
SÍNDROME GRIPAL

TRATAMENTO DOMICILIAR
Sintomáticos
Hidratação

Isolamento social
Orientações Gerais

Avaliar criteriosamente uso de 
corticosteroides (indicações habituais: 

broncoespasmo)

Se quadro leve (síndrome gripal, sem 
falta de ar dispneia ou anormalidades 
radiológicas) ou moderado (evidência 

clínica ou radiológica de doença 
respiratória e SatO2 ≥ 94% em ar 

ambiente) atestado 
10 dias (CID-10 J06.9) desde o início dos 

sintomas
Atestado 10 dias para moradores do 

mesmo domicílio

Se mantiver febre no 10º dia deve ser 

reavaliado período de isolamento.

COM 1 DOS SEGUINTES CRITÉRIOS
(    ) IDADE > 60 ANOS OU
(    ) COMORBIDADES: HAS; DM; IC; IRC; I. Hepática; DPOC; Obesidade; Neoplasias OU
(    ) IMUNOSSUPRESSÃO: Neutropenia (<1000); Quimioterapia (últimos 30 dias); Asplenia; Doença auto-
imunes  (uso de imunossupressores ou corticoterapia), Transplantados (exceto córnea); Imunodeficiência OU
(    ) SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO: : f >25 IRPM; SatO2< 94%; Batimento de asa de nariz; Uso da 
musculatura costal acessória; Retração de fúrcula OU
(    ) Descompensação de doença de base.

SIM

Para os critérios Idade E/
OU

Comorbidade E 
SEM sinal ou sintoma de
Desconforto Respiratório

Paciente com dois dos seguintes sinais e sintomas:
(    ) Febre    (    ) Calafrios    (    )Dor de garganta    (    ) Tosse    

(    ) Coriza    (    ) Distúrbios olfativos    (    ) Distúrbios gustativos

NÃO

TRATAMENTO DOMICILIAR
Sintomáticos/Hidratação

Tamiflu 
 Azitromicina ou

amoxicilina c/ clavulanato (S/N)
Isolamento social/Orientações Gerais

Avaliar criteriosamente uso de Corticóide 
(indicações habituais)

Atestado 10 dias (CID-10 J06.9) desde o 
início dos sintomas

Atestado 10 dias para moradores do 
mesmo domicílio

Preenchimento de termo para
 atestado

Contato telefônico diário pela 
Enfermeira do “Gripário”

Se mantiver febre no 10º dia deve ser 
reavaliado período de isolamento.

ATENÇÃO:
Valorizar: FR e Oximetria de pulso.
Muitos c/ Covid não apresentam 

febre.
Piora dos sintomas após 5 dias, fala 

contra Influenza

  Para os outros critérios 
E/OU Sinal ou Sintomas 

de 
Desconforto Respiratório

Encaminhar para a

UNIDADE DE
EMERGÊNCIA DO HSP


