior de desenvolver complicações devido à influenza.

✓ A melhor maneira de se prevenir contra a doença, é vacinar-se anualmente.

✓ Aliada às estratégias de vacinação, é importante a adoção de medidas de prevenção e
controle para influenza e o monitoramento dos dados de circulação dos vírus.

✓ Mesmo com os avanços das ações de controle e prevenção para influenza no Brasil,
ainda observa-se mortalidade elevada por influenza.

✓ Os dados epidemiológicos mostram a necessidade de avanços no tratamento oportuno
com o antiviral e o adequado manejo clínico dos casos suspeitos para influenza.

INFLUENZA

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS



➢ ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS:

INFLUENZA



1. Síndrome Gripal (SG): indivíduo com febre, mesmo que referida, acompanhada de

tosse ou dor de garganta e início dos sintomas nos últimos 07 dias.

2. Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): indivíduo hospitalizado com febre,

mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e que apresente

dispneia. Também podem ser observados os seguintes sinais: saturação de O2 menor

que 95% ou desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória.

INFLUENZA

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS



➢ ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS:

INFLUENZA
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➢ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS:
INFLUENZA



✓ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS
INFLUENZA



• ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS:

• Dados de 2018 - BAHIA:

• Casos de SRAG notificados = 27 casos e 04 óbitos

• 03 casos confirmados para Influenza:

• 02 casos Influenza H1N1 (01 deles foi a óbito) – Salvador

• 01 caso por Influenza AH3N2 (óbito - Guanambi).

• 01 caso por vírus Sincicial Respiratório

INFLUENZA



➢ ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS:

INFLUENZA
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS
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➢ ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS
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➢ ASPECTO EPIDEMIOLÓGICO

INFLUENZA



ASPECTO EPIDEMIOLÓGICO

INFLUENZA



➢ ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS:

INFLUENZA



✓ Os vírus influenza do tipo A são encontrados em várias espécies de animais, além
dos seres humanos, tais como suínos, cavalos, mamíferos marinhos e aves. As aves
migratórias desempenham importante papel na disseminação natural da doença
entre distintos pontos do globo terrestre.

✓ Os vírus influenza B e C têm como reservatório somente seres humanos.

INFLUENZA

RESERVATÓRIO



✓ Em geral, a transmissão ocorre dentro da mesma espécie, exceto entre os suínos,
cujas células possuem receptores para os vírus humanos e aviários.

✓ A transmissão direta de pessoa a pessoa é mais comum, e ocorre por meio de
gotículas expelidas pelo indivíduo infectado com o vírus influenza, ao falar, espirrar e
tossir.

Eventualmente, pode ocorrer transmissão pelo ar, pela inalação de partículas
residuais, que podem ser levadas a distâncias maiores que 1 metro.

✓ Também há evidências de transmissão pelo modo indireto, por meio do contato com
as secreções de outros doentes. Nesse caso, as mãos são o principal veículo, ao
propiciarem a introdução de partículas virais diretamente nas mucosas oral, nasal e
ocular. A eficiência da transmissão por essas vias depende da carga viral,
contaminantes por fatores ambientais, como umidade e temperatura, e do tempo
transcorrido entre a contaminação e o contato com a superfície contaminada.

INFLUENZA

➢MODO DE TRANSMISSÃO



✓ Em geral, de 1 a 4 dias.

➢ PERÍODO DE TRASMISSIBILIDADE:

✓ Indivíduos adultos infectados podem transmitir o vírus entre 24 e 48 horas antes do
início de sintomas, porém em quantidades mais baixas do que durante o período
sintomático.

✓ Nesse período, o pico da excreção viral ocorre principalmente entre as primeiras 24
até 72 horas do início da doença, e declina até aos níveis não detectáveis por volta do
5º dia, após o início dos sintomas.

✓ Pessoas com imunodepressão podem excretar vírus por semanas ou meses.

✓ As crianças, quando comparadas aos adultos, também excretam vírus mais
precocemente, com maior carga viral e por períodos longos (em média 10 dias).

INFLUENZA

➢PERÍODO DE INCUBAÇÃO



 Pessoas de todas as idades são susceptíveis a infecção pelo vírus influenza,
porém alguns indivíduos estão mais propensos a desenvolverem complicações
graves, a exemplo:

✓ Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o
parto (incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal)

✓ Adultos ≥ 60 anos

✓ 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)

✓ População indígena aldeada

✓ Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de ácido
acetilsalicílico (risco de síndrome de Reye)

INFLUENZA

➢ Susceptibilidade e risco de complicações graves



Indivíduos que apresentem:

o Pneumopatias (incluindo asma);

o Tuberculose de todas as formas (há evidências de maior complicação e
possibilidade de reativação);

o Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica);

o Nefropatias;

o Hepatopatias.

INFLUENZA

Susceptibilidade e risco de complicações graves



o Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme);

o Distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus);

o Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem comprometer a função
respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção cognitiva, lesão medular,
epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, acidente vascular encefálico – AVE
ou doenças neuromusculares);

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

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

INFLUENZA

➢ Susceptibilidade e risco de complicações graves



✓ Febre – (curva térmica usualmente declinando após 2 ou 3 dias, e normalizando

em torno do sexto dia de evolução);

✓ Calafrios;

✓ Mal-estar;

✓ Cefaleia (dor de cabeça);

✓ Mialgia (dor “muscular” / dor no “corpo”);

✓ Odinofagia (dor de “garganta”).

INFLUENZA

ASPECTOS CLÍNICOS - SINAIS E SINTOMAS:



✓ Artralgia (dor nas articulações)

✓ Prostração

✓ Rinorreia (“coriza”)

✓ Tosse seca

▪ Podem ainda estar presentes: • Diarreia • Vômito • Fadiga • Rouquidão •

Hiperemia conjuntival

▪ A tosse, a fadiga e o mal-estar frequentemente persistem pelo período de uma a

duas semanas e raramente podem perdurar por mais de seis (06) semanas.

INFLUENZA

ASPECTOS CLÍNICOS - SINAIS E SINTOMAS:



➢ ASPECTOS CLÍNICOS:

INFLUENZA



✓ A evolução da gripe (influenza) geralmente tem resolução espontânea em sete dias,
embora a tosse, o mal-estar e a fadiga possam permanecer por algumas semanas. Alguns
casos podem evoluir com complicações.

✓ As complicações mais comuns são:

‒ Pneumonia bacteriana e por outros vírus.

‒ Sinusite

‒ Otite

‒ Desidratação

‒ Piora de doenças crônicas como insuficiência cardíaca, asma ou diabetes

‒ Pneumonia primária por influenza, que ocorre predominantemente em pessoas com
doenças cardiovasculares (especialmente doença reumática com estenose mitral) ou em
mulheres grávidas

INFLUENZA

COMPLICAÇÕES



➢ COMPLICAÇÕES:

INFLUENZA



 SÍNDROME GRIPAL:

✓ 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.

✓ Em crianças com menos de 2 anos de idade, considera-se também como caso de
síndrome gripal: febre de início súbito (mesmo que referida) e sintomas respiratórios
(tosse, coriza e obstrução nasal), na ausência de outro diagnóstico específico.

INFLUENZA

➢ DIAGNÓSTICO - DEFINIÇÃO DE CASO



➢ DIAGNÓSTICO - DEFINIÇÃO DE CASO:

 SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG):

✓ Indivíduo de qualquer idade, com síndrome gripal e que apresente dispneia ou
os seguintes sinais de gravidade:

‒ Saturação de SpO2 < 95% em ar ambiente

‒ Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória
avaliada de acordo com a idade

‒ Piora nas condições clínicas de doença de base

‒ Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente

✓ Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz,
cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

INFLUENZA



➢ DIAGNÓSTICO:
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➢ DIAGNÓSTICO:
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➢ MANEJO CLÍNICO:
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➢ MANEJO CLÍNICO:
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➢ MANEJO CLÍNICO:
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➢ MANEJO CLÍNICO:

INFLUENZA



➢ TRATAMENTO - ANTIVIRAIS:

✓ Os antivirais fosfato de Oseltamivir (Tamiflu®) e Zanamivir (Relenza®) são
medicamentos inibidores de neuraminidase, classe de drogas planejadas contra
o vírus influenza.

✓ O tratamento com o antiviral, de maneira precoce, pode reduzir a duração dos
sintomas e, principalmente, a redução da ocorrência de complicações da
infecção pelo vírus influenza.

✓ Estudos observacionais incluindo pacientes hospitalizados demonstraram maior
benefício clínico quando o fosfato de oseltamivir é iniciado até 48 horas do início
dos sintomas. Entretanto, alguns estudos sugerem que o fosfato de oseltamivir
pode ainda ser benéfico para pacientes hospitalizados se iniciado de quatro a
cinco dias após o início do quadro clínico.

INFLUENZA



➢ TRATAMENTO - ANTIVIRAIS:

✓ Nas pacientes gestantes, em qualquer trimestre, com infecção por influenza
A(H1N1), o maior benefício em prevenir falência respiratória e óbito foi
demonstrado nos casos que receberam tratamento até 72 horas, porém ainda
houve benefício quando iniciado entre três a quatro dias após o início dos
sintomas, quando comparado com casos que receberam o antiviral após cinco
dias do início do quadro clínico.

✓ Os efeitos do uso dos antivirais em situações clínicas graves não foram avaliados
em estudos clínicos, uma vez que a maior parte dos estudos clínicos anteriores
foram conduzidos em pacientes ambulatoriais apresentando apenas síndrome
gripal.

INFLUENZA



➢ TRATAMENTO:
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➢ TRATAMENTO:

INFLUENZA



➢ TRATAMENTO:

✓ Avaliar necessidade do tratamento adjunto do antiviral com antibiótico (s)

✓ A dose de fosfato de oseltamivir (Tamiflu®) para adultos é de 75 mg, duas vezes ao dia, por
cinco dias.

✓ Em situações especiais o julgamento clínico e virológico (testes laboratoriais) de amostras
respiratórias do trato inferior devem guiar a decisão terapêutica para prolongar o
tratamento por período superior a cinco dias em pacientes com doença grave ou
prolongada.

✓ Os tratamentos mais longos podem ser necessários em pacientes imunossuprimidos, os
quais podem apresentar replicação viral prolongada. Estes pacientes apresentam risco de
desenvolver resistência. Alguns autores sugerem o uso de doses dobradas nestes
pacientes, embora mais estudos clínicos em imunossuprimidos ainda sejam necessários;
resultados controversos foram obtidos em estudos observacionais.

✓ Para os pacientes que vomitam até uma hora após a ingestão do medicamento deve ser
administrando uma dose adicional.

INFLUENZA



INFLUENZA

➢ CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE

 Precaução padrão:

✓ A implementação da precaução padrão constitui a principal medida de prevenção da
transmissão entre pacientes e profissionais de saúde e deve ser adotada no cuidado de todos
os pacientes, independentemente dos fatores de risco ou doença de base.

✓ A precaução padrão compreende:

‒ Higienização das mãos antes e após contato com o paciente

‒ Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) – avental e luvas – ao contato com sangue e
secreções.

‒ Uso de óculos e máscara se houver risco de respingos

‒ Fazer o descarte adequado de resíduos, segundo o regulamento técnico para o gerenciamento
de resíduos de serviços de saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



INFLUENZA

➢ CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE

 Precaução para gotículas:

✓ Além da precaução padrão, devem ser implantadas as precauções para gotículas, que devem
ser utilizadas para pacientes com suspeita ou confirmação de infecção por influenza.

✓ As gotículas respiratórias que têm cerca de > 5 μm de tamanho, provocadas por tosse, espirro
ou fala, não se propagam por mais de 1 metro da fonte e relacionam-se à transmissão de
contato da gotícula com mucosa ou conjuntiva da boca ou nariz de indivíduo susceptível.

✓ Recomenda-se:

‒ Uso de máscara cirúrgica ao entrar no quarto, a menos de 1 metro do paciente – substituí-la a
cada contato com o paciente.

‒ Higienização das mãos antes e depois de cada contato com o paciente (água e sabão ou álcool
gel).



INFLUENZA

➢ CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE

 Precaução para gotículas:

✓ Recomenda-se:

‒ Uso de máscara cirúrgica no paciente durante transporte.

‒ Limitar procedimentos indutores de aerossóis (intubação, sucção, nebulização)

‒ Uso de dispositivos de sucção fechados

‒ Manter paciente preferencialmente em quarto privativo

‒ Quando em enfermaria, respeitar a distância mínima de 1 metro entre os leitos durante o
tratamento com fosfato de oseltamivir.



INFLUENZA

➢ CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE

 Precaução para aerossóis:

✓ No caso de procedimentos que gerem aerossóis – partículas < 5 μm, que podem ficar
suspensas no ar por longos períodos (exemplo: intubação, sucção, nebulização), recomenda-
se:

‒ Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) – avental e luvas, óculos e máscara
[respirador] tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3 – pelo profissional de saúde durante o procedimento
de assistência ao paciente.

‒ Manter paciente preferencialmente em quarto privativo

‒ Uso de máscara (respirador) tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3 pelo profissional de saúde ao entrar
no quarto.

‒ Uso de máscara cirúrgica no paciente durante transporte.



INFLUENZA

➢ CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE

 Limpeza e desinfecção de superfícies:

✓ Remoção de sujidades com água e sabão ou detergente

✓ Limpeza com solução de hipoclorito de sódio em pisos e superfícies dos banheiros

✓ Fricção de outras superfícies e objetos com álcool a 70%

✓ Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado

✓ Fazer descarte adequado de resíduos, segundo o regulamento técnico para o
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).



INFLUENZA

➢ CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE



INFLUENZA

➢ VACINAS:

✓ O controle da influenza requer vigilância qualificada, somada às ações de imunizações anuais,
direcionadas especificamente aos grupos de maior vulnerabilidade e com maior risco para
desenvolver complicações.

✓ A vacinação anual contra influenza é a principal medida utilizada para se prevenir a doença,
porque pode ser administrada antes da exposição ao vírus e é capaz de promover imunidade
durante o período de circulação sazonal do vírus influenza reduzindo o agravamento da
doença.

✓ É recomendada vacinação anual contra influenza para os grupos-alvos definidos pelo
Ministério da Saúde, mesmo que já tenham recebido a vacina na temporada anterior, pois se
observa queda progressiva na quantidade de anticorpos protetores. Esta recomendação é
válida mesmo quando a vacina indicada contém as mesmas cepas utilizadas no ano anterior.



INFLUENZA

➢ VACINAS:

 TRIVALENTE X TETRAVALENTE

▪ TRIVALENTE: Influenza A H1N1 + Influenza A H3N2 + Influenza B

▪ TETRAVALENTE: Influenza A H1N1 + Influenza A H3N2 + Influenza B + Influenza B

 POSTO DE SAÚDE (SUS) X CLÍNICAS PARTICLUARES



INFLUENZA

➢ QUIMIOPROFILAXIA:

✓ Os medicamentos antivirais apresentam de 70% a 90% de efetividade na prevenção da 
influenza e constituem ferramenta adjuvante da vacinação.

✓ A quimioprofilaxia indiscriminada NÃO é recomendável, pois pode promover o aparecimento 
de resistência viral.

✓ A quimioprofilaxia com antiviral não é recomendada se o período após a última exposição a 
uma pessoa com infecção pelo vírus for maior que 48 horas.

✓ Considera-se exposição a pessoa que teve contato com caso suspeito ou confirmado para 
influenza.

✓ Para que a quimioprofilaxia seja efetiva, o antiviral deve ser administrado durante a potencial 
exposição à pessoa com influenza e continuar por mais sete dias após a última exposição 
conhecida.



INFLUENZA

➢ QUIMIOPROFILIA - INDICAÇÕES:

✓ Pessoas com risco elevado de complicações não vacinadas ou vacinadas 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 consideradas 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 se tiverem comorbidades.

✓ Pessoas com graves deficiências imunológicas (exemplos: pessoas que usam medicamentos
imunossupressores; pessoas com aids com imunodepressão avançada) ou outros fatores que
possam interferir na resposta à vacinação contra a influenza, após contato com pessoa com
infecção.

✓ Profissionais de laboratório, não vacinados ou vacinados a menos de 15 dias, que tenham
manipulado amostras clínicas de origem respiratória que contenham o vírus influenza sem
uso adequado de EPI.
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➢ QUIMIOPROFILIA - INDICAÇÕES:

✓ Trabalhadores de saúde, não vacinados ou vacinados a menos de 15 dias, e que
estiveram envolvidos na realização de procedimentos invasivos geradores de
aerossóis ou na manipulação de secreções de caso suspeito ou confirmado de
influenza sem o uso adequado de EPI.

✓ Residentes de alto risco em instituições fechadas e hospitais de longa permanência,
durante surtos na instituição.
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➢ QUIMIOPROFILIA:
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➢ QUIMIOPROFILIA:
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➢ OUTRAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS:

✓ Frequente higienização das mãos, principalmente antes de consumir algum
alimento.

✓ Utilizar lenço descartável para higiene nasal

✓ Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir

✓ Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca

✓ Higienizar as mãos após tossir ou espirrar

✓ Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas

✓ Manter os ambientes bem ventilados
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➢ OUTRAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS:

✓ Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de influenza.

✓ Evitar sair de casa em período de transmissão da doença

✓ Evitar aglomerações e ambientes fechados (procurar manter os ambientes
ventilados)

✓ Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos

✓ Orientar o afastamento temporário (trabalho, escola etc.) até 24 horas após cessar a
febre.
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➢ ASPECTOS CLÍNICOS:

INFLUENZA



➢ FONTES:

✓ Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento
de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Protocolo de tratamento de Influenza:
2015 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em
Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília :
Ministério da Saúde, 2014. 41 p. : il.

✓ Ministério da Saúde: http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/influenza

INFLUENZA

http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/influenza
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