
COVID-19 e INFLUENZA
PROTOCOLO DE ORIENTAÇÕES FMABC

VS.02 – 11/01/2022

Serviço de Controle de Infecção

A PANDEMIA AINDA NÃO ACABOU...
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DEFINIÇÃO

INFLUENZA H3N2

A infecção causada pelo H3N2 gera sintomas
respiratórios clássicos. A gripe, como é chamada
a infecção pelo vírus Influenza, apresenta
sintomas comuns de um resfriado, mas mais
intensos, e já aparecem nos primeiros dias:

• Febre alta;

• Calafrios;

• Dores musculares;

• Tosse;

• Dor de garganta;

• Intenso mal-estar;

• Perda de apetite;

• Coriza;

• Congestão nasal (nariz entupido);

• Irritação nos olhos.

COVID 19

Na Covid-19, a doença começa a evoluir a partir
do 7° dia, podendo ou não levar a um quadro de
insuficiência respiratória. Os sintomas, que não se
manifestam da mesma forma em todas as faixas
etárias, costumam ser os seguintes:

• Perda de olfato e paladar;

• Dor no corpo;

• Dor de cabeça;

• Fadiga muscular;

• Febre;

• Tosse.

https://www.gov.br/anvisa/pt-br e 
http://www.iff.fiocruz.br/index.php/8-noticias/812-influenza

https://www.gov.br/anvisa/pt-br
http://www.iff.fiocruz.br/index.php/8-noticias/812-influenza


FATORESDERISCOPARACOMPLICAÇÕES

• 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).

• Indivíduos que apresentem:
 Pneumopatias, tuberculose, cardiovasculopatias, nefropatias, hepatopatias,

doenças hematológicas, distúrbios metabólicos, transtornos neurológicos e do
desenvolvimento que podem comprometer a função respiratória ou aumentar o
risco de aspiração, imunossupressão associada a medicamentos, neoplasias,
HIV/aids, obesidade.
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Sintomas

Não

Não solicitar testes diagnósticos

SIM

Avaliação para coleta de SARS 
COV 19 /Influenza

Coleta de Swab de naso- orofaringe 
para RT-PCR- SARS-CoV-2, afastar ate 

o resultado de exame 

Fluxo Investigação da SíndromeGripal

A Coleta para diagnóstico de INFLUENZA será feita mediante a sinais e sintomas ou 
orientação médica.
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DURAÇÃO DAS PRECAUÇÕES PARA INLUENZA
ATENÇÃO!!! PRECAUÇÕES DEGOTÍCULAS

• 24 horas após cessar a febre ou número de dias conforme a tabela:



RECOMENDAÇÕES PARA OS ALUNOS, RESIDENTES E COLABORADORES 

COMUNICANTES DOS CASOS DE COVID-19 / INFLUENZA

Assintomáticos Sintomáticos

Máscara N95/PFF2 Coleta de PCR/antígeno a partir do 
SEGUNDO dia de sintomas

Atenção ao aparecimento de 
sintomas. Caso positivo, coletar 
PCR/antígeno

Afastamento até resultado do 
PCR/antígeno



PACIENTES IMUNOCOMPETENTES COM SG POR COVID-19 (QUADROS LEVES OU MODERADOS)

Tempo Isolamento de 7 dias Isolamento de 10 dias

Condição de saúde

SEM SINTOMAS COM SINTOMAS SEM SINTOMAS

Ao 7º dia, se o caso estiver 

SEM sintomas respiratórios E

sem febre E sem uso de 

medicamentos antitérmicos E

há pelo menos 24 horas.

Ao 7º dia, se estiver COM sintomas respiratórios 

ou febre 

Ao 10º dia, se o caso estiver 

SEM sintomas respiratórios E

sem febre E sem uso de 

medicamentos antitérmicos E

há pelo menos 24 horas.

Teste
Não é necessário testar para 

sair do isolamento
Com testagem no 7º dia com RT-PCR ou TR-Ag

Não é necessário testar para 

sair do isolamento

Resultado x Resultado negativo Resultado positivo x

Saída do isolamento

Sair do isolamento após 

7 dias completos e manter as 

recomendações adicionais 

até o 10º dia

Sair do isolamento se o caso 

estiver  SEM sintomas 

respiratórios E sem febre E

sem uso de medicamentos 

antitérmicos após 24 horas. 

Manter o isolamento até o 10º 

dia. Sair do isolamento se o 

caso estiver  SEM sintomas 

respiratórios E sem febre E

sem uso de medicamentos 

antitérmicos após 24 horas. 

Sair do isolamento no 10º dia 

e manter as medidas não 

farmacológicas

Obs: Se ao 5º dia completo, caso estiver SEM sintomas respiratórios E sem febre E sem uso de medicamentos antitérmicos há

pelo menos 24 horas E testagem no 5º dia com RT-PCR ou TR-Ag, negativo, o colaborador poderá sair do isolamento após 5 dias

completos e manter as recomendações adicionais até o 10º dia. Caso positivo, Manterá o isolamento

até 10 dias completos.

RECOMENDAÇÕES PARA ISOLAMENTO DOS CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19

Ministério da Saúde  01/2022



Medidas Preventivas e Emergenciais no atual 
Cenário Pandêmico – EPIs

Áreas Assistenciais Demais Áreas (Administrativas

Mascara N95/PFF2 Mascara Cirúrgica 03 camadas 

Laboratório e Coleta de exames Sars Cov 19 e Influenza

Mascara N95/PFF2

Mascara Facial (s/n)

Gorro

Avental descartável gramatura 30/40g

Óculos de Proteção



Eu te protejo e você me 
protege

Modo correto de utilização. 

Como devo descartar?

Fonte: https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/saiba-tudo-sobre-uso-e-descarte-correto-das-mascaras-durante-a-pandemia



Link de orientações: https://www.youtube.com/watch?v=ULPoDscXs0o

https://www.youtube.com/watch?v=ULPoDscXs0o


Medidas Preventivas e Emergenciais no atual 
Cenário Pandêmico

 Higienização das mãos;

 Evitar aglomerações dentro e fora do campus;

 Fica proibido o consumo de alimentos nas áreas internas de trabalho. Continua 
sendo permitido o consumo de alimentos no restaurante do Campus, nas copas 
(MANTENDO DISTANCIAMENTO) e em áreas abertas sem aglomerações e 
respeitando-se o protocolo institucional.

 Estão suspensas atividades como congressos, coffe breack, festividades ou qualquer 
outro  evento que possam gerar aglomerações.

 Evitar reuniões presenciais;

 Manter os calendários de Vacinação atualizados (seu e seus familiares), incluindo o 
ciclo completo de COVID e Influenza!!!



EM CASO DE SINTOMAS 
PERSISTENTES/GRAVES PROCURAR 

SERVIÇO MÉDICO DE ATENDIMENTO



Ressaltamos que as 

informações contidas neste 

INFORMATIVO poderão sofrer 

alterações de acordo com os 

ÓRGÃOS SANITÁRIOS e cenário 
PANDÊMICO.
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Agradecemos a colaboração de todos

SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

scih@fmabc.br

mailto:scih@fmabc.br

