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Fluxo para pacientes com suspeita de Febre Amarela – Baixada Santista e Vale do Paraíba 

Exames 
normais

Exames: 

TGO/TGP> 2.500 U/L  e 
INR > 1,5  e/ou

3
Plaquetas < 90.000/mm  e/ou
Disfunção Renal 

Solicitar vaga retaguarda local para 
internação-enfermaria

Solicitar vaga de UTI no CROSS e 
manter paciente  em sala crítica e 

monitorado até a transferência 
(IIER - UTI)

Notificação imediata (Sinan) +
coleta de sorologia ou PCR para febre amarela

Óbito de caso suspeito: encaminhar ao SVO 

Orientação sinais de alarme, 
hidratação e seguimento 

caso

Evolução com sinais de 
gravidade

Alta hospitalar com 
nova reavaliação  em 
12h. Orientar sobre os  

sinais de alarme

Grupo 1

Definição de casos suspeitos de Febre Amarela:
Febre (referida ou medida) com duração de até 07 dias + 02 dos seguintes sinais/sintomas: cefaleia , artralgia, mialgia, 
lombalgia, mal-estar, calafrios, náuseas, tontura, dor abdominal, icterícia e/ou manifestações hemorrágicas.
Atenção às pessoas sem comprovante de vacinação ou que tenha recebido a primeira dose há menos de 30 dias. 

Exames complementares obrigatórios:
Hemograma, TGO (AST), TGP (ALT), bilirrubinas, ureia, creatinina, sódio, potássio, INR (TP)

Exames pouco 
alterados:
TGO/TGP < 500 U/L e
INR < 1,3 e
Plaquetas > 

3
100.000/mm  e
U < 75 mg/dL e
Cr < 1,2 mg/dL e 
Quadro clínico estável

Exames :

TGO/TGP:  500 - 2.500 U/L e 
INR < 1,3 - 1,5 e

3
Plaquetas >90.000 mm  e
U < 75 mg/dL   e
Cr < 1,2 mg/dL e
Quadro clínico estável

Alteração do nível de consciência / sonolência / convulsão e/ou
TGO/TGP > 2.500 U/L e/ou INR > 1,5

UTI

Se criança ou gestante: 
Solicitar vaga (via CROSS) 
no HC/FMUSP

Se disponível 
dosar Fator V e 
amônia
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