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SÍNDROME GRIPAL GRAVESÍNDROME GRIPAL LEVE

MÉDICO/ENFERMEIRO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Paramentar-se conforme recomendações da SESA 

(ver anexo) 

Máscara cirúrgica, gorro e 
luvas de procedimento

Febre e pelo menos um dos 
sinais ou sintomas respiratórios: 
tosse, dificuldade de respirar, 
produção de escarro, congestão 
nasal ou conjun�val, dificuldade 
para deglu�r, coriza, SatO2< 
9 5 % ,  s i n a i s  d e  c i a n o s e , 
ba�mento de asa de nariz, 
�ragem intercostal e dispneia.

*CONTATO PRÓXIMO = Estar a 2 
metros de um paciente suspeito, 
por um período prolongado, sem 
uso de EPI’s.

CRITÉRIOS 
- FR > = 20rpm

-Confusão mental, Sonolência 
ou letargia

-Sat O2 < 95%

- PAS < 90mmHg

-Febre por mais de 3 dias

-PAD<60mmHg

-Ressucitação cárdio pulmonar

Evento formador de aerosol 
nas gestantes:
- Intubação traqueal
-Aspiração traqueal 

-Ven�lação não invasiva
-ven�lação manual
Ver paramentação específica 

em anexo

Levar, se possível, para 
uma sala isolada.
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TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO ACOLHIMENTO
Atender paciente com sindrome gripal por 

influenza/Covid-19, com EPI’s adequados e colocar 
máscara cirúrgica no paciente

A paciente  deve 
permanecer com 
máscara cirúrgica.

Prescrever - Oseltamivir 75 mg. 01 comprimido, 
12h/12h, por 5 dias

Internar paciente - Solicitar coleta de amostra para 
laboratório

Conduta obstétrica individualizada após avaliação 
materno e fetal.

EQUIPE MÉDICA (G.O, ANESTESISTA, NEONATOLOGISTA) - 
Paramentar-se conforme recomendações da SESA (ver anexo) 

síndrome gripal em gestantes revisado em 03/04/2020

ENFERMEIRO/MÉDICO DA 
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

- Orientar paciente quanto aos 
cuidados e sinais de alertas e 

encaminhar para casa.

Indicação de procedimento 
cirúrgico de urgência? (ex. 

Parto, Laparotomia).

Não
Sim

Prescrever - 
Oseltamivir 75 mg.

 01 comprimido, 
12h/12h, por 5 dias

EQUIPE MÉDICA (G.O, 
ANESTESISTA, NEONATOLOGISTA) - 

Paramentar-se conforme 
recomendações da SESA (ver anexo) 

Seguir fluxo de atendimento 
obstétrico/ginecológico habitual

ENFERMEIRO DA CLASSIFICAÇÃO 
DE RISCO

Os RN de mães com síndrome gripal 
devem ser atendidos em sala 

con�gua ou, se não for possível, em 
berço com distância de pelo menos 

2 metros da mãe. 

Os RN de mães com síndrome gripal devem ser atendidos em 
sala con�gua ou, se não for possível, em berço com distância 

de pelo menos 2 metros da mãe. 
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