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Anexo 8 

Manejo Clínico de Pacientes com Infecção por Vírus Influenza 

 

   

 A recente disseminação de cepas de influenza aviária altamente patogênica tem 

colocado a comunidade científica em alerta para uma possível e provável chegada da 

pandemia da influenza. Vale lembrar alguns cenários que nos possibilitem pensar, tomar 

os cuidados de atendimento necessário para qualquer doença desconhecida, avaliar o 

diagnóstico diferencial e melhor conduzir a situação diante de um possível caso de 

influenza aviária transmitida para o homem.   

 Somente o vírus da influenza A esteve até hoje associado a pandemias, embora 

nos períodos interpandêmicos as epidemias possam ser atribuídas aos vírus A e B. 

 Até o momento não existe evidência de transmissão eficiente do vírus aviário 

de um ser humano para outro ser humano.  

 

Infecção humana por Influenza (não H5 N1)  

A gripe ou influenza é uma doença respiratória aguda, contagiosa causada pelos 

vírus do tipo Influenza. É transmitida de pessoa para pessoa por meio da inalação de 

gotículas da tosse e do espirro, por contato, e eventualmente até tocando algum objeto 

com vírus e depois tocando a boca ou o nariz, por auto-inoculação no trato respiratório 

superior ou mucosa da conjuntiva. A transmissibilidade pode ocorrer antes mesmo do 

indivíduo apresentar os primeiros sintomas, até cerca de 7 dias de doença. 

 Na maioria das vezes a infecção é benigna e auto limitada, porém em idosos e em 

crianças muito novas, e na presença de fatores de risco associados e comorbidades, o 

quadro pode  evoluir de forma grave.  

 

Apresentação clínica: O espectro clínico do vírus da Influenza é amplo e varia desde 

infecção assintomática até infecção letal. Em geral os sintomas surgem subitamente, após 

1 a 4 dias de incubação (com média de 2 dias ), e caracteriza-se por: 

• Estado febril agudo (tax ≥ 38°C), que pode durar até 7 dias, calafrios, 

cefaléia, prostração, tosse, odinofagia, congestão nasal e coriza, mialgia, 

artralgia. 

• diarréia e vômitos podem ocorrer, mas são mais freqüentes em crianças. 

 A evolução da infecção por influenza não pandêmica tem curso usualmente 

benigno com desaparecimento da febre em média em 3 dias podendo se estender até 
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uma semana. Por sua vez, os sintomas respiratórios associados podem persistir por 1 a 2 

semanas, e até 6 semanas em pacientes  imunodeprimidos. Eventualmente a febre pode 

ter evolução bifásica, mas nestes casos a etiologia bacteriana secundária deve ser 

afastada.  

As complicações mais comuns são: 

• sinusite 

•  infecção no ouvido 

• pneumonia viral ou causada por bactérias 

• desidratação 

• piora das doenças crônicas do tipo 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 

 

 As manifestações da pneumonia viral são: febre de progressão rápida, tosse, 

dispnéia, hipoxemia e cianose. A ausculta pulmonar e a radiografia de tórax revelam 

comprometimento bilateral consistente com edema de pulmão, mas sem consolidação. 

Não há achados patognomônicos. Esses pacientes têm uma evolução ruim que 

independe da utilização de antibióticos. As análises dos gases sanguíneos mostram 

hipoxemia progressiva e, apesar do suporte ventilatório artificial a letalidade é alta. Os 

achados de autópsia mostram traqueíte, bronquite, pneumonia hemorrágica difusa, a 

presença de membrana hialina nos ductos e alvéolos e pobreza de células inflamatórias 

intra-alveolares. Uma forma mais branda de pneumonia viral é observada em lactentes e 

é usualmente causada por outros vírus respiratórios como vírus sincicial e parainfluenza. 

As Infecções Bacterianas são as complicações mais comuns da infecção por 

Influenza e são comuns em crianças e em idosos, principalmente em indivíduos 

portadores de comorbidades ou que possuem fatores de risco. As bactérias mais 

freqüentemente envolvidas, sobretudo em pneumonias secundárias são o Streptococcus 

pneumoniae, o Haemophilus influenzae, o Staphylococcus aureus, embora tenha sido 

observado o aumento da ocorrencia de Mycoplasma e Chlamydia na etiologia de 

pneumonias em lactentes. A conduta frente à pneumonia bacteriana secundária está 

detalhada no Anexo 8. A. 
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Diagnóstico laboratorial 

O diagnóstico laboratorial da Influenza consiste  na detecção de vírus respiratórios 

por Imunofluorescência direta, pesquisada nos espécimes respiratórios, pela técnica de 

PCR ou pela inoculação em culturas celulares (Anexo 2). 

 

Diagnóstico diferencial 

Várias doenças podem causar sintomas parecidos incluindo o resfriado comum, 

causado por outros tipos de vírus.  

Os vírus são responsáveis por aproximadamente 8% das pneumonias 

comprovadas radiologicamente em adultos hospitalizados e por cerca de 49% em 

crianças hospitalizadas. Como somente poucos pacientes com sintomas de doença viral 

são radiografados, isto contribui para subestimar a verdadeira incidência de pneumonia 

viral. O surgimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA) e o aumento do 

número de pacientes submetidos a transplantes, ambos sujeitos a infecções oportunistas 

virais, têm enfatizado o importante papel que as viroses ocupam entre as doenças 

respiratórias.  

As síndromes respiratórias agudas de origem viral têm como principais agentes os 

vírus: influenza A e B; sincicial respiratório; adenovirus e parainfluenza tipos 1  e 2. No 

Quadro 1 descrevemos os principais agentes e as síndromes clínicas nas quais eles 

estão mais freqüentemente implicados.  

 

 Quadro 1 – Infecções respiratórias virais e síndromes clínicas 

 

Síndrome 

 

Agentes 

 

Quadro clínico 

 
Rinite viral  
(resfriado comum) 

Rinovírus, 
Adenovírus,Coronavírus, 
Influenza, Parainfluenza, 
VSR 

Cefaléia, congestão nasal, 
mal-estar, dor no corpo, 
febre baixa ou não 

 
Faringite 

Rinovírus,Influenza, 
Coronavírus e VSR 

Dor localizada no 
Orofaringe 

 
Laringo Traqueobronquite 

Influenza, Adenovírus, 
Parainfluenza, VSR 

Febre, tosse seca 
persistente e rouquidão 

 
Pneumonia 

Influenza, Adenovírus, 
Parainfluenza, VSR, 
Sarampo, Varicela e 
Hantavírus 

Sintomas sistêmicos como: 
febre, mal estar, tosse seca 
associados a alterações na 
ausculta pulmonar e no 
exame radiológico do tórax 
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Outros agentes podem desencadear quadros respiratórios, os quais entram no 

diagnóstico diferencial das viroses respiratórias. O Quadro 2 mostra de forma resumida 

as principais características destes agentes. 

 

Quadro 2  - Principais características das pneumonias atípicas. 

 
Agente 

 
Epidemiologia 

 
Quadro 
clínico 
respiratório 

 
Outras 
alterações 

 
Testes 
específicos 
 

 
Mycoplasma 
pneumoniae 
 
 
 
 
 

 
–10-35% das 
pneumonias 
em pacientes 
de ambulatório. 
–Atinge jovens 
e idosos. 
–Mais 
freqüente em 
grupamentos 
–Incubação de 
14 a 21 dias. 
– 2%requer 
hospitalização 

 
–miringite 
bolhosa 
– faringite 
–  bronquite 
– pneumonia   
 

 
–raramente 
pode causar 
hemólise 
imuno-induzida 
–hepatite 
–eritema 
multiforme 
–SIHAD 
–miocardite 
–meningite 
asséptica 
–mielite 
–S.Guillain-
Barré 
 

   
–cultura  (10 dias) 
–sorologia – 
aumento de 4 x ou 
> no título de 
anticorpos 
fixadores de 
complemento, 
entre a fase aguda 
e a convalescença 
Inespecíficos: 
–pesquisa de 
aglutininas frias 
–fator reumatóide 
–falso positivo 
para Lues 

Chlamydia 
C.trachomatis 
 
 
C.psittacci 
 
 
C.pneumoniae 
(extra-celular) 
 

 
–Incubação de 
7-14 dias 
 
 
 
 
–12%das 
pneumonias 
–5% das 
bronquites 
agudas 

 
–pneumonia 
econjuntivite 
em recém-
nascidos 
 
–ornitose, com 
pneumonia  
 
–faringite 
–sinusite 
–tonsilite 
–pneumonia 

 
–
esplenomegali
a 
–bradicardia  
–S. tóxica  
 
 
 
–calafrios 
–diarréia 
–delírios 

 
–cultura de cels  
Maccoy 
–IF c/ anticorpo 
marcado 
–sorologia∗ 
–PCR 

 
Coxiella burnetti 
Parasita intra-
celular cujo 
reservatório 
natural são 
roedores 

 
–ocorre em 
área rural 

 
–febre Q  
–síndrome “flu” 
–pneumonia 

 
–endocardite 
–miocardite 
–pericardite 

  
–sorologia 
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Legionella  
(Gram neg. 40 
espécies) 
L. pneumophila, 
sorogrupos 1 a 
4 
L. bozemanii 
L. micdadei 

 
–encontrada 
em água de 
nebulizadores, 
toalhas 
quentes e 
outras 
–Pode ser 
oportunista 

 
–hipoxemia  
 
–doença dos 
Legionários = 
pneumonia 
 
–pneumonia de 
Pittsburg  

 
–endocardite 
– pericardite 
– pancreatite 
–abscesso  
cutâneo 
–  rabdomiólise 
– alterações do  
   SNC 

–cultura BYCE 
–sorologia 
–
Iimunofluorescênci
a direta no escarro 
e tecido 
(sens.>75%) 
–Ag urinário pode 
ser + p/ semanas 
Inespecíficos: 
–leucocitose 
–proteinúria 
– ALT, AST, 
LDH(>700U/ml)  
–Na<130 

 

Nos pacientes HIV positivos, infecções por Mycobacterium tuberculosis, 

Pneumocistis cariini, Paracoccidioides brasiliensis, Histoplasma capsulatum e 

Citomegalovírus podem ocorrer como primeira manifestação de doença, portanto, essas 

infecções também devem estar incluídas nos diagnósticos diferenciais.  

 
 

Tratamento Antiviral 

Duas classes de medicamentos, os inibidores dos canais de íon M2 (Amantadina e 

Rimantadina) e os inibidores de neuraminidase (Zanamivir e Oseltamivir) estão 

atualmente disponíveis para a prevenção e tratamento da influenza. Os inibidores dos 

canais de íon M2 agem inibindo a atividade da proteína M2, necessária para a liberação 

do material genético viral dentro das células. Estes medicamentos reduzem a incubação 

do vírus e diminuem a duração da doença em aproximadamente um dia se administrados 

dentro de 48 horas desde o início da doença. No entanto a redução de complicações, ou 

a elaboração de maiores resultados para pacientes hospitalizados ainda não é possível.  

 A intolerância ou um desenvolvimento rápido de resistência à Amantadina e 

Rimantadina são as maiores limitações ao uso destes agentes. A resistência é a conseqüência de 

um único ponto de mutação no gene M2 que termina completamente a ligação do medicamento 

sem afetar a transmissão para contatos suscetíveis. Tem uma meia-vida relativamente longa e 

como a Amantadina depende da função renal de excreção, são necessários ajustes nas dosagens 

e supervisão nos casos de insuficiência renal.  

 Os Inibidores de Neuraminidase (NI), por outro lado, inibem a Molécula de 

Neuraminidase (NA), indispensável para a liberação de vírus recém formados das células 
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infectadas. Inibidores de Neuraminidase são ativos contra a influenza humana A ( todas 

as 9 moléculas NA) e vírus B, e também contra vírus aviário.  

 Dois medicamentos deste grupo são de uso aprovado para o tratamento de 

infecções de Influenza: Zanamivir, o que é aplicado através de aerossol e Oseltamivir, 

administrado via oral. O Zanamivir possui uma meia-vida de plasma curta, mas pode ser 

encontrado na árvore traqueobrônquica mais de 24 horas após a inalação de uma única 

dose. Deve ser utilizado com cuidado pelos pacientes com problemas respiratórios (asma 

ou Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) por causa da possibilidade de espasmos 

brônquicos, um efeito colateral grave mas não muito freqüente. O Oseltamivir, por outro 

lado, requer a redução na dosagem para pacientes com baixo clearance de creatinina) 

(<30 mL/min). Intolerância gastrointestinal (que dura geralmente menos de um dia) ocorre 

em 5 a 15% dos pacientes tratados com Oseltamivir, mas raramente (<2%) causa a 

interrupção do uso do medicamento.  

 Os Inibidores de Neuraminidase reduzem a duração da doença em 

aproximadamente um dia, quando usado dentro de 48 horas desde o início da doença. Apesar de 

não existirem estudos que datem a demonstração de melhoras após hospitalizações ou taxas 

reduzidas de mortalidade após o tratamento com IN de pacientes com influenza, houve uma 

queda no uso de antibióticos para problemas respiratórios e menor ocorrência problemas 

secundários como uma bronquite clinicamente diagnosticada  e sinusite. Os Inibidores de 

Neuraminidase foram aprovados para uso clínico recentemente, portanto, ainda são necessários 

maiores estudos para confirmar a segurança e o efeito na prevenção e no tratamento de influenza 

em indivíduos de alto risco. 

 Os Inibidores de Neuraminidase mostraram eficácia para a profilaxia de pós- 

exposição e para o tratamento das infecções de influenza.  

 

 

Profilaxia e Tratamento com Medicamentos Antivirais 

O Oseltamivir (Tamiflu®) é a droga preconizada pelo Brasil para tratamento e 

profilaxia dos contatos com casos confirmados de Influenza.  

 

Esquema terapêutico para tratamento 

A dose recomendada para adultos é de 75 mg, 2 x ao dia, durante 5 dias. Em 

crianças a dose é calculada com base no peso corporal, conforme tabela a seguir. 
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Dose de Oseltamivir em Crianças 
 

Peso/kg Doses recomendadas para 5 dias 
15 kg 30 mg 2 x ao dia 
15 a 23 kg 45 mg 2 x ao dia 
23 a 40 kg 60 mg 2 x ao dia 
40 kg 75 mg 2 x ao dia 

 
 

Esquema terapêutico para profilaxia 

• Adultos  – dose de 75 mg 1 x ao dia, durante 10 dias. 

• Crianças – vide dose abaixo relacionada. O esquema de profilaxia consiste na 

metade da dose diária para tratamento, durante 10 dias. 

Peso/kg Doses recomendadas para 10 dias 
15 kg 30 mg 1 x ao dia 
15 a 23 kg 45 mg 1 x ao dia  
23 a 40 kg 60 mg 1 x ao dia 
40 kg 75 mg 1 x ao dia  

 

 

Infecção humana por cepa pandêmica 

 Partindo-se do pressuposto que uma cepa pandêmica seja nova para a população 

humana admite-se que o espectro clínico no caso de uma epidemia dessa magnitude 

seja grave, resultando em formas mais graves da doença.  

 Apesar da maior gravidade da doença nos extremos etários (< 5 anos e > 65 anos) 

e do maior risco de pneumonia em fumantes e em portadores de doença pulmonar ou 

cardiovascular, os óbitos relacionados às pandemias (1918-H1N1; 1957-H2N2; 1968-

H3N2) não tiveram até hoje a mesma distribuição de faixa etária ou condição 

subjacente.  

 Na situação atual, a freqüência de infecção humana ainda não foi determinada e a 

evolução para óbito tem ocorrido de 33% a 70% dos casos documentados 

virologicamente, percentual que tem variado de acordo com o país onde ocorreu a 

doença. As infecções humanas por influenza A do tipo H5N1 descritas em Hong Kong 

em 1997, quando 6 de 18 pacientes hospitalizados morreram, cursaram com alta 

incidência de sintomas gastro-intestinais em adultos e alta taxa de complicação 

pulmonar, renal, hepática e hematológica em condições de risco associadas. 
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 No último relato de caso, ocorrido na Tailândia, na Província de Kanchanaburi em 

outubro (21/10/2005), um homem de 48 anos apresentou os sintomas em 13/10, foi 

hospitalizado em 17/10 e veio a falecer em dois dias após. Acredita-se que este caso 

tenha ocorrido por estreito contato com aves doentes abatidas. O filho do camponês 

também adoeceu, teve confirmação diagnóstica laboratorial e evoluiu satisfatoriamente.  

Desde o começo do surto na Ásia, na Tailândia, 18 pessoas já adoeceram por 

influenza aviária e 13 (72,2%) morreram.  

 Para a influenza A aviária (H5N1), as evidências são consistentes com a 

transmissão das aves para o homem, possivelmente no meio ambiente do homem e 

limitada, sem transmissão sistemática de homem para homem, até o momento.  

 Recentemente, muitos pacientes relataram história de contato direto com aves 

domésticas de formas variadas: roubando e preparando aves doentes, abatendo aves 

com as mãos, brincando com aves infectadas assintomáticas (principalmente patos) e 

consumindo sangue de pato e carne mal cozida. A transmissão para felinos tem sido 

observada na Tailândia, pela prática de alimentar estes animais de zoológicos (tigres e 

leopardos), com frangos vivos infectados. Na transmissão de homem para homem do 

vírus H5N1, até o momento evidenciou-se que: 

• A transmissão tem sido sugerida em grupamentos familiares, e em um caso houve 

aparente transmissão da mãe para a criança. 

• Contato íntimo (sem definição) sem precaução. Mas, nenhum caso de transmissão 

por aerossol foi identificado. 

• Profissionais de saúde expostos – estudos sorológicos indicam que a transmissão 

não foi eficiente. Houve apenas um caso grave em uma enfermeira exposta a um 

paciente infectado no Vietnã. 

• Parece não haver infecção assintomática entre os contatos. 

Outros modos de transmissão são possíveis, mas não documentados como a 

ingestão de água contaminada durante a natação e inoculação direta na conjuntiva de 

pessoas expostas à água; mãos contaminadas com fômites e subseqüente auto-

inoculaçâo; o uso de água não tratada contendo fezes de aves contaminadas, 

utilizadas como fertilizantes. 
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Apresentação clínica: O quadro clínico em humanos consiste nos achados clínicos de 

pacientes hospitalizados. 

 O período de incubação da influenza aviária é mais longo do que o período 

conhecido para outros tipos de influenza e varia de 2 a 8 dias. Nos casos de 

ambiente doméstico, o período variou de 2 a 5 dias, mas o limite tem sido de 

8 a 17 dias. 

 Manifestações iniciais são: febre alta (>38°C) e doença tipo influenza 

acompanhada de sintomas do trato respiratório inferior. 

 A conjuntivite é rara. 

 Diarréia aquosa, vômitos, dor abdominal, dor pleurítica e sangramento do 

nariz e gengiva têm sido descritos no curso inicial da doença. A diarréia 

pode preceder as manifestações respiratórias em uma semana. 

 Há um relato de dois pacientes com doença encefalopática e diarréia, sem 

sintomas respiratórios.  

 

 Curso Clínico e Complicações 

  Dispnéia surge em média 5 dias após o início dos sintomas (variando de 1 a 16 

dias). A evolução para insuficiência respiratória aguda (IRA) é comum e tem sido 

associada a infiltrado pulmonar com aparência de vidro fosco, difuso e bilateral, 

evoluindo em média 6 dias (variando de 4 a 13 dias) após os sintomas iniciais. 

 Pneumonia constatada clinicamente é comum em praticamente todos os pacientes. 

 Em geral, as alterações radiológicas surgem em média, 7 dias após o início dos 

sintomas (variou de 3 a 17 dias). As alterações radiológicas incluem: infiltrado 

pulmonar localizado multifocal ou difuso; infiltrado intersticial e consolidação lobular 

ou segmentar com broncograma aéreo. O derrame pleural é incomum. Parece que 

todas estas alterações devem-se a infecção viral apenas, observadas no momento 

da internação.  

 Falência de múltiplos órgãos com sinais de insuficiência renal e comprometimento 

cardíaco (dilatação e taquiarritmias supraventriculares) tem sido comum. 

 Outras complicações são: pneumonia associada ao ventilador, hemorragia 

pulmonar, pneumotórax, pancitopenia, síndrome de Reye e sepsis sem bacteremia 

documentada.  

 A mortalidade em pacientes hospitalizados é elevada, com maior número de 

mortes em  recém-nascidos e crianças mais jovens, alcançando 89% nos menores 
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de 15 anos, na Tailândia. O óbito ocorreu em média, 9 a 10 dias dos sintomas 

iniciais (variando de 6 a 30 dias), a maioria por IRA. 

 

Achados laboratoriais: leucopenia com linfocitopenia, trombocitopenia de leve a 

moderada, e aumento de transaminases de leve a moderada são comuns. Pode 

ocorrer ainda hiperglicemia e aumento de creatinina. Na Tailândia, um aumentado risco 

de morte foi associado ao achado de leucopenia com linfocitopenia e, trombocitopenia, 

no momento da admissão.  

O tratamento com IN só é eficaz se administrado dentro de 48h após o início dos 

sintomas. Desta forma previne 50% das hospitalizações, e reduz os sintomas em 

média em 1.5 dias. 

 

Atendimento ao caso suspeito de influenza aviária 

 

Caso possível de influenza aviária (será adaptado na medida em que a OMS 

redefinir o cenário epidemiológico) 

 História de contato com aves ou pássaros domésticos (visitado fazenda, casas  

com criação doméstica de aves ou mercado livre com venda de aves). 

e/ou 

 História de viagem recente a países com circulação de influenza aviária. 

Associado a: 

 Febre > 38°C 

  acompanhado de pelo menos um sintoma respiratório: 

       tosse, sintoma nasal (coriza, prurido ou congestão nasal), odinofagia, prostração e 

dispnéia; 

 acompanhado de pelo menos um sintoma sistêmico: 

mialgia, calafrios, sudorese,mal-estar, fadiga ou cefaléia; 

 teste para influenza A ( H5N1) deve ser considerado e coletado de acordo com as 

normas descritas no capítulo de biossegurança. 

 

Caso provável  

 pacientes hospitalizados com pneumonia confirmada radiograficamente associada 

à síndrome de angústia respiratória do adulto;   
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ou  

 a presença de outra doença respiratória grave para a qual não se consiga 

estabelecer outro diagnóstico; 

 e  

 história de viagem recente, dentro de 10 dias do início dos sintomas da doença, 

para um país com documentada infecção por influenza aviária em aves domésticas 

ou em humanos. 

 

Nestes casos deverá ser realizado o teste rápido para avaliar se há infecção pelo 

vírus H5N1, coletado de acordo com as normas descritas no Anexo 2. 

 

Independentemente do local onde esteja sendo realizado o primeiro atendimento, 

deve-se tomar as medidas de proteção e, a seguir, definir a conduta clínica. 

 

Atenção ao Paciente com Infecção por Influenza 

Possibilidades: 

1. Paciente com infecção respiratória sugestiva de infecção viral que não seja 

suspeito de infecção por influenza aviária, e não necessite de hospitalização 

por apresentar quadro clínico estável: 

 Providenciar a coleta de material respiratório para ser enviado a um dos postos da 

rede sentinela.  

 Uso de medicação sintomática. Evitar o uso de ácido acetilsalisílico. 

 Notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica do Hospital de Referência da 

região. 

 

2. Paciente com infecção respiratória sugestiva de infecção viral, que necessite 

de hospitalização por apresentar complicações clínicas da infecção viral ou 

por descompensação de comorbidade: 

 Providenciar a coleta de material respiratório para ser enviado a um dos postos da 

rede sentinela.  

 Se possível, manter o paciente em isolamento respiratório, até o desaparecimento 

dos sintomas.  

 Uso de medicação sintomática. Evitar o uso de ácido acetilsalisílico. 
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 Caso haja suspeita de co-infecção com germes atípicos ou infecção bacteriana, 

seguir as recomendações de diagnóstico e tratamento descritas  no Anexo 8 A.  

 Notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica do Hospital de Referência. 

 

3. Paciente com infecção respiratória sugestiva de infecção viral com critérios 

clínicos de suspeição de influenza aviária, estável, sem necessidade de 

internação: 

 O profissional de saúde deve se paramentar com EPI adequado (luva, gorro, 

máscara e óculos), conforme as especificações na parte de biossegurança.  

 O profissional de saúde deve levar o paciente para ser examinado em uma sala 

sem outros pacientes.  

 Providenciar a coleta de secreção respiratória para ser enviada a um dos postos da 

rede sentinela ou através de contato, diretamente para os laboratórios de 

referência, conforme esquema de coleta e armazenamento. 

 Realizar o teste rápido de detecção de influenza em secreções respiratórias. 

 Se possível, manter em isolamento domiciliar até desaparecimento dos sintomas e 

resultado dos exames.  

 Uso de medicação sintomática. Evitar o uso de ácido acetilsalicílico. 

 Deverá ser feito uso de Oseltamivir nos pacientes com menos de 48h de sintomas. 

As cápsulas com, 75 mg de Fosfato de Oseltamivir devem ser administradas duas 

vezes ao dia, durante 5 dias.  

 Notificar à Vigilância Epidemiológica. 

 

4. Paciente com infecção respiratória sugestiva de infecção viral com critérios 

clínicos de suspeição de influenza aviária, estável, com necessidade de 

internação: 

 O profissional de saúde deve se paramentar com EPI adequado (luva, gorro, 

máscara e óculos), conforme as especificações na parte de biossegurança, 

encaminhar o paciente para sala de isolamento. 

 Internar em quarto isolado, quando possível, com filtro hepa e pressão negativa. 

 Providenciar a coleta de secreção respiratória para ser enviada a um dos postos da 

rede sentinela ou através de contato, diretamente para os laboratórios de 

referência para teste rápido de detecção de influenza, conforme esquema de coleta 

e armazenamento de amostras Anexo 2. 
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 Deverá ser iniciado o uso de Oseltamivir nos pacientes com menos de 48h de 

sintomas. As cápsulas com 75 mg de Fosfato de Oseltamivir devem ser 

administradas duas vezes ao dia, durante 5 dias.  

 Notificar à Vigilância Epidemiológica. 

 

O manejo clínico das várias possibilidades de infecção/doença, 

independentemente do local de atendimento, estão sumarizados no fluxograma 

abaixo. 
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MANEJO CLÍNICO DO PACIENTE COM SUSPEITA DE INFLUENZA 

(Consultório, Ambulatório, Hospitais, Emergência) 
 

Observar em área reservada de 
Isolamento Respiratório e Contato 

Paciente estável, sem 
comorbidade*: 
• Teste diagnóstico rápido 
• Quarentena domiciliar e  
• Uso de antiviral se sintomatologia 

iniciada em 48 horas. (Oseltamivir 
75mg, 2 vezes/dia) durante 5 dias. 

Sem sinais de gravidade 

Avaliação clínica inicial em 
Área de isolamento Respiratório 

 

Paciente com quadro clínico suspeito de 
Influenza 

 

Internação Hospitalar 
Uso de antiviral. 

 

Com sinais de gravidade 
(Hipotensão, taquipnéia, confusão mental, 

PO2<60mmHg ou Sat O2<90%) 
 

Paciente estável, com 
comorbidade: 
• Teste diagnóstico rápido 
• Quarentena domiciliar e  
• Uso de antiviral se sintomatologia 

iniciada em 48 horas. (Oseltamivir 
75mg, 2 vezes/dia) durante 5 dias. 

• Reavaliação em 48 horas 

Estabilidade clínica: 
• Tratamento Ambulatorial 

Instabilidade clínica: 

• Internação Hospitalar 

* Comorbidades: Idade > 60 anos; Gravidez. Diabetes Mellitus. Doença crônica pulmonar (DPOC, asma; fibrose cística). 
Doença cárdio-vascular (insuficiência cardíaca congestiva). Doença hepática. Insuficiência renal crônica. Imunossupressão 
(uso de drogas; HIV; transplantados). Portadores de doenças hematológicas. Uso crônico de ácido acetilsalicílico. 
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 Em condições ideais, exames de sangue e radiografia de tórax devem ser 

realizados antes da admissão do paciente em Unidade Hospitalar para complementação 

da investigação de complicação.  

 

Diagnóstico diferencial 

Várias doenças podem causar sintomas parecidos, incluindo o resfriado comum, 

causados por outros tipos de vírus.  

Pela incerteza até o momento de como, quando e onde será detectado o primeiro 

caso que desencadeará a pandemia da influenza, se faz necessário que os diagnósticos 

diferenciais mais comuns sejam investigados clínica e laboratorialmente sempre 

procurando identificar o agente etiológico. Daí a importância do conhecimento acerca da 

circulação viral na região, no momento em se investiga uma possível infecção respiratória 

de origem viral.   

Anexo 8. A 

Protocolo de Manejo Clínico das Infecções Secundárias por Influenza 

Na suspeita de pneumonia secundária a identificação do agente etiológico é 

de importância fundamental, e para isso os pacientes devem ser submetidos aos 

seguintes procedimentos diagnósticos: 

 

• Paciente ambulatorial 

 Radiografia de tórax, hemograma completo com VHS e sempre que possível 

hemocultura (2 amostras com intervalo de 30 minutos).  

• Paciente hospitalizado 

- Radiografia de tórax, hemograma completo com VHS, hemoculturas, 2 amostras de 20 

ml cada, devendo cada frasco ser inoculado com 10 ml (crianças abaixo de 12 anos, 

usa-se metade do volume), de preferência no Bactec. Caso não haja disponibilidade do 

frasco para Bactec, avaliar com a Bacteriologia a possibilidade de 1 amostra de 

hemocultura ser processada por lise-centrifugação e inoculação em meio não-seletivo, 

recomendado para Legionella sp (BCYEa) à base de levedura-carvão ativado. 

 - Cultivo semiquantitativo de lavado bronco-alveolar (≥105) em casos graves ou quando a 

progressão da pneumonia é maior do que os riscos envolvidos no exame. 
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- Na presença de derrame pleural de >10 mm de espessura no decúbito lateral, deve-se 

proceder à toracocentese, e o líquido deve ser encaminhado para exames direto e 

cultura para fungos, bactérias e micobactérias, assim como deve ser avaliada 

celularidade global e específica, glicose, LDH e pH. 

 Quando indicados outros exames laboratoriais devem ser realizados, sobretudo os 

de suporte e monitoramento evolutivo, e os para esclarecimento do diagnóstico 

etiológico. 

 

Tratamento da pneumonia bacteriana 

 A conduta terapêutica será norteada pelos achados clínicos, com base nos 

consensos de associações médicas nacionais e internacionais diversas, elaborados a 

partir de estudos regionais, já que não dispomos de um consenso recente para tratamento 

das pneumonias em crianças (Quadro 3 e 4); para adultos, a conduta terapêutica deverá 

seguir as Diretrizes para Pneumonias Adquiridas na comunidade em Adultos 

Imunocompetentes, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, de 2004. 

(Quadro 5) 
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Quadro 3. Antibioticoterapia empírica para crianças com PAC 

Faixa Etária Pacientes Ambulatoriais Pacientes  graves  internados 

Neonatos – 
menores de 28 
dias de vida 

Internar sempre 

Penicilina G cristalina ou Ampicilina 
+ Amicacina ou Gentamicina EV. 
Considerar adição de Cefotaxime. 
Associar Vancomicina se houver 
suspeita de S. aureus 

Afebril: internar e considerar 
a possibilidade de quadro 
viral 
 

Penicilina G cristalina ou  
Penicilina G cristalina + 
Cloranfenicol ou 
Claritro/Azitro/Eritromicina EV 
 1 mês a 3 meses 

 
Febril: internar sempre 

Ceftriaxona/Cefuroxima/Cefotaxima  
EV. Considerar associação com 
Oxacilina EV. 

3 meses a 5 anos* Amoxicilina VO ou 

Amoxicilina/Clavulanato 

Alergia a Amoxicilina: 

Claritromicina/Azitromicina 

Penicilina G cristalina ou Ampicilina 
ou 
Ceftriaxona/Cefuroxima/Cefotaxima  
EV. Considerar associação de 
Claritromicina/Eritromicina EV. 
Considerar o uso de Cloranfenicol EV 

*Pacientes que requeiram internação e que não apresentem quadro grave, iniciar Penicilina G 
cristalina ou Ampicilina EV. 
 

Quadro 4 . Indicação terapêutica em caso de agente etiológico conhecido 
 

Microorganismo Especificidade Antimicrobiano 
Sensível a 
penicilina 
 
 

Penicilina G (IV,IM),  
Penicilina V (Oral)  
Amoxicilina 

Streptococcus 
pneumoniae 

 

Resistente à 
penicilina 

Penicilina G 200.000U/kg ou Ampicilina 
200 mg/Kg 
ou Cefalosporina de 3ª geração, ou 
Clindamicina 
 

Beta lactamase 
negativa 
 
 

Amoxicilina, Ampicilina (IV), Claritromicina*, 
Azitromicina* 

Haemofhilus influenzae 

 

Beta lactamase 
positiva 
 

Cefalosporina de 2ª geração,  
Cefalosporina de 3ª geração, Amoxicilina/ácido 
clavulânico, 
Claritromicina*, Azitromicina* e  TMP/SMX  
 

Sensível à 
meticilina 
 

Cloxacilina,  Cefalosporina de 1ª geração, 
Clindamicina  

Staphilococcus aureus 
Resistente a 
meticilina 

Vancomicina, Linezulid e (usa Clindamicina ou 
TMP/SMX se sensível) 

Nota: quando os organismos são isolados por culturas,a terapia antibiótica definitiva será orientada pelo teste 
de sensibilidade e pela disponibilidade de antibióticos específicos. 
*Macrolídeos somente deverão ser utilizados em caso de hipersensibilidade à penicilina. 
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   Quadro 5. Tratamento empírico em PAC para adultos imunocompetentes 

Local de tratamento Recomendação terapêutica 

Paciente ambulatorial 
Previamente sadio 
Sem terapia prévia 
 
Antibioticoterapia recente ou doenças 
associadas (DPOC, DM, ICC, neoplasia) 
 
 
Contra-indicação para Fluoroquinolona 
 
 
Suspeita de aspiração 
 
 
Influenza + superinfecção bacteriana 
 

Macrolídeo: azitromicina 500 mg VO 1x/dia – 5 dias*, ou 
claritromicina 500 mg VO 12/12 h 7-10 dias, ou telitromicina 
800 mg VO 1x, 5 dias* 
 
Levofloxacino 500 mg VO 1x/dia 7 dias, ou gatifloxacino 400 
mg VO 1x/dia 7 dias, moxifloxacino 400 mg VO 1x/dia 7 dias
 
Betalactâmico + macrolídeo:cefuroxima 500 mg VO 2x/dia + 
macrolídeo ou amoxacilina 500 mg VO 8/8h + macrolídeo 
 
Betalactâmico + inibidor da betalactamase (ex: amoxicilina-
clavulanato 1g VO 12/12h) ou clindamicina 600 mg VO 6/6h 
 
Betalactâmico ou fluoroquinolona respiratória 

Paciente internado 
Enfermaria 
Sem terapia prévia 
 
 
 
 
 
Antibióticoterapia recente 
 

Fluoroquinolona respiratória: 
Levofloxacino 500 mg VO 1x/dia 7 dias, ou gatifloxacino 400 
mg VO1x/dia 7 dias, ou moxifloxacino 400 mg VO 1x/dia 7 
dias  OU 
Betalactâmico + macrolídeo: 
ceftriaxona 2g IV/dia + claritromicina 500 mg IV 12/12h ou 
+ Azitromicina 500 mg IV 1x/dia 
 
Semelhante, a depender da terapia prévia 

UTI – Sem risco de P. aeruginosa 
 
 
 
 
UTI – Com risco de P. aeruginosa 

Betalactamico + macrolídeo ou fluoroquinolona: 
ceftriaxona 2gIV/dia + claritromicina ou + levofloxacino 500 
mg/dia ou gatifloxacino 400 mg IV 1x/dia ou moxifloxacino 
400 mg IV 1x/dia 
Agente antipseudomonas + ciprofloxacina ou agente 
antipseudomonas + aminoglicosídeo + fluoroquinolona ou 
macrolídeo: ceftazidima 1-2g IV 8/8 h, ou cefepime 2g IV 
12/12h ou piperacilina-tazobactan 4,5g IV 8/8h, ou 
imipenem 500 mg IV 6/6h, ou meropenem 1g IV 
6/6h+ciprofloxacina 400 mg IV 12/12h + claritromicina 500 
mg IV 12/12h ou ceftazidima 1-2g IV 8/8h, ou cefepime 2g 
IV 12/12h ou piperacilina-tazobactam 4,5g IV 8/8h, ou 
imipenem 500 mg IV 6/6h, ou meropenem 1g IV 6/6h + ** 
amicacina 500 mg IV 2x+ levofloxacino 500 mg 1x/dia 

* Na presença de resposta evidente 
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A seguir acrescentamos algumas recomendações para otimização do uso de 

antimicrobianos nas infecções das vias aéreas. 

Considerações e Recomendações Específicas para Tratamento das Infecções do 

Trato Respiratório 

 

1. O tratamento das infecções respiratórias altas ou de bronquites agudas com 

antimicrobianos é quase sempre inadequado porque a grande maioria destas 

síndromes tem uma causa não bacteriana. 

2. A troca da via parenteral para a via oral pode ser realizada com segurança quando 

a contagem de leucócitos volta ao normal, há 2 medidas de temperatura <37,5° C 

no intervalo de 16 horas; há melhora da tosse e da dispnéia. 

3. A amoxicilina e as quinolonas respiratórias têm uma disponibilidade oral que 

equivale ao tratamento parenteral, devendo ser evitados quando há hipotensão 

arterial ou choque e a presença de náuseas associada a vômitos. 

4. O uso prévio de antibioticoterapia é fator de risco para colonização por 

Streptococcus pneumoniae resistente à penicilina, aumentando o risco de infecção 

por multirresistente de 2 a 9 vezes. 

5. A administração de antimicrobianos para o tratamento da pneumonia comunitária 

aguda (PCA), nas primeiras 4 horas da admissão hospitalar, está associada a uma 

redução da mortalidade e a um menor tempo de internação. 

6. As diferenças entre os consensos de pneumonia adquirida na comunidade 

baseiam-se na variabilidade da resistência dos Streptococcus pneumoniae e na 

valorização dos microrganismos atípicos, cuja incidência é bastante variável (10 a 

40%).  

7. No Brasil e Rio de Janeiro, mais especificamente, a resistência total do 

Streptococcus pneumoniae às penicilinas gira em torno de 4%.  

8. Aplicando-se o novo critério da NCCLS (2003), com MIC de 4 μg/ml, a taxa de 

resistência do Streptococcus pneumoniae é reduzida substancialmente, chegando 

a níveis ainda menos expressivos para o tratamento de pneumonia.  

9. Os antimicrobianos de largo espectro como os inibidores de beta-lactamase não 

são mais efetivos do que os de espectro mais reduzido como as penicilinas ou 

macrolídeos no tratamento das infecções respiratórias. 

10. A associação SMX + TMP deve ser evitada no tratamento das infecções 

pneumocócicas porque a incidência de resistência ao quimioterápico ultrapassa 

35% no nosso meio. 
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11. As concentrações de penicilina no pulmão são suficientes para vencer a resistência 

parcial do Streptococcus pneumoniae às penicilinas. 

12. A ciprofloxacina deve ser evitada no tratamento das infecções comunitárias em 

geral pelo seu potencial de indução de resistência, e para que seja poupada para o 

tratamento das infecções hospitalares.  

13. A ciprofloxacina não deve ser usada no tratamento das infecções respiratórias pela 

sua menor potência antipneumocócica. 

14. Os macrolídeos como a azitromicina e a claritromicina atingem concentrações 

bactericidas no pulmão mesmo sendo classificados como bacteriostáticos. 

15. No tratamento de pneumonias freqüentemente associa-se um macrolídeo 

bacteriostático a um beta-lactâmico bactericida, sem evidências de antagonismo 

entre elas. 

16. A associação de beta-lactâmicos e quinolonas para tratamento de PCA deve ser 

evitada pela ausência de respaldo científico e pelo risco de seleção de mutantes 

com fenótipo multirresistente. 

17. As quinolonas de última geração (levofloxacino e gatifloxacino) e cetolídeos 

(telitromicina) devem ser reservados para situações de alto risco de resistência 

(Streptococcus pneumoniae resistente aos beta-lactâmicos e macrolídeos). 

18. No Brasil não há vantagens claras para a cobertura inicial de microrganismos 

atípicos, especialmente quando analisadas as formas mais leves de pneumonia 

aguda, tratadas a nível ambulatorial. 

19. Considerar outras justificativas quando não ocorre melhora da pneumonia após o 

início da antibioticoterapia, antes de levantar a possibilidade de resistência 

microbiológica: 

• Reavaliar o diagnóstico de pneumonia. Colagenoses p. ex. comumente 

apresentam comprometimento pulmonar que se confunde com pneumonia. 

• Reavaliar a possibilidade de outro patógeno responsável como o M. 

tuberculosis, o Pneumocystis ou fungos.  

• Reavaliar a possibilidade de obstrução brônquica por neoplasia ou 

seqüestro de um segmento pulmonar. 

• Investigar a possibilidade de coleção purulenta à distância (empiema, 

endocardite, abcesso cerebral, abcesso esplênico, osteomielite). 

• Considerar a possibilidade de febre associada ao uso de antimicrobianos. 
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Anexo 9 
Recomendações para Hospitais de Referência no Atendimento de Pacientes com 

Suspeita de Infecção por Nova Cepa de Influenza 

 

 Durante o período de alerta pandêmico, o sistema de saúde deve estar 

preparado para receber casos suspeitos de influenza. Estes hospitais serão definidos em 

conjunto pelo Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, de 

acordo com sua estrutura, organização e localização geográfica. Esses hospitais, quando 

possível, devem atender aos requisitos apresentados a seguir para garantir a qualidade na 

assistência e na capacidade de isolamento dos casos:   

1) Comissão de Controle de Infecção Hospitalar presente e atuante conforme exigências 

da Portaria 2616, de 12 de maio de 1998, que dispõe sobre Controle de Infecção 

Hospitalar (disponível em http://e-legis.bvs.br/leisref/public/home.php).  

2) Médico infectologista de referência. 

3) Médico pneumologista de referência. 

4) Quartos de isolamento respiratório com pressão negativa, com projeto físico aprovado 

pela VISA local e conforme Anexo 4 – parte VI.  

5) Leitos de UTI com isolamento respiratório conforme especificações do item 4. 

6) Escala de funcionários para o atendimento de pacientes em isolamento de influenza. 

 O hospital deverá estabelecer uma equipe composta de médicos, enfermeiros, 

auxiliares de enfermagem, profissionais do serviço de higiene e limpeza, do serviço de 

nutrição e lavanderia, dentre outros, que será responsável pelo atendimento exclusivo dos 

pacientes em isolamento. Essa equipe deve receber treinamento específico.  

 Os funcionários do serviço devem ter conhecimento de que o mesmo é um 

hospital de referência para influenza, a fim de evitar erros de informações e garantir a 

agilidade no recebimento de pacientes infectados. 

7) Laboratório de microbiologia, com técnicos habilitados a coletar e preparar transporte de 

amostras clínicas para diagnóstico de influenza, conforme: 

− Anexo 3 deste Plano. 

− Manual de Microbiologia Clínica para o Controle de Infecção em Serviços de 

Saúde, disponível em 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/microbiologia.htm.  

8) CME, conforme especificações contidas: 

− na RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002, que dispôs sobre o Regulamento 

Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos 
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físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde (disponível em http://e-

legis.bvs.br/leisref/public/home.php).  

− no manual de Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de 

Saúde do MS. 

− no Anexo 4 – parte II. 

9) Lavanderia conforme especificações contidas: 

− na RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002, que dispôs sobre o Regulamento 

Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos 

físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde (disponível em http://e-

legis.bvs.br/leisref/public/home.php). 

− no Manual de Lavanderia Hospitalar do MS. 

− no Anexo 4 – parte IV. 

10) Farmácia hospitalar, com profissional técnico responsável e conforme especificações 

contidas: 

− no Decreto n. 79094, de 05 de janeiro de 1977, que regulamente a Lei n. 6.360, 

de 23 de setembro de 1976, que submete o sistema de vigilância sanitária os 

medicamentos, insumos farmacêuticos, drogas, correlatos, cosméticos, produtos 

de higiene, saneantes e outros (disponível em http://e-

legis.bvs.br/leisref/public/home.php).  

11) Planejamento de suprimento de EPI, material médico-hospitalar e equipamentos. 

12) Possuir programa de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde conforme RDC n°  

306 de 07 de dezembro de 2004. 

13) Estabelecer, por escrito, e manter em local acessível a todos os profissionais, 

orientações, rotinas e procedimentos exclusivos para área de isolamento, abrangendo: 

medidas de isolamento, uso de EPI, normas e orientações para pacientes e familiares,   

horários para limpeza e desinfecção do ambiente, recolhimento dos resíduos e roupas do 

setor, procedimento para transferência e encaminhamento de pacientes, etc. 
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Anexo 10 

Hospitais de Referência – Período de alerta pandêmico 

 

A listagem dos hospitais de referência para casos suspeitos no período de alerta 

pandêmica será concluída após inspeção. 

 
 
 
Anexo 11 

 

Protocolo de Investigação de Surto e Casos Graves de Síndrome Gripal  e de Caso 

suspeito e confirmado de influenza humana causada por um novo subtipo 

 

1. Introdução 

 As ações de prevenção, vigilância e controle da Influenza constituem-se hoje em 

um dos grandes desafios para a saúde pública mundial, seja por seu impacto na 

morbimortalidade em determinados grupos de risco, seja pela possibilidade da 

emergência e disseminação de uma pandemia de influenza.  

 Nos últimos três anos as Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e Secretarias 

Municipais de Saúde (SMS) identificaram uma série de surtos de influenza, comunitários e 

em instituições fechadas, demandando atividades específicas de investigação 

epidemiológica. A Coordenação de Vigilância de Doenças de Transmissão Respiratória e 

Imunopreveníveis (COVER/SVS/MS) tem estimulado a notificação e investigação desses 

surtos, com o objetivo principal de aprimorar o conhecimento da expressão 

epidemiológica da doença no país e o manejo de situações inusitadas que requeiram 

medidas específicas de prevenção e controle.  

 Frente à iminência da eclosão de uma pandemia por influenza, faz-se necessário 

padronizar e intensificar as ações de vigilância epidemiológica de síndrome gripal a fim de 

tornar o sistema de vigilância o mais oportuno possível. Os dados coletados devem 

caracterizar a população exposta e identificar as cepas em circulação, especialmente a 

pandêmica H5N1. Além disso, esses dados são importantes para subsidiar a tomada de 

decisões referentes a tratamento, medicamentos, vacinas, trabalhadores de saúde, 

equipamentos de proteção individual, dentre outras estratégias para o enfrentamento da 

possível pandemia. Sendo assim, este anexo visa padronizar condutas, instrumentos e 

fluxos, bem como auxiliar as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde na 

investigação de surtos e casos graves de influenza/síndrome gripal em qualquer período e 



Plano de Preparação Brasileiro para o Enfrentamento de uma Pandemia de Influenza                                                                            
 
150 

fases do plano de Preparação para o enfrentamento de uma pandemia de influenza. 

Como é extremamente difícil caracterizar o quadro de influenza somente pela clínica, será 

utilizado o termo síndrome gripal e, quando possível, dependendo da fase da pandemia, 

uma abordagem sindrômica para a investigação de casos.  

 

2. Protocolo de Investigação de Surto de Síndrome Gripal 

 Toda suspeita da ocorrência surto de Síndrome Gripal em comunidades 

fechadas com a identificação de casos graves (pneumonia com insuficiência 

respiratória importante) deve ser notificada e investigada. Além disso, todo caso 

suspeito e confirmado de influenza humana causada por um novo subtipo deve ser 

notificado e investigado imediatamente. 

 Síndrome gripal caracteriza-se por um conjunto de sinais e sintomas respiratórios, 

de origem infecciosa ou não, decorrente do comprometimento das vias aéreas superiores 

e/ou inferiores. Para estabelecer o diagnóstico, muitas vezes, é possível somente pela 

análise laboratorial, buscando o agente etiológico para implementar o tratamento e as 

medidas de controle adequadas (Anexo 2). A síndrome gripal pode se apresentar como: 

• Influenza (FLU) ou gripe: é uma infecção viral aguda do sistema respiratório, causada 

pelo vírus influenza, de distribuição global e elevada transmissibilidade (Brasil, 2002). 

Clinicamente, a doença inicia-se com a instalação abrupta de febre alta, em geral 

acima de 38oC, seguida de mialgia, dor de garganta, prostração, dor de cabeça e 

tosse seca. A febre é o sintoma mais importante e dura em torno de três dias. Com a 

sua progressão, os sintomas respiratórios tornam-se mais evidentes e mantêm-se em 

geral por três a quatro dias após o desaparecimento da febre.  

• Resfriado: caracteriza-se pela presença de sintomas relacionados ao 

comprometimento das vias aéreas superiores, como congestão nasal, rinorréia, tosse, 

rouquidão, febre variável. Podem estar presentes outros sintomas, tais como, mal-

estar, mialgia, cefaléia. O quadro geralmente é brando, de evolução benigna (2 a 4 

dias), mas podem ocorrer complicações como otites, sinusites e bronquites, e quadros 

graves, de acordo com o agente etiológico em questão. Tem como principal agente 

causal os Rhinovírus (mais de 100 sorotipos), embora também seja comumente 

causado pelo vírus Parainfluenza, Coronavírus, Vírus Sincicial Respiratório, 

Adenovírus, Enterovírus.  

• Outros agentes infecciosos – alguns agentes- Clamydia pneumoniae e Mycoplasma 

pneumoniae, Streptococcus sp. podem acarretar sintomas respiratórios que simulam o 

quadro de resfriado, porém menos freqüentes.  
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• Agravos não infecciosos – uma série de condições apresentam os principais 

sintomas de resfriado (tosse, congestão nasal, rinorréia, rouquidão e dor de garganta), 

a saber: a rinite alérgica (mais comum); a polipose nasal, a rinite atrófica, as 

alterações do septo nasal e a presença de corpo estranho em cavidade nasal. 

 

3. Investigação de Surto 

 Surto é a ocorrência de uma doença com uma freqüência não usual e/ou 

inesperada. Dependendo da situação epidemiológica, um surto pode ser caracterizado 

por um único caso (ex.: Síndrome Respiratória Aguda Grave, poliomielite, sarampo) ou 

centenas de casos (ex.: síndrome gripal, doenças diarréicas, meningites, etc.).  

 A identificação inicial da ocorrência de um surto de síndrome gripal geralmente é 

feita por profissionais de saúde que observam um aumento do número de atendimentos 

nas suas unidades de saúde. O próprio grupo afetado pode perceber o aumento do 

número de casos da doença e demandar alguma intervenção das autoridades de saúde. 

A imprensa também tem um papel importante para alertar os gestores do sistema de 

saúde quanto a um possível surto. Cabe à vigilância analisar a situação e confirmar ou 

descartar a existência do mesmo. Para isso, algumas estratégias de análise retrospectiva 

ou de monitoramento do comportamento dessas doenças devem ser desenvolvidas (ver 

mais adiante). 

 

3.1. Objetivos da investigação de surto e de casos graves de síndrome gripal 

 Recomenda-se então a investigação de surtos e casos graves de síndrome gripal  

e de caso suspeito e confirmado de influenza humana causada por um novo subtipo, 

pelas secretarias municipais e estaduais de saúde (SMS/SES), se necessário com apoio 

do nível federal (SVS/MS), com os seguintes objetivos: 

3.1.1 Objetivo Geral 

• Captar oportunamente casos de uma possível cepa pandêmica no País. 

3.1.2 Objetivos específicos  

• Avaliar a magnitude do surto (surto, epidemia, pandemia); 

• Caracterizar casos graves;  

• Identificar o agente etiológico e, no caso de influenza, caracterizar a cepa; 

• Descrever o surto quanto às suas características de pessoa, tempo e lugar, avaliando 

o seu impacto na morbidade e na mortalidade; 

• Identificar e monitorar os grupos de maior risco para as complicações e óbitos pela 

doença, bem como garantir tratamento a esses grupos; 
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• Sugerir hipóteses sobre os possíveis fatores de risco associados ao adoecimento e à 

gravidade; 

• Adotar as medidas de prevenção e controle mais indicadas para a situação.  

  

 

Nas situações de suspeita de surto comunitário, a principal forma de confirmar ou 

descartar a suspeita é através da obtenção de uma série histórica de internações por 

doenças respiratórias agudas (quanto mais anos, mais evidente ficará, o ideal é de cinco 

a dez anos), analisadas mês a mês ou quinzena a quinzena, permitindo comparar se a 

distribuição dos casos atuais é diferente do que seria esperado. Lembrar de considerar 

nesta análise se houve mudanças importantes no perfil da oferta de leitos no município 

em questão no período analisado. Se não há dados locais para comparação, pode-se 

utilizar taxas de municípios e/ou estados vizinhos e ainda dados de literatura. 

 

3. 2. Etapas da Investigação de Surto 

As etapas gerais da investigação de um surto são: 

3.2.1 Notificar o surto; 

3.2.2 Realizar busca ativa de casos; 

3.2.3 Coletar dados clínicos e epidemiológicos, utilizando-se um instrumento 

padronizado para esta coleta; 

3.2.4 Processar e analisar os dados; 

3.2.5 Adotar as medidas de prevenção e controle indicadas, de acordo com a situação; 

3.2.6 Produzir e disseminar informação para técnicos, gestores e para a população. 

 

 Observe que estas etapas podem ser simultâneas em muitos momentos. Por 

exemplo, a produção e disseminação de informação, através de técnicas adequadas de 

comunicação, são atividades que são desenvolvidas desde o início do processo de 

investigação. Do mesmo modo, medidas de prevenção e controle podem ser tomadas 

imediatamente, mesmo que de forma provisória, se existem evidências com alguma 

consistência sobre as possíveis causas do surto.  

 A seguir, o “Roteiro de Investigação de Síndrome Gripal”, que representa as 

principais etapas a serem seguidas em uma investigação de surto de síndrome gripal.  

 



Plano de Preparação Brasileiro para o Enfrentamento de uma Pandemia de Influenza                                                                            
 
153 

Roteiro de Investigação de Surto de Síndrome Gripal

Surto de Síndrome Gripal  
Priorizar surtos em comunidades fechadas e de casos graves 

(Pneumonia com insuficiência respiratória importante)

Legenda:
1 Ficha de coleta de dados – Anexo A
2 Ficha de coleta de amostra – Anexo B
3 Anexo C
SINAN: Sistema de Informação de Agravos de Notificação
COVER: Coord. Vig. Doenças de Transmissão respiratória e Imunopreveníveis
CGLAB: Coord. Geral de Laboratório de Saúde Pública
L.R.: Laboratório de Referência

Notificação Imediata

SMS/SES
SINAN - Módulo de surto

e
COVER

E-mail: gripe@saude.gov.br 
Telefone: (61) 3315.2729/3520

Investigação imediata

Clínico-epidemiológica Coleta de Amostra

Secreção de 
Nasofaringe2

(até 5 dias do início dos sintomas)

Aspirado de Nasofaringe
ou

Swab Combinado

Laboratório de Referência 
para Influenza do Estado

L.R.

Estados com 
Vigilância de Influenza3

Outros 
Estados

Contato 
CGLAB

Busca Ativa de Casos

SINAN

CGLAB

Coleta de dados1

Análise dos dados

Atualização/Relatório

COVER

Encerramento

M
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3.2.1 Notificar surtos e casos graves  

Diante da suspeita de síndrome gripal em comunidades fechadas e/ou de casos 

graves e de caso suspeito e confirmado de influenza humana causada por um novo 

subtipo, a notificação do mesmo deve ser realizada à Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) e Secretaria de Estado da Saúde (SES). Recomenda-se a notificação ao SINAN 

(Sistema de Informação de Agravos de Notificação) no módulo de surto. O Estado deverá 

notificar a Coordenação de Vigilância de Doenças de Transmissão Respiratória e 

Imunopreveníveis (COVER), do Ministério da Saúde, pelo e-mail: gripe@saude.gov.br e 

telefones: (61) 3315-2729 e 3315-3520, e para o Centro de Informações Estratégicas em 

Vigilância em Saúde (CIEVS): 0800 704 0393 e e-mail: notifica@saude.gov.br. 

 

3.2.2 Busca ativa de casos 

Esta etapa é essencial para caracterizar a extensão e a gravidade do problema, 

permitindo a avaliação da magnitude do surto. A partir da identificação das características 

clínicas e epidemiológicas dos casos conhecidos, realizar busca ativa de casos de acordo 

com a definição de caso (descrita abaixo), captando o maior número de possíveis casos 

(casos realmente existentes e os novos que poderão surgir).  

 

3.2.2.1 Definições de caso 

A definição de caso consiste na instituição de um conjunto de critérios com o 

objetivo de estabelecer se um determinado indivíduo deve ser classificado como caso, 

com referência ao agravo de interesse sob investigação. A definição de caso deve ser 

simples e de fácil aplicação; ser aplicada a todas as pessoas investigadas; fazer 

referência a lugar, tempo e pessoa e incluir critérios clínicos, laboratoriais e 

epidemiológicos. 

Para efeito da vigilância da influenza (Brasil, 2002), caso suspeito de síndrome 

gripal pode ser definido de duas maneiras: 

 1° - indivíduo com doença aguda (com duração máxima de cinco dias), 

apresentando febre (ainda que referida) acompanhada de tosse ou dor de garganta, na 

ausência de outros diagnósticos. 

 2° - diagnóstico médico cujo código da Classificação Internacional de Doenças 

(CID) seja: J00 (todos) Nasofaringite aguda (resfriado comum); J02.9 Faringite Aguda não 

especificada; J03.9 Amigdalite aguda não especificada; J04.0 Laringite aguda; J04.1 

Traqueíte aguda;  J04.2 Laringotraqueíte aguda; J06 (todos) Infecção aguda das vias 
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aéreas superiores e não especificadas; J10 (todos) Influenza devido a vírus influenza 

identificado e J11 (todos) Influenza devido a vírus influenza não identificado. 

 

Definição de caso grave de síndrome gripal  

 Definição de caso grave de síndrome gripal é toda pessoa que apresente a 

definição de síndrome gripal com quadro clínico compatível de pneumonia com 

insuficiência respiratória importante.  

 

Definição de caso suspeito e confirmado de influenza humana causada por um 

novo subtipo 

 De acordo com o cenário pandêmico, quando for documentada a transmissão da 

cepa pandêmica pessoa a pessoa, será divulgado pela OMS a nova definição de caso 

suspeito e confirmado de influenza humana causada por um novo subtipo, de acordo com 

o Regulamento Sanitário Internacional (2005). A partir desta definição de caso suspeito, a 

notificação se dará mediante a detecção de cada caso e será desencadeada a 

investigação deste. Esta notificação é imediata, de acordo com a Portaria ° 33, de 14 de 

julho de 2005. 

 

 A busca ativa pode ser obtida por meio de entrevistas com os profissionais de 

saúde e/ou através de consulta a prontuários médicos e registros de atendimentos 

ambulatoriais e de internação, registros de mortalidade, entre outros. Dependendo da 

extensão e das características do surto, epidemia ou pandemia pode-se realizar busca 

ativa em unidades de ensino, creches, asilos, hospitais e pontos de fronteiras designados 

de alta concentração e movimentação.  

 Para padronizar as informações coletadas na busca ativa recomenda-se a 

utilização de um formulário específico disponível no Anexo 11.A. Em situação pandêmica 

utilizar para a coleta de dados a planilha do Anexo 11.B.  

 

3.2.3 Coleta de dados clínicos e epidemiológicos 

 Concluída a busca ativa de casos, deve-se aprofundar a investigação 

epidemiológica, para uma caracterização mais completa dos 

casos/surto/epidemia/pandemia. Dependendo da extensão e das características do 

mesmo, este aprofundamento pode se dar através da coleta de dados de todos os casos 

identificados na busca ativa ou em uma amostra que os represente.   
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 Identificar o surto em pessoa, tempo e lugar, tentando responder as perguntas: 

Quem foi afetado? (pessoa), Quando foram afetados? (tempo) e Onde foram afetados? 

(lugar) e assim descrever o surto.  

 A utilização de um instrumento padronizado contribui para a melhor identificação 

dos casos. Assim, sugere-se preencher completamente a Ficha de Investigação de Surto 

de Síndrome Gripal (Anexo 11.C), contendo as seguintes variáveis: 

– demográficas (idade, sexo, endereço, ocupação, etc.); 

– sinais e sintomas; 

– informação acerca de vacinação prévia contra influenza e antipenumocócica; 

– participação em festas, shows (aglomerado); 

– viagem recente (em torno de um a dois meses); 

– contato com pessoas que adoeceram com sintomas semelhantes; 

– presença de doenças crônicas (diabetes, cardiopatas, renais crônicos, hipertensos, 

pneumopatas, etc.) e doenças imunossupressoras (AIDS, Lupus, etc.); 

– uso de medicamentos ou drogas; 

– presença de alergia; 

– necessidade de hospitalização; 

– história de exposição a aves e suínos, principalmente criadouros de aves e relato 

de aves ou suínos doentes ou mortos; 

– Outras variáveis poderão ser acrescentadas, de acordo com a característica do 

surto. 

 Na investigação de casos graves, dar especial atenção aos dados clínicos e 

epidemiológicos como: existência de doenças de base, deslocamento para regiões 

afetadas, contato com animais, etc. 

 É importante identificar quando o surto teve início, o período de duração e a data 

provável de exposição dos casos, através da construção da curva epidêmica. Pode ser 

usado um gráfico tipo histograma, apresentando os casos por data do início dos sintomas. 

A curva epidêmica possibilita identificar a magnitude do surto, a tendência temporal e os 

intervalos de tempo entre exposição e adoecimento, indicando períodos de incubação e 

de transmissibilidade conhecidos ou suspeitados.  

 

3.2.4 Identificação do agente etiológico  

 É fundamental efetuar a coleta de amostras clínicas para análise laboratorial 

(amostra de secreção de nasofaringe e sangue). A amostra de escolha para o diagnóstico 

de vírus respiratórios é a secreção nasofaríngea, coletada pela técnica de aspirado de 
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nasofaringe ou swab combinado (dois swab nasais e um da orofaringe), de acordo com o 

Anexo 2.  

 Para a coleta da amostra, prioriza-se o caso suspeito que esteja em fase aguda da 

doença, ou seja, no máximo cinco dias do início dos sintomas, preferencialmente três 

dias. 

 Em surtos, podem ser coletadas até 20 amostras, priorizando os pacientes com 

menos dias do início dos sintomas e, em casos graves de síndrome gripal, coletar de 

todos os pacientes (a depender do número de casos suspeitos). Se houver a necessidade 

de ultrapassar o limite de 20 amostras, discutir com técnicos da COVER e a CGLAB. 

 A amostra deve ser encaminhada, juntamente com a ficha de encaminhamento da 

amostra (Anexo 11.D) ao laboratório de referência da influenza no estado imediatamente 

após a coleta. Caso não esteja implantada a Vigilância da influenza no estado onde está 

ocorrendo o surto, a VE deverá comunicar imediatamente ao Ministério da Saúde 

(COVER e CGLAB/SVS e DSAI/FUNASA [se aldeia indígena]) a fim de viabilizar a coleta, 

transporte e análise laboratorial das amostras. 

Adicionalmente, efetuar a coleta de duas amostras de sangue para sorologia, 

sendo uma na fase aguda e outra na fase convalescente (15 dias após o início dos 

sintomas). Uma vez obtido o soro, estes devem ser congelados a –20°C e encaminhados 

ao LACEN, onde serão submetidos à análise de outros possíveis agentes etiológicos.  

 As orientações específicas para coleta, acondicionamento, transporte e análises 

dessas amostras encontram-se no Anexo 2.  

 Seja qual for a natureza da amostra, a sua obtenção deve ser realizada utilizando-

se os equipamentos de proteção individual: máscara (tipo N95), óculos de proteção, luvas 

de procedimentos (látex descartáveis, não estéreis) avental/capote descartável (com 

mangas compridas, punho em malha ou elástico e abertura posterior e, gorro 

descartável), observando-se também as medidas de biossegurança do Anexo 3. 

 

3.2.5 Processamento e análise de dados  

 Os dados coletados devem ser inseridos e analisados em um programa estatístico 

de uso local. Para a análise das informações relativas ao local de residência e ao local 

provável de exposição, podem ser utilizados mapas ou planta arquitetônica, exemplo: 

surtos em comunidades fechadas. A distribuição espacial dos casos ajuda a entender os 

possíveis caminhos da transmissão do agente infeccioso, identificando situações 

particulares e possibilitando o cálculo das taxas de ataque específicas por área e/ou faixa 

etária, dependendo da situação. 
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A taxa de ataque é um caso particular de aplicação da taxa de incidência, quando 

se dispõe exatamente do total de expostos a um determinado evento, servindo para 

identificar os grupos populacionais de maior risco, de acordo com a fórmula: 

 

Taxa de ataque (%)  =  n° de pessoas doentes em determinado período e local     X 100 

                                      n° total de pessoas expostas no mesmo período e local 

 

Estudos complementares podem ser necessários, tais como estudos ambientais, 

experimentais, entre outros.  

 Existem várias possibilidades de abordagem metodológica para a realização 

de uma investigação de surto, que dependem das características deste. Porém, 

como regra geral, o desenho de estudo que se propõe é o de um estudo descritivo 

do tipo ecológico (análise das internações e óbitos, por exemplo) combinado com o 

estudo de casos. Caso haja necessidade, também podem ser realizados estudos 

epidemiológicos analíticos, como caso-controle e coorte, para responder a questões não 

esclarecidas durante a investigação. O desenho deste estudo vai depender de que outras 

questões necessitarão ser elucidadas e da disponibilidade de recursos humanos e 

financeiros.  

 

3.2.6 Implementar medidas de prevenção e controle  

 Podem ser direcionadas medidas de prevenção e controle frente ao agente, fonte 

ou reservatório específico, para a interrupção da exposição ou transmissão e também 

para diminuir a susceptibilidade do hospedeiro. 

 

Instrumentos disponíveis para controle em situação de surto de síndrome gripal 

3.2.6.1  Medidas gerais de saúde pública: 

a) População em geral: 

o higiene das mãos com água e sabão (depois de tossir ou espirrar; depois de 

usar o banheiro, antes de comer, antes de tocar os olhos, boca e nariz); 

o evitar tocar os olhos, nariz ou boca após contato com superfícies; 

o usar lenço de papel descartável; 

o proteger com lenços a boca e nariz ao tossir ou espirrar, para evitar 

disseminação de aerossóis; 
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o orientar para que o doente evite sair de casa enquanto estiver em período de 

transmissão da doença (2 dias antes até 5 cinco dias após o início dos 

sintomas); 

o evitar entrar em contato com outras pessoas suscetíveis. Caso não seja 

possível, usar máscaras cirúrgicas; 

o evitar aglomerações e ambientes fechados (deve-se manter os ambientes 

ventilados); 

o restrição do ambiente de trabalho para evitar disseminação;  

o hábitos saudáveis, como alimentação balanceada, ingestão de líquidos e 

atividade física. 

b) Cuidados no manejo de crianças em creches: 

o encorajar cuidadores e crianças a lavarem as mãos e os brinquedos com água 

e sabão quando estiverem visivelmente sujas; 

o encorajar os cuidadores a lavarem as mãos após contato com secreções nasais 

e orais das crianças, principalmente quando a criança está com suspeita de 

síndrome gripal; 

o orientar os cuidadores a observarem se há crianças com tosse, febre e dor de 

garganta, principalmente quando há notificação de surto de síndrome gripal na 

cidade; os cuidadores devem notificar os pais quando a criança apresentar os 

sintomas citados acima; 

o evitar o contato da criança doente com as outras. Recomenda-se que a criança 

doente fique em casa, a fim de evitar transmissão da doença; 

o orientar os cuidadores e responsáveis pela creche que notifiquem a secretaria 

de saúde municipal caso observem um aumento do número de crianças 

doentes com síndrome gripal ou com absenteísmo pela mesma causa. 

 

3.2.6.2  Medidas específicas em situação epidêmica de influenza: 

− Pessoas com apresentações graves da infecção ou suas complicações (pneumonia 

viral primária ou bacteriana, por exemplo), recomenda-se: 

o atendimento em regime de urgência. Ver relação de hospitais de referência; 

o adotar precauções contra transmissão do vírus influenza por aerossóis; 

o instituir restrição de visitas, principalmente no período de transmissibilidade da 

doença (2 dias antes até 5 cinco dias após o início dos sintomas); 

o colocar máscaras no paciente, se possível, quando o mesmo for transportado; 

o instituir medidas de biossegurança para profissionais de saúde; 
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 usar luvas quando em contato com secreções; 

 lavar as mãos antes e após contato com pacientes. Essa prática, quando 

realizada adequadamente, parece ser suficiente para impedir a 

transmissão do vírus influenza por contato; 

 usar aventais e máscaras cirúrgicas quando entrar no quarto do paciente 

ou quando for manipular suas secreções. 

− Redução da exposição de pré-escolares e escolares, dependendo da magnitude e 

extensão do surto. Considerando as crianças como responsáveis pela transmissão 

ampliada da influenza na comunidade, a suspensão temporária das atividades 

coletivas desse grupo etário pode reduzir a transmissão da doença.  Assim, as escolas 

que identificarem alunos faltosos com diagnóstico de síndrome gripal, cujas taxas de 

absenteísmo forem >20%, recomenda-se o fechamento da escola por 2 a 4 dias. 

− Cuidados adicionais com gestantes (2° e 3° trimestres) e bebês, para evitar infecções 

secundárias (pneumonia), e parturientes, para evitar transmitir a doença para o bebê: 

o gestante: 

 buscar o serviço de saúde caso apresente sintomas de síndrome gripal; 

 na internação para o trabalho de parto, priorizar o isolamento se a 

mesma estiver com diagnóstico de influenza. 

o parturiente: 

 após o nascimento do bebê, se a mãe estiver doente, usar máscara e 

lavar bem as mãos com água e sabão antes de amamentar e após 

manipular suas secreções; estas medidas devem ser seguidas até sete 

dias após o início dos sintomas da mãe; 

 a parturiente deve evitar tossir ou espirrar próximo ao bebê. 

o bebê: 

 priorizar o isolamento em berçários; 

 os profissionais e mães devem lavar bem as mãos e outros utensílios 

(mamadeiras, termômetros, etc.); 

Suspensão de atividades coletivas e eventos que concentrem um grande número de 

pessoas, como shows, festas populares, etc. 

 

3.2.6.3 Medidas específicas em caso de surtos de influenza em comunidades fechadas 

(asilos, creches, presídios, escolas, etc.)  

o após anuência do DEVEP/SVS/MS, com o intuito de  reduzir o potencial de 

transmissão da doença, vacinar a população exposta e profissionais da 
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instituição, e outros envolvidos no surto, desde que haja compatibilidade 

antigênica entre a cepa identificada e a vacina disponível;   recomenda-se 

também atualizar, se necessário, a caderneta de vacinação do idoso com esta 

vacina antipneumocócica 23-valente, para assegurar proteção para a principal 

complicação da influenza; 

o uso de antivirais para quimioprofilaxia em grupos de risco específicos (em 

desenvolvimento o protocolo de uso de antivirais em surtos de comunidades 

fechadas). 

 

3.2.6.4 Medidas específicas no caso de suspeita ou confirmação de surto por cepa 

pandêmica 

        Adotar as medidas anteriores mais o isolamento, se possível em quarto com 

pressão negativa. Mais informações no Anexo 4. 

 Além dessas recomendações, outras medidas de controle e prevenção poderão ser 

adotadas, de acordo com a gravidade, extensão geográfica e magnitude da pandemia. 

 

3.2.7. Produzir e disseminar informações 

Este item abrange vários tipos de informação, com distintas estratégias de 

comunicação. Os procedimentos de informação e comunicação em saúde incluem 

atividades voltadas para públicos específicos (população em geral, segmentos específicos 

da sociedade, profissionais de saúde, gestores, etc.). Pressupõem, portanto, a utilização 

de diferentes linguagens e mídias e devem ser desenvolvidos no transcorrer de toda a 

investigação. A informação é dinâmica e deve ser divulgada durante toda a investigação. 

As principais formas para disseminar informações são: 

a) relatório técnico direcionado aos profissionais de saúde, com a síntese do problema, 

metodologia utilizada na investigação, principais achados e recomendações. A 

documentação da investigação pode subsidiar o esclarecimento futuro de novas 

investigações de problemas semelhantes, além de poder contribuir com o 

aperfeiçoamento do conhecimento acumulado sobre a transmissão da doença, 

compartilhamento de experiências e para uso legal.  

 Sugere-se como roteiro geral para este relatório técnico: 

− Título e Autores: título com informação sobre o agravo em questão, local (ex.: 

município, UF) e tempo (ex.: julho, 2005) e a equipe de investigação com a 

identificação das instituições representadas; 
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− Introdução/Antecedente: indica o problema, os dados de base do agravo na localidade 

da ocorrência do surto, descreve os antecedentes da investigação: quando e quem 

notificou o(s) primeiro(s) caso(s) do surto; 

− Objetivo da investigação: o propósito da investigação, como, por exemplo: descrever o 

surto, identificar e caracterizar a etiologia, recomendar medidas de prevenção e 

controle entre outros; 

− Método: descreve como foi conduzida a investigação. Ex.: tipo de estudo (descritivo, 

coorte, caso-controle) tamanho e seleção da amostra, instrumento e coleta de dados, 

variáveis utilizadas, técnicas estatísticas empregadas, métodos e equipamentos 

utilizados para a coleta e análise de amostras laboratoriais; 

− Resultado: demonstra os achados da investigação. Ex.: Descrição dos dados 

consolidados do surto (caracterização clínica dos casos, mediana de idade, taxa de 

ataque/ incidência por faixa etária resultados laboratoriais, etc.); 

− Considerações/Conclusão: realça os achados importantes do estudo, conclusões 

pertinentes, implicações ou aplicações, inclui comentários sobre as limitações da 

investigação; 

− Recomendações: medidas de prevenção e controle que foram adotadas e outras 

recomendações pertinentes, tais como vigilância prospectiva, outros estudos, etc.. 

− Anexo: tabelas, gráficos e ilustrações, instrumentos utilizados para a coleta de dados. 

b) utilização de folder e/ou cartaz nas creches, escolas, presídios, asilos, hospitais, etc.; 

com o intuito de orientar as pessoas a buscarem atendimento médico caso apresentem os 

sintomas de síndrome gripal e tenham cuidados básicos de higiene; 

c) relatório técnico direcionado aos gestores do sistema de saúde, com a síntese do 

problema, dos achados e das recomendações, com ênfase nos riscos associados ao seu 

não equacionamento de forma adequada. 

 

 


