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Rinossinusites agudas Sintomas gripais

 As rinossinusites agudas são infecções 
predominantemente virais, caracterizadas por início 
súbito de coriza, obstrução nasal, espirros, irritação 
na garganta, às vezes com tosse e febre geralmente 
baixa¹. Os sintomas são piores nos três primeiros dias 
e costumam regredir entre o 7º e o 10º dia¹.
 Raramente são complicadas por infecção 
bacteriana, o que ocorre em menos de 2% dos casos². 
O uso de antibióticos é reservado para casos com 
sinais de complicação como edema palpebral, 
restrições ao movimento extraocular, proptose, 
equimose, alterações da acuidade visual, edema e dor 
da região frontal; os pacientes com possíveis 
complicações graves devem ser encaminhados para 
avaliação em serviços de urgência ou referência¹ ³.,

 A síndrome gripal é uma síndrome aguda caracterizada por febre acompanhada de 
tosse ou dor de garganta, na ausência de outros diagnósticos¹. O período de transmissão 
é de um dia antes até sete dias depois em adultos e de até 14 dias depois em crianças¹.
 É importante avaliar, cuidadosamente, o quadro clínico do paciente com síndrome 
gripal e investigar se há um ou mais sintomas da Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG), observando os seguintes sinais:

Dispneia;

Saturação < 95% em ambiente;

Sinais de desconforto respiratório;

Aumento da frequência respiratória;

Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente.

 A maioria dos casos pode ser manejada na Atenção Primária, entretanto, devemos 
encaminhar para avaliação hospitalar:

Adultos com:
- Alteração no nível de 
consciência ou paralisia;
- Frequência respiratória > 30;
- PA diastólica menor 
60mmHg < ou sistólica < 
90mmHg.

Crianças com:
- Cianose;
- Batimento de asa de nariz;
- Taquipneia;
- Toxemia;
- Tiragem intercostal;
- Desidratação/vômitos/inapetência, letargia;
- Dificuldade para ingestão de líquidos ou 
amamentação;
- Estado geral comprometido;
- Presença de comorbidades/imunodepressão.

 O paciente com 
síndrome gripal e o 

profissional de saúde em 
atendimento devem usar 

máscara cirúrgica do 
momento do acolhimento 

até o encaminhamento 
para o hospital de 

referência¹.

,
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 Com vias a identificar e intervir nos fatores e nas situações de risco aos quais os trabalhadores podem estar expostos durante suas atividades 
laborais, visando eliminar ou, na sua impossibilidade, atenuar e controlar estes fatores e situações, são recomendadas algumas das seguintes medidas 
de controle da COVID-19 em ambiente de trabalho8: 

Máscaras cirúrgicas:
Fornecimento aos casos suspeitos de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda 
grave logo na chegada ao centro de saúde. 

Higiene das mãos:
Provimento de insumos adequados (lavatório/pia, 
sabonete líquido, toalhas de papel, lixeira com tampa 
e aberturas sem contato manual, dispensadores com 
preparações alcoólicas (gel ou solução 70%) na 
recepção e em outros pontos do serviço de saúde 
para uso do paciente e acompanhantes. 

Procedimentos com geração de aerossóis:  
No contexto de APS, deve-se colocar o paciente em uma sala com as portas fechadas e 
janelas abertas e restringir o número de profissionais durante a realização desse 
procedimento. 

Medidas de higiene respiratória:
Orientações aos pacientes, acompanhantes e trabalhadores da área da saúde sobre 
medidas de higiene respiratória (se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo 
flexionado ou lenço de papel; utilizar lenço de papel descartável para higiene nasal, 
descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos; evitar tocar nas 
mucosas de olhos, nariz e boca; realizar a higiene das mãos com água e sabonete (40-60 
segundos) ou preparação alcoólica a 70% (20-30 segundos).

Ambientes de isolamento e manutenção de casos 
suspeitos de COVID-19: 
Espaço separado dos demais pacientes para 
atendimento e/ou espera para encaminhamento ao 
serviço de referência dos casos suspeitos de 
COVID-19. 

Acolhimento e triagem: 
Espaços localizados antes ou 
imediatamente após a chegada ao 
estabelecimento de saúde com objetivo 
de identificação e posterior isolamento de 
pacientes suspeitos de COVID-19. 

Uso de meios não presenciais de 
comunicação: 
Substituição de reuniões e atendimentos 
(orientativos e de triagem) presenciais 
por atendimento telefônico ou 
comunicações virtuais.

LÚCIO, Donavan de Souza. Rinossinusites e Síndromes Gripais. In: UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS. UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
MARANHÃO. Acolhimento com Classificação de Risco na Atenção Primária em Saúde. Queixas comuns no atendimento à demanda 
espontânea e urgências e/ou emergências na Atenção Primária em Saúde. São Luís: UNA-SUS; UFMA, 2020.



Profissionais da limpeza:
Nos locais sem geração de aerossóis, utilizar os seguintes equipamentos: luvas de 
borracha de material resistente, cano longo ou curto para proteção das mãos e proteção 
parcial de antebraços e máscara cirúrgica. Nos locais com geração de aerossóis, utilizar 
os seguintes equipamentos: máscara N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3; óculos de proteção; 
botas de material impermeável, com cano alto e de solado antiderrapante; avental 
impermeável; gorro e luvas de borracha de material resistente.

Uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): 
Treinamento de todos os trabalhadores dos serviços de saúde sobre quais EPIs usar em 
cada situação, sua colocação, sinais de dano ou avaria, sua retirada e descarte seguro. O 
material de treinamento deve ser de fácil compreensão e estar sempre disponível.

Profissionais da saúde com sintomas respiratórios: 
Afastamento de trabalhadores doentes e sensibilização para que fiquem em isolamento 
domiciliar. Essa medida não deve implicar prejuízos trabalhistas aos profissionais. 

Profissionais no atendimento de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19: 
Utilizar os seguintes equipamentos: 1) gorro; 2) óculos de proteção ou protetor facial; 3) 
máscara; 4) avental impermeável de mangas compridas; 5) luvas de procedimento. Em 
relação ao tipo de máscara, para procedimentos geradores de gotículas, utilizar máscara 
cirúrgica, já para procedimentos geradores de aerossóis (ex.: intubação ou aspiração 
traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual 
antes da intubação, indução de escarro, coletas de amostras nasotraqueais e 
broncoscopias) utilizar as de proteção respiratória (ex.: N95, N100, PFF2 ou PFF3).

Normas e rotinas de procedimentos envolvidos na 
assistência aos casos suspeitos ou confirmados de 
COVID-19: 
Elaboração e disponibilização de forma escrita das 
medidas tais como: fluxo dos pacientes dentro do 
serviço de saúde, procedimentos de colocação e 
retirada de EPI, procedimentos de remoção e 
processamento de roupas/artigos e produtos 
utilizados na assistência, rotinas de limpeza e 
desinfecção de superfícies, rotinas para 
classificação e remoção dos resíduos, entre outros.

Trabalhadores dos serviços de saúde que se 
enquadram como grupo de risco para COVID-19: 
De forma geral, trabalhadores acima de 60 anos, 
imunodeprimidos ou com doenças crônicas graves, 
gestantes ou lactantes não devem ser inseridos no 
atendimento e assistência a casos suspeitos ou 
confirmados. Devem ser realocados de função, em 
atividades de gestão ou apoio, preferencialmente em 
trabalho remoto (ex.: teleatendimento).
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