CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NO ATENDIMENTO AOS
USUÁRIOS COM SÍNDROME GRIPAL
1. APRESENTAÇÃO
Este protocolo foi construído com o intuito de orientar as equipes de saúde para o
acolhimento, classificação de risco, atendimento e direcionamento de pacientes
com Síndrome Gripal (SG) na Atenção Primária à Saúde (APS) do município do Rio
Grande. Foi formulado por profissionais do CENTRO DE TRIAGEM E TESTAGEM UPA JUNÇÃO a partir do documento base do Protocolo de Manejo Clínico do
Coronavírus (COVID-19) na APS em parceria à Coordenação do NUMESC/SMS.

2. INTRODUÇÃO
Ao final do ano de 2019, na província de Wuhan (China), a população foi fortemente
acometida por uma série de casos de pneumonia causadas pelo Novo Coronavírus,
nomeado como SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). Não
existindo ainda informações plenas sobre sua história natural, nem medidas de
efetividade para o manejo clínico dos casos de infecção humana pelo SARS-CoV-2
(BRASIL, 2020).
No entanto, sabe-se que o vírus tem alta transmissibilidade e, em sua evolução
da doença, as pessoas infectadas apresentam progressiva dificuldade
respiratória, síndrome do desconforto respiratório agudo ou complicações com
risco de vida, levando a uma necessidade de cuidados intensivos (ZHAO, ZHANG;
et al, 2020)(KULU, DOREY; 2020).
A infecção humana provocada pelo SARS-CoV-2 é uma zoonose. O vírus é
classificado como um beta Coronavírus do mesmo subgênero da Síndrome
Respiratória do Oriente Médio (MERS), porém de outro subtipo. A transmissão do
SARS-CoV-2 de humanos para humanos foi confirmada na China e nos EUA e
ocorre, principalmente, através do contato de gotículas respiratórias oriundas de
pacientes doentes e sintomáticos. A transmissão do vírus por indivíduos
assintomáticos segue em controvérsia até o presente momento. Quanto ao
período de incubação, em média ocorre de 5 a 6 dias, podendo variar de 0 a 14
dias.
O paciente com a doença COVID-19 apresenta geralmente os seguintes sintomas e sinais:

Sensação febril/ Febre (≥ 37,8ºC) aferida ou referida
Tosse
Dispneia
Mialgia e fadiga
Sintomas respiratórios superiores
Sintomas gastrointestinais,
como diarreia (mais raros)
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3. MANEJO CLÍNICO
O manejo clínico da Síndrome Gripal na APS será diferente frente à gravidade dos casos.

CASOS LEVES

AÇÕES
MEDIDAS DE
SUPORTE E
CONFORTO,
ISOLAMENTO
DOMICILIAR E
MONITORAMENTO
ATÉ A ALTA DO
ISOLAMENTO

APS

Papel
resolutivo

CASOS GRAVES

Identificação
precoce e
encaminhamento
rápido e correto.

Coordenação
do
cuidado

AÇÕES
ESTABILIZAÇÃO
CLÍNICA,
ENCAMINHAMENTO
E TRANSPORTE AOS
CENTROS DE
REFERÊNCIA OU
SERVIÇO DE
URGÊNCIA/
EMERGÊNCIA OU
HOSPITAIS

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.
Dada a letalidade muito mais elevada da COVID-19 entre os idosos (pessoas com 60 anos ou
mais), deve-se priorizá-los para atendimento. Além deles, pessoas com doença crônica,
gestantes e puérperas devem ter atendimento priorizado. Gestantes e puérperas não tem risco
elevado para COVID-19, mas apresentam maior risco de gravidade se infectadas por Influenza.
Os casos de síndromes gripais sem complicações ou sem condições clínicas de risco serão
conduzidos
pela APS. Logo, faz-se obrigatório o acompanhamento dos profissionais da APS/ESF ao longo do
curso da doença.
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O manejo diagnóstico e terapêutico de pessoas com suspeita de infecção respiratória
caracterizada como Síndrome Gripal (SG), causada ou não por COVID-19, no contexto da APS
inclui os passos a seguir:
1. Identificação de caso suspeito de Síndrome Gripal e de COVID-19
2. Medidas para evitar contágio na unidade de saúde;
3. Estratificação da gravidade da Síndrome Gripal;
4. Casos leves: manejo terapêutico e isolamento domiciliar;
5. Casos graves: estabilização e
urgência/emergência ou hospitalares;

encaminhamento

a

serviços

de

6. Notificação Imediata;
7. Monitoramento clínico;
8. Medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa.

3.1. FLUXOGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO E PRIORIDADE NO ATENDIMENTO
PACIENTE COM QUALQUER
SINTOMA DE SÍNDROME GRIPAL
Sensação febril /Febre ≥ 37,8º
(aferida/referida)
Tosse/ Dor de garganta
Coriza /Dificuldade respiratória

CONTROLE PRECOCE
Fornecer máscara cirúrgica e
orientações do uso correto;
Lavagem adequada das mãos;
Isolamento respiratório

PACIENTES COM PRIORIDADE DE
ATENDIMENTO
Idosos com 60 anos ou mais
Imunossuprimidos (HIV+,
transplantados)
Pacientes com portadores de doenças
crônicas
Gestantes/puérperas
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3.2. FLUXOGRAMA DA ESTRATIFICAÇÃO DA PRIORIDADE

PACIENTE COM
QUALQUER SINTOMA
DE SÍNDROME GRIPAL

SÍNDROME GRIPAL
(confirmação)

Sensação febril/ Febre
E
Tosse
OU
dor de garganta
OU
dificuldade respiratória
E
Ausência de condições
clínicas de risco que
indicam avaliação em
centro de referência
especializado

CASOS DE SG QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO EM CENTRO DE
REFERÊNCIA/ATENÇÃO ESPECIALIZADA (Santa Casa ou HU-FURG/EBSERH)

Saturação de SpO2 <95% em ar
ambiente;
Sinais de desconforto respiratório ou
aumento de frequência respiratória
avaliada de acordo com a idade;
Piora nas condições clínicas de doenças
de base ;
Hipotensão

OU

Diabetes
Doença cardíaca crônica
descompensada
Doença respiratória crônica
descompensada
Doenças renais em estágio avançado
(grau 3, 4 e 5)
Imunossuprimidos
Portadores de doenças cromossômicas
Gestante de alto risco
Doença hepática em estágio avançado
Obesidade (IMC≥ 40)
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3.3. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL
QUEIXAS RESPIRATÓRIAS
Falta de ar, obstrução nasal, tosse, história de asma
Sinais de choque
Descritor: hipotensão (PA sistólica ≤ 80 mmHg); taquicardia (FC ≥ 140 bpm) ou
bradicardia (FC ≤ 40 bpm).
Exaustão
Descritor: apresentando tiragem intercostal.
Respiração inadequada
Descritor: FR < 10 ou ≥ 36 irpm com incapacidade de falar; cianose; letargia e/ou
confusão mental; FC ≤ 40 ou ≥ 150 bpm.
Saturação de O2 < 85%
Descritor: Saturação de oxigênio < 95% com O2 e < 90% em ar ambiente.
Uso inadequado da musculatura acessória
Parada Cardio Respiratória – PCR

ELHO
M
R
E
V

Alteração do estado mental
Descritor: confusão mental, agitação, delírio.
Incapacidade de falar sentenças
Estridor laríngeo ou dificuldade de falar
Descritor: estridor é o som resultante do fluxo turbulento de ar na via aérea superior.
Frequência cardíaca irregular ou alterada
Saturação de O2 85-89%
História respiratória importante
Descritor: internação hospitalar anterior por problema respiratório.
Febre (aferida pelo profissional de saúde)

ANJA
LAR

Saturação de O2 90-94%
Febre (referida pelo paciente e não verificada pelo profissional)
PACIENTES COM PRIORIDADE DE ATENDIMENTO (mesmo sem sinais de SG)
Idosos com 60 anos ou mais
Imunossuprimidos (HIV+, transplantados)
Pacientes com portadores de doenças crônicas
Gestantes/puérperas

RELO
A
M
A

Saturação de O2 ≥ 95%
Coriza
Tosse
Dor de garganta

Nenhum dos determinantes anteriores

E
VERD

L
AZU

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NO ATENDIMENTO AOS
USUÁRIOS COM SÍNDROME GRIPAL
4. ESTRATIFICAÇÃO DA GRAVIDADE DA SÍNDROME GRIPAL
ENFERMEIRO
USUÁRIO
ACESSA O
SERVIÇO

TRIAGEM

CONSULTA

E
MÉDICO

Conforme processo de
trabalho local

Estratificar a gravidade do caso através de
anamnese e exame físico detalhado identificando
rapidamente os casos suspeitos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave
Para manejo dos casos de SG, independentemente do grau de suspeição para COVID-19, deve-se
utilizar definições adaptadas à situação atual (ver abaixo). Recomenda-se definição única de caso de
SG, independentemente da etiologia viral, com o objetivo de facilitar o processo de trabalho das
equipes e oferecer o isolamento domiciliar ágil na redução da propagação da COVID-19.
Febre de início súbito, mesmo que
referida, acompanhada de tosse ou
dor de garganta ou dificuldade
respiratória, na ausência de outro
diagnóstico específico

Crianças menores de 2 anos, considerar
também como caso de SG: febre de início
súbito (mesmo que referida) e sintomas
respiratórios (tosse, coriza e obstrução
nasal), na ausência de outro diagnóstico
específico.

Os principais sinais e sintomas de gravidade para a Síndrome Respiratória são:
PACIENTES ADULTOS
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 (FR >30 mpm);
Déficit no sistema cardiovascular:
• Sinais e sintomas de hipotensão arterial (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 doença 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.

PACIENTES CRIANÇAS
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;
• Taquipneia
• Déficit no sistema cardiovascular:
• Sinais e sintomas de hipotensão ou;
• Diminuição do pulso periférico.
Sinais e Sintomas de alerta adicionais:
• Inapetência para amamentação ou ingestão de líquidos;
• Piora nas condições clínicas de doença de base;
• Alteração do estado mental
• Confusão e letargia;
• Convulsão.
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