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Virus Influenza

• A Influenza é uma doença causada por vírus da família Ortho-myxoviridae

• Existem quatro tipos de vírus influenza: A, B, C e D

• Os vírus Influenza A e B causam epidemias sazonais de doenças quase
todos os anos em diversos países do mundo. 

• Infecções por Influenza tipo C geralmente causam uma doença
respiratória leve e não são responsáveis por causar epidemias. 

• Os vírus Influenza D afetam principalmente o gado e não são responsáveis
em causar doenças nos humanos.

• Período de incubação é em geral 2 dias, mas varia de 1 a 4 dias



Subtipos de Influenza A

• Os vírus Influenza A são divididos em subtipos baseados em duas
proteínas na superfície do vírus: a hemaglutinina (H) e a 
neuraminidase (N), por isso a classificação H…N…

• Existem 18 subtipos diferentes de hemaglutinina e 11 subtipos
diferentes de neuraminidases (H1 a H18 e N1 a N11, 
respectivamente).



Linhagens do Influenza B

• Os vírus Influenza B não são divididos em subtipos, mas podem

ser subdivididos em linhagens e cepas. Atualmente, os vírus

influenza B circulantes pertencem a uma das duas linhagens: B / 

Yamagata e B / Victoria. Devido a reagrupamentos genéticos

dentro do subtipo Yamagata temos o grupo Phuket.



O Diagnóstico CLÍNICO é
presumido

• É fundamental estar atento para os sinais e sintomas de Influenza 
para identificarmos prontamente o paciente com quadro
compatível com a doença e não perdermos tempo para introdução
de medicamentos

• Fique ligado  Pacientes com imunidade pregressa ou que foram
vacinados podem apresentar sintomas mais brandos da doença



Como a doença começa?

• O início da doença pode se dar de forma rápida ao longo de 1 dia
ou pode progredir mais lentamente por vários dias

• Os sintomas não aparecem todos de uma vez

• E quais são os principais sintomas?



Principais Sintomas ATENÇÃO

Tosse Irritativa, seca, geralmente mínima no início do quadro

Febre Pode começar alta, mas é variável, alguns pacientes 
queixando-se de sensação febril. A febre é mais 
prolongada em crianças !

Dor de cabeça Sintoma muito comum, as vezes muito intensa

Mialgias Muito frequente

Dor de garganta Pode estar presente e de forma predominante, mas as 
vezes o paciente não relata espontaneamente

Rinorréia Pode ou não estar presente. Não é o mais frequente

Cansaço / fraqueza Frequente queixa

Injeção ocular Deve ser procurada porque o paciente geralmente não 
reporta

Taquicardia Pode ocorrer mesmo na ausência de febre

Dor abdominal & Diarréia Frequente manifestação em crianças 



Progressão dos sintomas

• As queixas respiratórias ficam mais evidentes com a progressão 
da doença.

• Os sintomas geralmente duram 7 a 10 dias, porém a tosse 
irritativa, a fadiga e o mal-estar podem persistir por 1 a 2 
semanas

• As crianças podem manter os sintomas por mais tempo 

• A rouquidão e a linfadenopatia cervical são mais comuns em 
crianças. 



Laboratório: o que pedir?

• Os exames laboratoriais podem nos ajudar de várias formas no 
manejo do paciente com Influenza, a saber:

• 1. Para o diagnóstico etiológico através da coleta de swab 
nasal/oral para realização de exames confirmatórios de Influenza 
(Lacen) – que deve ocorrer sempre que o paciente apresentar
quadro de gravidade e seja internado ou admitido em uma UTI

• 2. Para o manejo do paciente na emergência, estreitando a 
hipótese do diagnóstico de Influenza e afastando ou não um 
processo pneumônico bacteriano como causa das queixas do 
paciente

• 3. Para identificarmos alterações que indiquem gravidade e 
permitam então a introdução imediata da medicação antiviral 
(Oseltamivir – Tamiflu) e a transferência do paciente para
unidades fechadas (UTI)



Laboratório inespecífico ajuda no diagnóstico
de Influenza e de outros diagnósticos
diferenciais

Exame Interpretação

Hematócrito (Ht) e Hemoglobina (Hb) Se elevados (Ht>47%e  Hb >16g/dL) indicam hemoconcentração. O paciente
pode estar desidratado ou ter outro diagnóstico como Dengue

Leucograma Leucopenia com linfopenia relativa são achados frequentes assim como
ausência de desvio a esquerda. Nos processos bacterianos o leucograma é
elevado com desvio ou não a esquerda

Plaquetas Pode ocorrer trombocitopenia

Velocidade de hemossedimentação
(VHS) Proteína C reativa

Geralmente menores do que 50 na Influenza não complicada

TGO, TGP Geralmente não se alteram a não ser no quadro de miosite

CPK Eleva-se quando associa-se a miosite

Gasometria arterial PaO2 < 60mmHg indica gravidade do quadro respiratório



Rx de Tórax: o que espero
ver?

• Na infecção pelo virus Influenza o RX de tórax pode ser normal, 
ou pode ser visualizado infiltrado intersticial que com o aumento 
da gravidade tende a formar condensações confluentes bilaterais

• Condensações localizadas em segmentos ou lobos pulmonares no 
início do quadro apontam para pneumonia bacteriana



CONSOLIDAÇÕES 
CONFLUENTES EM 
PNEUMONIA POR 

INFLUENZA A



Pneumonia bacteriana em lobo superior 
direito



PNEUMONIA 
BACTERIANA NOS 
LOBOS INFERIORES



Definição de caso de 
Sindrome 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.



Diagnóstico PRESUMIDO !
E agora?

Suspeita de Influenza = Precauções ! 

O paciente deve fazer uso de máscara cirúrgica em
diversas situações (transporte, na espera para fazer
exames, etc)

O profissional deve utilizar máscara cirúrgica ao se 
aproximar do paciente (< 1 metro de distância)



Precauções padrão + 
Gotículas 

• Higienização das mãos antes e após contato com o paciente, após 
tocar área do paciente, antes de procedimento asséptico, após 
contato com secreções do paciente

• Uso de máscara cirúrgica

• No transporte do paciente pela unidade de saúde (fazer
exames, RX, etc), o paciente DEVE usar a máscara cirúrgica para
não contaminar outras pessoas no interior da mesma

• Uso de luvas se contato com mucosas ou pele não íntegra ou 
secreções do paciente



E para procedimentos que gerem a 
formação de aerossóis? Como devo
proceder?

• Pacientes que forem ser entubados, pacientes com 
necessidade de manipulação das vias aéreas (sucção, 
aspiração por traqueostoma, etc)

• Fique ligado

• Utilize avental, luvas de procedimento, e óculos durante o 
procedimento

• Utilize máscaras do tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3 pelo 
profissional de saúde durante o procedimento

• Uso de máscara cirúrgica no paciente durante transporte.



E até quando o paciente
transmite Influenza?

• Uma abordagem comum é usar o tempo de eliminação viral como
o período de transmissão

• Isso leva estimativas de 4 a 8 dias do período de infectividade
para Influenza



E até quando o paciente
transmite Influenza?



Tempo desde início sintomas versus 
eliminação viral (carga viral) em crianças
com H1N1

Observado Predito



Tempo desde início sintomas versus 
eliminação viral (carga viral) em adultos
com H1N1

Observado Predito



Proporção de casos secundários versus 
tempo desde início sintomas – H1N1 e 
H3N2

Observados



Mensagens para lembrar…

• O período de maior transmissibilidade encontra-se nos primeiros 3 
dias

• Crianças eliminam virus por mais tempo que adultos

• Crianças geram mais casos secundários

• A grande maioria dos casos (97%) é adquirida no ambiente de 
casa

• Uso do Oseltamivir não reduziu a taxa de eliminação viral



Em seguida  Notificar o 
caso de Influenza

• Na SUSPEITA deve ser comunicado para a notificação de caso de 
Influenza

• Notifique o caso para a sua CCIH ou Núcleo de Epidemiologia
Hospitalar



Como trato esse paciente com 
Influenza sem complicações?

• Repouso

• Hidratação

• Medicações sintomáticas como Dipirona, Paracetamol, 
Descongestionantes nasais

• Devo evitar antiinflamatórios, principalmente Aspirina



Repouso

• Paciente deve repousar, com afastamento do trabalho até 24 
horas após cessar a febre 

• Considerar o afastamento ou realocação por sete dias, no caso de 
profissional de saúde que trabalha em contato direto com 
pacientes em programa de transplante de células tronco



Hidratação

• O paciente deve ser hidratado,  principalmente se estiver
desidratado com hemoconcentração, usualmente nas doses de 20-
25mL/kg SF0,9% ou Ringer Lactato a cada 6 horas

• No entanto deve-se evitar a hiper-hidratação dado o risco de 
complicações (insuficiência cardíaca e congestão pulmonar) em
pacientes idosos, ou com comorbidades



Medicações sintomáticas

• Paciente pode e deve fazer uso de analgésicos, antitérmicos, para
controle de dor e febre

• A dipirona é indicada, usualmente nas doses de 500-1000 mg a cada
6 horas

• O paracetamol pode também ser indicado para essas mesmas
situações, porém não deve ter sua dose ultrapassada em 3 gramas ao
dia

• Deve-se evitar o uso de antiinflamatórios não-hormonais, 
principalmente aspirina, por risco de Sindrome de Reye

• Descongestionantes nasais, a depender dos sintomas



Complicações possíveis do 
quadro de 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, sendo as mais comuns:

• Pneumonia primária por influenza

• Pneumonia bacteriana.

• Sinusite.

• Otite.

• Desidratação.

• Piora de doenças crônicas como insuficiência cardíaca, asma ou

• diabetes.

• Miosite



Atenção a esses pacientes!
Maior risco complicação

• 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 ou com dificuldade de acesso.

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

• Pneumopatas (incluindo asma), e aqueles com tuberculose de todas 
as formas

• Cardiovasculopatas (excluindo hipertensão arterial sistêmica)

• Nefropatas

• Hepatopatas

• Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme)



Atenção a esses pacientes !
Maior risco complicação

• Distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus)

• 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).

• Imunossupressão associada a medicamentos (corticoide ≥ 20 mg/dia por 
mais de duas semanas, quimioterápicos, inibidores de TNF-alfa), 
neoplasias, HIV/aids ou outros.

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

• Persistência da Febre por mais de 3 dias

• Miosite (> 2-3 vezes nas taxas de CPK)

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



Atenção com as 
gestantes/puérperas!

• Gestantes e puérperas estão no grupo de pacientes com condições e fatores de 
risco para complicações por influenza

• São considerados sinais de alarme em gestantes valores de frequência 
respiratória >20 rpm ou frequência cardíaca >100 bpm

• Gestantes e puérperas, mesmo vacinadas, devem ser tratadas com fosfato de 
oseltamivir (Tamiflu), na dose habitual para adultos, indicado na síndrome 
gripal independentemente de sinais de agravamento, visando à redução da 
morbimortalidade materna

• Todas as gestantes e puérperas com síndrome gripal, mesmo não complicadas, 
devem ser tratadas com antiviral. O tratamento com fosfato de oseltamivir
não é contraindicado na gestação (categoria C) e sua segurança foi 
comprovada





Complicações

• Agravamento do quadro respiratório

• Pneumonia viral

Fique ligado Esses pacientes devem ser
internados



Sinais de agravamento (piora do 
estado clínico)

• Aparecimento de dispneia ou taquipneia (frequência 
respiratória igual ou acima de 20 incursões por minuto) ou 
hipoxemia – (SpO2 < 95%).

• Persistência ou aumento da febre por mais de três dias ou 
retorno após 48 horas de período afebril (pode indicar 
pneumonite primária pelo vírus Influenza ou secundária a 
uma infecção bacteriana).

• Alteração do sensório (confusão mental, sonolência, 
letargia)



Complicações não-
respiratórias

• Desidratação

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

• Miosite

• Fique ligado  Esses pacientes devem ser internados



Sinais de agravamento (piora do 
estado clínico)

• Hipotensão arterial (sistólica abaixo de 90 mmHg e/ou diastólica 
abaixo de 60 mmHg).

• Diurese abaixo de 400 ml em 24 horas.

• Exacerbação dos sintomas gastrointestinais em crianças.

• Desidratação.

• Exacerbação de doença preexistente (doença pulmonar obstrutiva 
crônica – Dpoc, cardiopatia ou outras doenças com repercussão 
sistêmica).

• Miosite comprovada por creatinofosfoquinase – CPK (≥ 2 a 3 
vezes).

• Elevação da creatinina sérica acima de 2,0 mg/dL



Sinais de agravamento na
criança

• Persistência ou retorno da febre.

• Taquipneia com aumento do esforço respiratório (batimento de asas 
do nariz, tiragem intercostal, supra/subesternal supraclavicular, 
subcostal, contração da musculatura acessória da respiração e 
movimento paradoxal do abdome).

• Bradipneia e ritmo respiratório irregular (colapso respiratório 
iminente).

• Gemidos expiratórios (colapso alveolar e de pequenas vias aéreas 
ocasionado pelo fechamento da glote na expiração na tentativa de 
aumento da capacidade residual funcional pulmonar).

• Estridor inspiratório (obstrução de vais aéreas superiores).





Sindrome Respiratória
Aguda Grave

• Quadro clínico compatível com Influenza 

• +  (pelo menos 1)

•  Dispnéia

• Desconforto respiratório

• Saturação de O2 < 95%

• Exacerbação de doença pré-existente



Tem Sindrome Respiratória Aguda Grave?
Tenho que internar esse paciente

• Avaliação clínica minuciosa, incluindo hidratação venosa e oxigenoterapia, 
e manter monitoramento não-invasivo

• A avaliação inicial deve incluir no mínimo aferição dos sinais vitais 
(pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e 
temperatura axilar), exame cardiorrespiratório e oximetria de pulso

• Deve ser estabelecido em prazo de 4 horas a necessidade de internação 
em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 

• Iniciar imediatamente o tratamento com o fosfato de oseltamivir após a 
suspeita clínica, independentemente da coleta de material para exame 
laboratorial.

• Coletar amostras de secreções respiratórias para exame laboratorial, 
preferencialmente antes do início do tratamento.



Como trato esse paciente com Influenza 
com potencial para complicar ou com 
complicações?

• Tratamento com drogas com ação no virus 
Influenza



Uso de inibidores da neuraminidase -
Oseltamivir (Tamiflu)

• Indicado em todos os pacientes que tenham maior risco de 
complicações (ou comorbidades) ou sinais de piora clínica

• Indicado para todos os pacientes que sejam internados

• Indicado para todos os pacientes com quadros graves de 
Influenza incluindo a SRAG

• Indicado, a critério médico, para qualquer paciente com 
suspeita de Influenza







Tamiflu – fosfato de 
Oseltamivir

• Posso utilizar doses maiores (dobradas) ou tempo maior de uso 
em pacientes internados, e/ou entubados?

• Sim, posso 

• Pode ser estendido o tratamento por 10 dias ou a critério do 
médico assistente

• As doses dobradas dessa medicação não mostraram reduzir a 
mortalidade



Quando indico internação
na UTI?

• Instabilidade hemodinâmica persistente (pressão 
arterial que não respondeu à reposição volêmica (30 
mL/kg nas primeiras 3 horas), indicando uso de amina 
vasoativa (exemplo: noradrenalina, dopamina, 
adrenalina).

• Sinais e sintomas de insuficiência respiratória, 
incluindo hipoxemia (PaO2 abaixo de 60 mmHg) com 
necessidade de suplementação de oxigênio para 
manter saturação arterial de oxigênio acima de 90%

• Evolução para outras disfunções orgânicas, como 
insuficiência renal aguda, disfunção neurológica, 
miocardite



Devo acrescentar
antibióticos para o paciente?



Qual o risco de pneumonia 
bacteriana após Influenza?

• Neuzil et al acompanhou 1.665 crianças com menos de 
5 anos por um período médio de 1,8 anos na
Vanderbilt Vaccine Clinic de 1974  a 1999

• 289 (4%) apresentaram Influenza

• Estimativa de pneumonia foi de 8,0 por 1000 crianças-
dia

• Estudo EPIC – 2222 crianças e 2063 adultos com PAC 
radiologicamente documentada

• Em crianças < 2 anos  3,7 / 1000 pacientes-dia

• Crianças com asma  maior risco pneumonia

• Em adultos  > 80 anos







Paciente com SRAG pode fazer uso de 
antibióticos associados ao Tamiflu

• Pacientes com SRAG em que haja suspeita de pneumonia 
secundária associada devem fazer uso de antibióticos em
conjunto com o Tamiflu

• O espectro de cobertura desses antimicrobianos dependerá
da flora do paciente

• Pacientes que estejam internados a menos de 4 dias devem
ser tratados como pneumonia comunitária

• Pacientes que estejam internados por mais tempo devem
ser tratados como pneumonia nosocomial



Qual antibiótico usar?

• Cobertura de patógenos habituais das vias aéreas
altas: S.pneumoniae, H.influenzae, Moxarella
catarrhalis, e S.aureus

• Cobertura para patógenos hospitalares se o 
paciente estiver a mais de 4 dias internado



Cobertura comunitária

•  Ceftriaxone 2g/d  + Oxacilina 12 g/d

• ou

• De acordo com o Protocolo da Instituição



Cobertura hospitalar

• Piperacilina-Tazobactam (4,5g de 6/6 horas)

• ou

• Cefepime (1-2 g de 8/8 horas)

• ou

• Meropenem (500mg-1g de 8/8 horas)

• ou

• De acordo com o Protocolo da Instituição



E outras infecções oportunistas?

• Atenção para os pacientes graves, internados em UTI, sob 
ventilação mecânica, uso de corticosteróides…..

• Fique ligado !

• Pneumonia grave por Aspergillus sp



Pneumonia por Aspergillus sp

• Geralmente ocorre em pacientes graves, com 
SRAG, entubados, que estão fazendo uso de 
corticosteróides, e que já estão com cobertura
para patógenos bacterianos

• Devem ser tratados com drogas antifúngicas tais
como Anfotericina-B desoxicolato na dose de 
1mg/kg/dia





Informações adicionais

• Implementar medidas de prevenção – precaução padrão 
e precaução de gotículas e aerossóis – para todos os 
pacientes com suspeita ou confirmação de Influenza por 
sete dias após o início dos sintomas ou até por 24 horas 
após o desaparecimento da febre e sintomas respiratórios

• Isolamento em quarto privativo ou, quando não 
disponível, isolamento de coorte (pessoas com sintomas 
compatíveis)

• Evitar visitas. Caso ocorram, usar EPI de acordo com a 
situação



MUITO OBRIGADO!



Agende-se!

Próximas 

Webpalestras!


