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Manejo Clínico Síndrome Gripal na Atenção Primária – COVID 19 

 

A APS/ESF deve assumir papel resolutivo frente aos casos leves e de 

identificação precoce e encaminhamento rápido e correto dos casos graves, 

mantendo a coordenação do cuidado destes últimos.  

A estratificação de intensidade da SG é a ferramenta primordial para definir a 

conduta correta para cada caso, seja para manter o paciente na APS/ESF ou 

para encaminhá-lo aos centros de referência, urgência/emergência ou hospitais. 

O manejo clínico da Síndrome Gripal na APS/ESF difere frente a gravidade dos 

casos. Para casos leves, inclui medidas de suporte e conforto, isolamento 

domiciliar e monitoramento até alta do isolamento. Para casos graves, inclui a 

estabilização clínica e o encaminhamento e transporte a centros de referência 

ou serviço de urgência/emergência ou hospitalares. 

 

1. Identificação de caso suspeito 

 

Grande parte dos pacientes com Síndromes Gripais e casos suspeitos de 

COVID-19 chegarão à APS/ ESF como porta de entrada. Por isso, o primeiro 

passo na cascata de manejo do COVID-19 é a identificação de casos suspeitos 

de Síndrome Gripal. 

  

 

 

 

Desta forme sugere-se que essa identificação precoce seja realizada na 

recepção da Unidade Básica de Saúde seguindo o Fast-Track para Síndrome 

Gripal (Anexo 1). 

 

 

Na recepção, todo paciente que apresentar tosse ou dificuldade 

respiratória ou dor de garganta será considerado caso suspeito de 

Síndrome Gripal 

Paciente com prioridade no atendimento são:  pessoas acima de 60 

anos, imunossuprimidos (HIV+, transplantados, etc), pacientes com 

doenças crônicas, gestantes e puérperas. 

 



Após identificação de caso suspeito de Síndrome Gripal deve ser fornecido 

máscara cirúrgica para a pessoa e orientação quanto à forma correta de colocá-

la. Devem ser fornecidos meios para a pessoa higienizar as mãos (álcool gel ou 

água e sabão).  

A pessoa deve ser conduzida para uma área separada ou para uma sala 

específica visando ao isolamento respiratório. A sala deve ser mantida com a 

porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado desligado. 

 

2. Estratificação da Gravidade da Síndrome Gripal 

 

A estratificação de intensidade da SG é a ferramenta primordial para definir a 

conduta correta para cada caso, seja para manter o paciente na APS/ESF ou 

para encaminhá-lo aos centros de referência, urgência/emergência ou hospitais. 

Após triagem, o paciente deve passar por consulta presencial com enfermeiro e 

médico, de acordo com Fast-track (Anexo 1). 

Em consulta médica, após confirmar a presença de Síndrome Gripal, é 

fundamental estratificar a gravidade dos casos, a fim de identificar rapidamente 

casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave 

Recomenda-se definição única de caso de Síndrome Gripal, independentemente 

da etiologia viral, com objetivo de facilitar o processo de trabalho das equipes e 

oferecer o isolamento domiciliar ágil na redução da propagação da COVID-19. 

 

 

 

 

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. 

Em consulta médica, após confirmar a presença de Síndrome Gripal, é 

fundamental estratificar a gravidade dos casos, a fim de identificar rapidamente 

casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Tabela 1). 

 

 

 

 

Síndrome Gripal: Indivíduo que apresente febre de início súbito >= 37,8ºC, 

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

dificuldade respiratória, na ausência de outro diagnóstico específico. 



 

Tabela 1. Estratificação da gravidade de casos de Síndrome Gripal, Ministério da 

Saúde, 2020. 

ESTRATIFICAÇÃO DE GRAVIDADE DE CASO 

CASOS LEVES CASOS GRAVES 

 
APS/ESF 

CENTRO DE 
REFERÊNCIA/ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA 
 
 
Síndrome gripal com sintomas leves (sem 
sinais e sintomas de gravidade) [ver 
tabela 2]  
 
E 
 
 
Ausência de comorbidades que indicam 
avaliação em centro de 
referência/atenção especializada [ver 
Tabela 2] 
 

 
 
Síndrome gripal que apresente sinais e 
sintomas de gravidade [ver Tabela 2]  
 
 
OU  
 
 
Comorbidades que indicam avaliação em 
centro de referência/atenção 
especializada [ver Tabela 5] 

Fonte: Protocolo de Tratamento da Influenza. Ministério da Saúde 2017. Protocolo de Manejo 

Clínico de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ministério da Saúde 2010. 

 

A estratificação de gravidade dos casos suspeitos de SG deve se dar em 

consulta médica da seguinte forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Casos leves. Aqueles que podem ser acompanhados completamente 

no âmbito da APS/ESF devido à menor gravidade do caso;  

 

E 

B. Casos graves. Aqueles que se encontram em situação de maior 

gravidade e, portanto, necessitam de estabilização na APS/ESF e 

encaminhamento a centro de referência/urgência/hospitais para 

avaliação ou intervenções que exijam maior densidade tecnológica. 



Tabela 2. Sinais e sintomas de gravidade para Síndrome Gripal, Ministério da 

Saúde, 2020. 

SINAIS E SINTOMAS DE GRAVIDADE 

ADULTOS CRIANÇAS 
 

Déficit no sistema respiratório:  

• Falta de ar ou dificuldade para respirar; 

ou  

• Ronco, retração sub/intercostal severa; 

ou  

• Cianose central; ou  

• Saturação de oximetria de pulso <95% 

em ar ambiente;ou: 

• Taquipneia (>30 mpm);  

Déficit no sistema cardiovascular:  

• Sinais e sintomas de hipotensão 

(hipotensão arterial com sistólica abaixo 

de 90 mmHg e/ou diastólica abaixo de 

60mmHg); ou  

• Diminuição do pulso periférico.  

Sinais e sintomas de alerta adicionais: 

 • Piora nas condições clínicas de 

doenças de base;  

• Alteração do estado mental, como 

confusão e letargia;  

• Persistência ou aumento da febre por 

mais de 3 dias ou retorno após 48 horas 

de período afebril. 

 

Déficit no sistema respiratório:  

• Falta de ar ou dificuldade para respirar;  

• Ronco, retração sub/intercostal severa;  

• Cianose central;  

• Batimento da asa de nariz;  

• Movimento paradoxal do abdome;  

• Bradipneia e ritmo respiratório irregular;  

• Saturação de oximetria de pulso<95% 

em ar ambiente; 

Sinais e Sintomas de alerta adicionais:  

• Inapetência para amamentação ou 

ingestão de líquidos;  

• Piora nas condições clínicas de doenças 

de base;  

• Alteração do estado mental  

• Confusão e letargia;  

• Convulsão. 

Fonte:  
- WHO technical guidance - patient management - Coronavirus disease 2019  
- Kenneth McIntosh, MD. Severe acute respiratory syndrome (SARS).UpToDate Jan 2020. - 
Protocolo de Tratamento da Influenza. Ministério da Saúde 2017.  
- Protocolo de Manejo Clínico de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ministério da Saúde 2010. 
- American Heart Association, 2015 

 

 

 

 



Tabela 3. Comorbidades que indicam avaliação da Síndrome Gripal em centro de 

referência/atenção especializada, Ministério da Saúde, 2020. 

Comorbidades que indicam avaliação em centro de referência/atenção 
especializa 
• Doenças cardíacas descompensadas  

• Doença cardíaca congênita  

• Insuficiência cardíaca mal controlada  

• Doença cardíaca isquêmica descompensada  

• Doenças respiratórias descompensadas  

• DPOC e asma mal controlados  

• Doenças pulmonares intersticiais com complicações  

• Fibrose cística com infecções recorrentes  

• Displasia broncopulmonar com complicações  

• Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade  

• Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5)  

• Pacientes em diálise • Imunossupressos  

• Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea  

• Imunossupressão por doenças e/ou medicamentos (em vigência de 

quimioterapia/radioterapia, entre outros medicamentos)   

• Portadores de doenças cromossômicas e com estados de fragilidade imunológica (ex.: 

Síndrome de Down)  

• Diabetes (conforme juízo clínico)  

• Gestante de alto risco 

Fonte: Ministério da Saúde. 

 

3. CASOS LEVES 

 

3.1 MANEJO TERAPÊUTICO  

 

Casos leves devem ser manejados com medidas não-farmacológicas como 

repouso, hidratação, alimentação adequada, além de analgésicos e anti-

térmicos e isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data de início dos 

sintomas (Tabela 4 Manejo terapêutico da SG na APS) 

Preencher em 02 Vias (01 do Paciente e 01 da Unidade) Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e Declaração. Anexar em prontuário o da 

Unidade. 

 

 



Tabela 4. Manejo terapêutico da Síndrome Gripal na APS, Ministério da Saúde, 
2020. 

MANEJO TERAPÊUTICO NA APS 

Medidas Farmacológicas Medidas Clínicas 
• Prescrição de fármacos para o controle de 
sintomas, caso não haja nenhuma 
contraindicação, com possibilidade de 
intercalar os fármacos antitérmicos em casos 
de difícil controle da febre.  
 
• Antitérmico via oral:  
 
1ª opção: Paracetamol (200 mg/ml ou 
500mg/cp), a cada 4/4 horas ou 6/6 horas a 
depender da frequência de febre ou dor.  
 
        • Crianças: 10-15 mg/kg/dose (máximo 
de 5 doses ao dia)  
        • Adultos: 500-1000 mg/dose (máximo 
de 3mg/dia)  
 
2ª opção: Dipirona (solução gotas 500mg/ml 
ou 500mg/cp) em caso de dor ou febre, de 
6/6 horas.  
 
         • Crianças: > 3 meses: (lactentes 10 
mg/kg/dose; préescolares: 15 mg/kg/dose)  
         • Adultos: 500-1000 mg VO (dose 
máxima no adulto 4 gramas)  
 
• Oseltamivir: Indica-se o uso de oseltamivir 
para todos os casos de síndrome gripal que 
tenham situações de risco para complicações 
[ver Tabela 5 e 6]. Essa recomendação 
independe da situação vacinal do paciente, 
mesmo sendo acompanhado pela APS. O 
ideal é que se inicie o fármaco até 48 horas 
após o início dos sintomas. Reforça-se que é 
necessário que o paciente procure ajuda 
médica em casos de agravamento, mesmo 
em uso do oseltamivir.  
 
• Adultos: 75mg de 12 em 12 horas por 5 dias.  
 
• Criança maior de 1 ano: ≤15 kg 30 mg, 
12/12h, 5 dias > 15 kg a 23 kg 45 mg, 12/12h, 
5 dias > 23 kg a 40 kg 60 mg, 12/12h, 5 dias 
> 40 kg 75 mg, 12/12h, 5 dias  
 
• Criança menor de 1 ano de idade: 0 a 8 
meses 3 mg/Kg, 12/12h, 5 dias 9 a 11 meses 
3,5 mg/kg, 12/12h, 5 dias 

• Isolamento domiciliar por 14 dias a contar da 
data de início dos sintomas  
 
• Revisão a cada 48 horas, preferencialmente 
por telefone, realizando atendimento 
presencial, se necessário.  
 
• Manter repouso, alimentação balanceada e 
boa oferta de líquidos.  
 
• Isolamento de contatos domiciliares por 14 
dias (ver item 3.6.2 Isolamento domiciliar). 

Fonte: 
WHO technical guidance - patient management - Coronavirus disease 2019  
Protocolo de Tratamento de Influenza. Ministério da Saúde 2017  
Elvino Barros. Medicamentos na prática clincia. 2010 

 

 



Tabela 5. Referências para dispensação de Medicamentos para Síndrome Gripal e 

Síndrome Respiratória Aguda Grave em Camaçari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6. Condições de risco para complicações em casos de Síndrome Gripal 
com recomendação para uso de Oseltamivir, Ministério da Saúde, 2020. 

CONDIÇÕES DE RISCO PARA COMPLICAÇÕES  
Recomendação do uso de Oseltamivir 

 
• Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto (incluindo 
as que tiveram aborto ou perda fetal).  
• Adultos ≥ 60 anos.  
• Crianças < 5 anos (sendo que o maior risco de hospitalização é em menores de 2 anos, 
especialmente as menores de 6 meses com maior taxa de mortalidade).  
• População indígena aldeada ou com dificuldade de acesso.  
• Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de ácido acetilsalicílico (risco de 
síndrome de Reye).  
• Indivíduos que apresentem:  
› Pneumopatias (incluindo asma).  
› Pacientes com tuberculose de todas as formas (há evidências de maior complicação e 
possibilidade de reativação).  
› Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica).  
› Nefropatias.  
› Hepatopatias.  
› Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme).  
› 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). 

 

 

 

 

Farmácia 24 Horas 

 

UBS Vila de Abrantes 

 

UBS Monte Gordo 

Locais de dispensação de Tamiflu 30MG; Tamiflu 45MG; Tamiflu 75MG 

 

 

Mediante apresentação da Prescrição Médica 



3.2 ISOLAMENTO DOMICILIAR 

 

Todas as pessoas com diagnóstico de Síndrome Gripal deverão realizar 

isolamento domiciliar, portanto faz-se necessário o fornecimento de atestado 

médico até o fim do período de isolamento, isto é, 14 dias a partir do início dos 

sintomas. 

Sempre reportar à equipe de saúde que acompanha o caso o surgimento de 

algum novo sintoma ou piora dos sintomas já presentes. Manter paciente em 

quarto isolado e bem ventilado até o fim do período sintomático.  

Destacam-se os seguintes fatores do cuidado do paciente em isolamento:  

1. Higiene respiratória e os hábitos saudáveis de alimentação.  

2. Todos os contatos domiciliares do paciente também deverão realizar 

isolamento domiciliar por 14 dias. C 

3. Caso apresentar os sintomas, deverão entrar em contato com a equipe 

de saúde para receber atendimento.  

Para mais informações sobre orientações quanto ao isolamento domiciliar do 

paciente e precauções gerais e do cuidador, ver Protocolo de Manejo Clínico 

(Ministério da Saúde 2020). 

 

3.3  Casos graves: estabilização e encaminhamento ao centro de referência 

ou centro de urgência 

 

 Casos classificados como graves devem ser estabilizados e encaminhados aos 

serviços de urgência ou hospitalares de acordo com a organização da Rede de 

Atenção à Saúde local (Tabela 7).  

O encaminhamento será de responsabilidade da equipe da atenção primária 

onde ocorreu a classificação do caso.  

 

 



Tabela 7. Serviços de Referência Camaçari 

Serviço Endereço/Telefone 

 
UPA 24 Horas Gleba A Gravatá 

 
Avenida do Canal/SN, Bairro Gleba A 
 
Telefone: (71) 3040-8304 
 

 
UPA de Arembepe 

 
Loteamento Vilarejo de Arembepe, 
S/N, Bairro Arembepe 
 
Telefone: (71) 3624-2616 
 

 
Centro de Atenção à Saúde da Criança 
 
 
 

 
Rua Acajutiba, S/N, Bairro PHOC I 
 
Telefone: (71) 3621-4025 
 
 

 
Hospital Geral de Camaçari 

 
Avenida Jorge Amado, S/N, Bairro 
Jardim Limoeiro 
 
Telefone: (71) 3621-2277 

 

 

3.4 Notificação Imediata 

 

É mandatória a notificação imediata de caso de Síndrome Gripal, via Ficha de 

Notificação (Anexo 2). 

Além da notificação, as informações de todos pacientes com Síndrome Gripal 

devem ser registradas no prontuário ou em Formulário Fast-Track (Unidades de 

Enfrentamento ao COVID19-Sindromes Respiratórias) para possibilitar a 

longitudinalidade e a coordenação do cuidado, assim como realizar eventual 

investigação epidemiológica e posterior formulação de políticas e estratégias de 

saúde.  

Atente para o uso do CID-10 correto sempre que disponível no sistema de 

registro. O CID-10 que deve ser utilizado para Síndrome Gripal inespecífica é o 

J11. Os CID-10 específicos para infecção por coronavírus são o U07.1 - Infecção 

pelo novo Coronavírus (COVID-19) ou o B34.2 - Infecção por coronavírus de 

localização não especificada. Nos casos em que haja também classificação por 



CIAP, pode-se utilizar o CIAP-2 R74 (Infecção Aguda de Aparelho Respiratório 

Superior). 

 

3.5 Monitoramento Clínico 

 

Os pacientes com Síndrome Gripal em acompanhamento ambulatorial na 

APS/ESF devem permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias a contar da 

data de início dos sintomas. O monitoramento deve ser feito a cada 48 horas, 

preferencialmente por telefone, realizando atendimento presencial conforme 

necessidade, no domicílio do paciente, se possível. Deve-se registrar o 

Monitoramento Clínico em Planilha Específica (Anexo 3). 

Todos os membros da casa devem ser considerados como contactantes e 

também deverão ser afastados por 14 dias e acompanhados pela APS/ESF, 

além de serem estratificados de maneira apropriada caso iniciem com sintomas.  

Caso haja piora do paciente em tratamento domiciliar ou o desenvolvimento de 

sintomas graves em familiares do paciente, torna-se obrigatório o 

encaminhamento para os outros níveis de cuidado do SUS (centro de referência, 

sendo a equipe da UBS responsável pelo encaminhamento do paciente).  
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