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A infecção pelo vírus influenza durante a gestação costuma determinar quadro clínico de maior 
gravidade e apresenta maior taxa de mortalidade em relação à população geral. Desta forma, as grávidas, 
em qualquer idade gestacional e as puérperas, até 2 semanas após o parto (mesmo as que tiveram um 
aborto), formam um grupo considerado de risco para complicações da gripe. 
 
DEFINIÇÃO DE SÍNDROME GRIPAL (SG) 

Indivíduo apresentando febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de 
garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaléia, mialgia ou artralgia. 
 
DEFINIÇÃO DE CASO DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) 
Quadro de SG associado à dispnéia ou saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente e/ou: 

 Taquipnéia ou piora nas condições clínicas de base em cardiopatias e pneumopatias crônicas. 
 Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente. 

O quadro clínico pode ou não ser acompanhado de alterações laboratoriais e radiológicas: 
 Alterações laboratoriais: leucocitose, leucopenia ou neutrofilia. 
 Radiografia de tórax: infiltrado intersticial localizado, ou difuso, ou presença de área de 

condensação. 
 
EFEITOS SOBRE O EMBRIÃO OU FETO 

 Existem poucas evidências sobre o tema. A passagem transplacentária do vírus parece ser rara. 
 Alguns estudos sugerem associação com lábio leporino, defeitos do tubo neural e defeitos 

cardíacos congênitos. 
 

PREVENÇÃO 
 Todas as mulheres gestantes, ou que pretendem engravidar, devem receber a vacina trivalente 

inativada para a gripe, independente do trimestre de gestação. 
 Existe benefício adicional: proteção ao lactente até 6 meses após o nascimento. 

 
EVOLUÇÃO CLÍNICA 

 A evolução usual é a resolução espontânea em 7 dias, embora tosse, mal-estar e fadiga possam 
persistir por algumas semanas. 

 Sinais de agravamento: 
o Dispnéia, taquipnéia ou hipoxemia; 
o Persistência ou aumento da febre por mais de três dias (pode indicar pneumonite primária pelo 

vírus influenza ou secundária a uma infecção bacteriana); 
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o Desidratação; 
o Descompensação de doença pulmonar ou cardíaca pré-existente; 
o Miosite comprovada laboratorialmente; 
o Alteração do sensório. 

 
CONDUTA 
Síndrome gripal:  

 Medicamentos sintomáticos (preferencialmente o paracetamol), hidratação venosa e repouso 
domiciliar; orientações sobre sinais de agravamento. 

 Oseltamivir 75 mg, VO, de 12/12 h, por 5 dias (não se deve aguardar confirmação laboratorial), 
independentemente da situação vacinal. O tratamento deve ser iniciado mesmo após 48 h do início 
dos sintomas. 

Síndrome respiratória aguda grave (SRAG) 
 Internação com monitoramento frequente. 
 Avaliação clínica minuciosa (avaliar hidratação venosa e oxigenioterapia). 
 Coletar amostras de material biológico para identificação viral até 7 dias após o início dos sintomas 

(secreção nasofaringeana – para detecção de vírus influenza; sangue para hemocultura – para 
realização de pesquisa de agentes microbianos e avaliação da resistência antimicrobiana). 

 Oseltamivir 75 mg, VO, de 12/12 h, por 5 dias (não se deve aguardar confirmação laboratorial), 
independentemente da situação vacinal. O tratamento deve ser iniciado mesmo após 48 h do início 
dos sintomas. 

 Considerar o uso de antibióticos em caso de suspeita de infecção bacteriana secundária. 
 Internação em terapia intensiva em caso de instabilidade hemodinâmica persistente, insuficiência 

respiratória ou evolução para outras disfunções orgânicas (comprometimento neurológico, 
insuficiência renal, insuficiência hepática). 

 
LEMBRETES  
 Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG com internação hospitalar e óbitos por SRAG 

devem ser notificados individual e imediatamente no Sinan on-line usando a Ficha de Investigação 
Individual. 

 Surto de Síndrome Gripal – SG deve ser notificado de forma agregada, no módulo de Surto no 
SinanNET, assinalando-se no campo Código do Agravo/Doença o CID J06. 

 O exame laboratorial para diagnóstico específico de influenza pandêmica (H1N1) 2009 somente está 
indicado para: acompanhar casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave com internação hospitalar; e 
em casos de surtos de Síndrome Gripal em comunidades fechadas; segundo orientação da Vigilância 
Epidemiológica, três amostras são necessárias. 
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