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Influenza
De onde veio o nome ?

� No século XVIII, os Italianos atribuíram a causa à 
influência dos astros, devido à associação de 
surtos e epidemias com determinadas épocas do 
ano. 



Vírus Influenza –
Pontos a destacar

� Partícula esférica 110 nm; genoma RNA
� A superfície é coberta por proteínas com funções essenciais 

ao vírus: 
� hemaglutinina, responsável pela entrada do vírus nas células 

onde este se irá multiplicar; 

� neuraminidase permite a libertação dos novos vírus que irão à 
conquista de novas células. 



Vírus Influenza -
Pontos a destacar

� Existem três tipos de vírus Influenza – A, B e C. 

� Influenza A :  essencialmente um vírus das aves que se 
adapta ocasionalmente aos humanos

� Os vírus B e C infetam apenas humanos. 

� A variabilidade das proteínas virais, Hemaglutinina (H) e 
Neuraminidase (N), no vírus da gripe A, está na base da sua 
classificação em diferentes subtipos (por exemplo, H5N1 ou 
H1N1). 



https://www.youtube.com/watch?v=RqT5uz9soq0



� Principalmente por gotículas geradas pela 
fala, tosse, espirro em 1 metro.  
� Um bom espirro chega a 6m !!

� Contato com mãos e superfícies 
contaminadas

Vírus Influenza: 
Como se espalha?



Vírus Influenza – Como se 
transmite? 

https://www.youtube.com/watch?v=z9GvGI6yBWQ



Como a gripe se transmite?
Incubação – Tipicamente 2 dias (1-4)

� Eliminação do vírus

� Pode começar 1 dia ANTES dos sintomas

� É máxima nos 3 dias iniciais de doença 

� Correlaciona-se com a febre –

� Diminui depois de 5-7 dias
� Pode durar mais de 10 dias em crianças



Fisiopatologia





PNEUMONIA PRIMÁRIAPNEUMONIA PRIMÁRIA

SRAG – vírus Influenza

PNEUMONIA SECUNDÁRIA

Influenza – pneumonia 

S. pneumoniae 
S. Aureus

H. influenzae
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Estratégias de Prevenção no cenário 
estabelecimento de saúde – elementos 
fundamentais

� Vacinação

� Etiqueta respiratória

� Manejo adequado de profissionais doentes

� Aderência às recomendações para precauções para
para todos os cuidados do paciente e para aqueles onde
a atividade gerará o aerossol.

� Implementar medidas de controle ambiental e de 
engenharia

http://www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/healthcaresettings.htm acesso 
em 12/06/2016



Estratégias de Prevenção no cenário 
estabelecimento de saúde 
Estratégias para minimizar exposição

� Alertas visuais para garantir que pessoas com 
sintomas  de infecção respiratória tenham 
conhecimento e aderência  à etiqueta 
respoiratória, e higiene de mãos 

http://www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/healthcaresettings.htm acesso 
em 12/06/2016







Estratégias de Prevenção no cenário 
estabelecimento de saúde 
Estratégias para minimizar exposição

� Realize triagem para sintomas respiratórios para
instituir precauções/instruções adequadas

� Providencie máscaras faciais para os pacientes se 
presença de sinais e sintomas para infecções
respiratórias

� Providencie material para garantir realização de 
higiene de mão para pacientes nos locais de 
circulação ( salas de espera, recepções)

http://www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/healthcaresettings.htm acesso 
em 12/06/2016



Estratégias de Prevenção no cenário 
estabelecimento de saúde 
Estratégias para minimizar exposição

� Se possível , providencie salas de espera separadas 
para pacientes com sintomas respiratórios

� Monitore equipe de saúde
� Informações e educação sobre etiqueta respiratória e 

higiene de mãos

� Informar quando deontes para indicação de 
manejo/tratamento adequados

http://www.cdc.gov/flu/professionals/infectioncontrol/healthcaresettings.htm acesso 
em 12/06/2016
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Medidas de Precaução : Para que
servem?

� Proteção do Profissional de Saúde
� Prevenção de IRAS
� Prevenção de transmissão cruzada de 

patógenos
� Medida essencial para prevenção de surtos de 

infecção
� Auxílio no Controle de Multirresistentes e 

consequentemente no Controle de 
Antimicrobianos



Racional para Implantação de 
Medidas de Precaução

�Transmissão do agente infeccioso dentro do 
ambiente hospitalar depende:

�Fonte

�Hospederio susceptível

�Vetor



Racional para Implantação de 
Medidas de Precaução

Fonte de Agentes  Infecciosos:

�Fonte humana 
� Pacientes, PAS, familiares, visitantes

�Ambiente inanimado
� Superfícies, materiais, roupas, soluções
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Precauções Padrão 
�Principal medida de prevenção da 

transmissão entre pacientes e profissionais 
de saúde 

�Deve ser adotada no cuidado de todos os 
pacientes, independentemente dos fatores 
de risco ou doença de base. 



Precauções Padrão 
A precaução padrão compreende:

1. Higienização das mãos antes e após contato 
com o paciente.

2. Uso de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI) – avental e luvas – ao contato com sangue 
e secreções. 

3. Uso de óculos e máscara se houver risco de 
respingos. 

4. Fazer o descarte adequado de resíduos

Ministério da Saúde : Protocolo de Tratamento de Influenza 2015. Tiragem: 1ª 
edição – 2015 – versão eletrônica
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Higiene de Mãos



Qual é a medida mais simples para prevenir a 
disseminação de bactérias e a ocorrência de IRAS no 

ambiente Hospitalar?

1847



Qual é a medida mais simples para prevenir a 
disseminação de bactérias e a ocorrência de IRAS no 

ambiente Hospitalar?



SAVE LIVES: Clean Your Hands

2016



Quais são os 5 momentos preconizados 
para Higiene de Mãos pela OMS?





Imediatamente anterior  a todo o contacto direto com o paciente (ou série 

de contactos).

1. Antes de contato com o paciente

1
Antes de
contacto com
o paciente



1. Antes de contato com o paciente



2. Antes de procedimento asséptico

Imediatamente antes da relização de um procedimento asséptico (gesto 
invasivo).

Antes de
procedimento 
asséptico

Porte de luvas se risco 
de exposição a 
líquidos biológicos.



2. Antes de procedimento asséptico



3. Após exposição a liq. biológicos

Imediatamente após risco de exposição a liquidos biológicos

Após exposição 
a liq. biológicos

Se exposição acidental: 
lavagem das mãos com 
água e sabão



3. Após exposição a liq. biológicos



4. Após contacto com o paciente

Imediatamente após um ou vários contatos diretos com o 
paciente

Após contacto 
com o paciente4



4. Após contacto com o paciente



5. Após contacto com as áreas do 
paciente

Imediatamente após um ou vários contatos com as áreas 
pertencentes ao doente



5. Após contacto com as áreas do 
paciente



a) Álcool 70%

b) Água e Sabão

c) Água e Sabão + Álcool 70%

O que é mais efetivo para higienizar as mãos e 
atender os 5 momentos preconizados pela OMS ?
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Lavagem

Pittet and Boyce. Lancet Infectious Diseases 2001

EFICÁCIA

� A higienização das mãos com uma sol. alcoólica é:
� mais rápida 
� mais eficaz 
� melhor tolerada

Fricção Alcóolica

ÁLCOOL OU ÁGUA E SABÃO?



ÁLCOOL OU ÁGUA E SABÃO?

ANTES
de higienização com 

SABA

DEPOIS
de higienização com SABA

A utilização de uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA)
é a medida mais eficaz e mais barata

para prevenir a transmissão de microrganismos
e reduzir as infecções associadas aos cuidados de saúde (IACS)



Figura 7: Eficácia relativa de diversos produtos para higine 
de mãos em reduzir a contaminação das mãos.

Pittet & Boyce. The Lancet Inf Dis, vol 1, Suppl 1, 2001.

Lavagem de mãos versus fricção alcóolica:
eficácia microbiológica



Características dos Produtos para Higiene de Mãos



a)Álcool 70%!
b) Água e Sabão

c) Água e Sabão + Álcool 70%

O que é mais efetivo para higienizar as mãos e atender os 5 
momentos preconizados pela OMS ?



Se as mãos estiverem visivelmente sujas...



Higiene das mãos e uso de luvas

Segundo principio 
O uso de luvas  

não substitui

a higienização das mãos

Primeiro principio
As indicações de uso de luvas 

não modificam as 

indicações de higiene das mãos



Onde estão as unhas postiças?



Remoção de adornos



Remoção de adornos

Anéis antes 
da 

higienização 
das mãos

Anéis após a 
lavagem das 
mãos com 
água e 
sabão

Anéis após a 
higienização 
das mãos 
com solução 
alcóolica

Photos: Bruno Grandbastien, CHRU de Lille
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Precauções para gotículas
� Além da precaução padrão, devem ser implantadas as 

precauções para gotículas

� Indicadas para pacientes com suspeita ou confirmação de 
infecção por influenza. 

� As gotículas respiratórias que têm cerca de > 5 μm de 
tamanho, provocadas por tosse, espirro ou fala:
� não se propagam por mais de 1 metro da fonte e relacionam-

se à transmissão de contato da gotícula com mucosa ou 
conjuntiva da boca ou nariz de indivíduo susceptível. 

Ministério da Saúde : Protocolo de Tratamento de Influenza 2015. Tiragem: 
1ª edição – 2015 – versão eletrônica



Precauções para gotículas



Precauções para gotículas
� Uso de máscara cirúrgica ao entrar no quarto, a 

menos de 1 metro do paciente 

� Higienização das mãos antes e depois de cada 
contato com o paciente (água e sabão ou álcool 
gel). 

� Uso de máscara cirúrgica no paciente durante 
transporte. 

Ministério da Saúde : Protocolo de Tratamento de 

Influenza 2015. Tiragem: 1ª edição – 2015 – versão 
eletrônica



Precauções para gotículas
� Limitar procedimentos indutores de aerossóis 

(intubação, sucção, nebulização).

� Uso de dispositivos de sucção fechados.

� Manter paciente preferencialmente em quarto 
privativo.

� Quando em enfermaria, respeitar a distância 
mínima de 1 metro entre os leitos durante o 
tratamento com fosfato de oseltamivir.

Ministério da Saúde : Protocolo de Tratamento de 

Influenza 2015. Tiragem: 1ª edição – 2015 – versão 
eletrônica
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Situações em que haja geração 
de aerossóis
� No caso de procedimentos que gerem aerossóis – partículas 

< 5 μm, que podem ficar suspensas no ar por longos 
períodos (exemplo: intubação, sucção, nebulização), 
recomenda-se:
� Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) – avental e 

luvas, óculos e máscara [respirador] tipo N95, N99, PFF2 ou 
PFF3 – pelo profissional de saúde durante o procedimento de 
assistência ao paciente.

Ministério da Saúde : Protocolo de 

Tratamento de Influenza 2015. Tiragem: 1ª 
edição – 2015 – versão eletrônica



Situações em que haja geração 
de aerossóis

� Manter paciente preferencialmente em quarto 
privativo.

� Uso de máscara (respirador) tipo N95, N99, PFF2 
ou PFF3 pelo profissional de saúde ao entrar no 
quarto. 

� Uso de máscara cirúrgica no paciente durante 
transporte.

Ministério da Saúde : Protocolo de 

Tratamento de Influenza 2015. Tiragem: 1ª 
edição – 2015 – versão eletrônica



Limpeza e desinfecção de 
superfícies
� Remoção de sujidades com água e sabão ou detergente.

� Limpeza com solução de hipoclorito de sódio em pisos e 
superfícies dos banheiros.

� Fricção de outras superfícies e objetos com álcool a 70%.

� Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
adequado.

� Fazer descarte adequado de resíduos

Ministério da Saúde : Protocolo de 

Tratamento de Influenza 2015. Tiragem: 1ª 
edição – 2015 – versão eletrônica
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MANEJO DO RECÉM-NASCIDO (RN) 
FILHO DE MÃE COM INFLUENZA OU 
SUSPEITA CLÍNICA

Mãe com sintomas de influenza e RN clinicamente 
estável

� Manter preferencialmente o binômio em quarto privativo.

� Manter distância mínima do berço do RN e mãe de 1 metro.

� Orientar a realizar etiqueta respiratória.

� Orientar a higienização das mãos imediatamente após 
tocar nariz, boca e sempre antes do cuidado com o RN. 

Ministério da Saúde : Protocolo de Tratamento de Influenza 2015. 

Tiragem: 1ª edição – 2015 – versão eletrônica



MANEJO DO RECÉM-NASCIDO (RN) 
FILHO DE MÃE COM INFLUENZA OU 
SUSPEITA CLÍNICA

Mãe com sintomas de influenza e RN 
clinicamente estável

� Orientar o uso de máscara cirúrgica durante o cuidado e a 
amamentação do RN.

� Profissional de saúde ao atender a puérpera e RN deve 
seguir as orientações de precaução padrão e gotículas. • 
Caso a puérpera precise circular em áreas comuns do 
hospital, utilizar máscara cirúrgica.

Ministério da Saúde : Protocolo de Tratamento de Influenza 2015. 

Tiragem: 1ª edição – 2015 – versão eletrônica



MANEJO DO RECÉM-NASCIDO (RN) 
FILHO DE MÃE COM INFLUENZA OU 
SUSPEITA CLÍNICA

Criança hospitalizada com sintomas de 
influenza

� Utilizar preferencialmente quarto privativo ou distância 
mínima entre leitos de 1 metro. 

� Em Unidade Neonatal o quarto privativo poderá ser 
substituído pelo uso de incubadora mantendo as demais 
orientações quanto à distância entre leitos e à adesão às 
precauções por gotículas e padrão por profissionais da 
saúde.

Ministério da Saúde : Protocolo de Tratamento de Influenza 2015. 

Tiragem: 1ª edição – 2015 – versão eletrônica



MANEJO DO RECÉM-NASCIDO (RN) 
FILHO DE MÃE COM INFLUENZA OU 
SUSPEITA CLÍNICA

Criança hospitalizada com sintomas de influenza

� Orientar pais ou acompanhante a higienizar as mãos antes 
e após tocar na criança ou após tocar no espaço peri leito.

� Caso o acompanhante apresente sintomas respiratórios, 
orientar etiqueta respiratória, com higienização das mãos, 
utilizar máscara cirúrgica em áreas compartilhadas por 
outros pacientes ou  profissionais da saúde.

Ministério da Saúde : Protocolo de Tratamento de Influenza 2015. 

Tiragem: 1ª edição – 2015 – versão eletrônica
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