
Nota Técnica do Comitê Municipal de Prevenção da Gripe A

Passo Fundo, 05 de julho de 2011.        

No  dia  17  de  junho  de  2011,  foram retomados  os  encontros  semanais  do  Comitê 
Municipal de Prevenção da Gripe A, com representação do Hospital São Vicente de 

Paulo, Hospital da Cidade, Hospital Beneficente César Santos, Hospital Prontoclínicas, 

6ª  Coordenadoria  Regional  de  Saúde,  7ª  Coordenadoria  Regional  de  Educação, 

Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal 

de  Saúde.  Por  decisão do  grupo,  no  dia  05  de  julho,  as  reuniões  serão realizadas 

quinzenalmente, ou caso haja necessidade de ações imediatas fora deste período, na 

Coordenadoria de Vigilância em Saúde do município.

Considerando que todas as amostras coletadas foram negativas para influenza H1N1 na 

região da 6ª CRS, o comitê, baseado nas normativas do MS e SES/RS,  recomenda 

medidas para Prevenção a Gripe A:

1.   SÍNDROME GRIPAL (SG)  

Paciente portador de doença aguda, com febre, mesmo que referida, mais tosse ou dor 

de garganta e, pelo menos, um desses sintomas: dor de cabeça e dor no corpo.

Características Clínicas

• Infecção aguda febril  (37,9ºC a 39,6ºC) das vias aéreas, com a curva térmica 

usualmente declinando após o período de dois a  três dias e normalizando no 

sexto dia de evolução; 

• O aumento da temperatura corpórea é, em geral, mais acentuado em crianças do 

que em adultos;

• Desenvolvimento súbito de calafrios, mal-estar, dor de cabeça, dor no corpo, dor 

de garganta, cansaço, secreção nasal e tosse seca;  

• Podem estar presentes diarréia, vômitos, fadiga, rouquidão, olhos avermelhados, 

tosse e fraqueza persistentes; 
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• As  queixas  respiratórias  tornam-se  mais  evidentes  com  a  sua  progressão  e 

mantêm-se, em geral, por três a quatro dias após o desaparecimento da febre;

• A rouquidão e os gânglios no pescoço são mais comuns em crianças; 

• A fadiga pode persistir por várias semanas em idosos;

• A tosse, o  cansaço e o mal-estar podem persistir pelo período de uma a duas 

semanas ou até por mais de seis semanas; 

• Período de incubação entre um e quatro dias; 

• Transmissibilidade  em adultos,  usualmente,  desde  o  início  das  manifestações 

clínicas  até  sete  dias  após;  nas  crianças,  entre  sete  até  14  dias;  e  nos 

imunodeprimidos, por mais tempo.

2.   TRANSMISSÃO    

As duas formas reconhecidas de transmissão são: 

• Direta: através das secreções das vias respiratórias de uma pessoa contaminada 

ao falar, espirrar ou tossir;

• Indireta:  por  meio das mãos que,  após contato  com superfícies  recentemente 

contaminadas  por  secreções  respiratórias  de  um  indivíduo  infectado,  pode 

carregar o agente infeccioso diretamente para a boca, nariz e olhos.

3.   MEDIDAS DE PRECAUÇÃO  

O  risco de contágio pode ser reduzido através da combinação de medidas gerais de 

cuidados,  de  higiene  e  de  etiqueta  respiratória  (medidas  de  precaução  padrão).  

Nenhuma ação isolada fornece proteção completa, mas uma combinação dos seguintes 

passos pode auxiliar a diminuir a possibilidade de transmissão: 

• Higienizar as mãos com freqüência utilizando água e sabonete/sabão antes das 

refeições,  antes  de  tocar  olhos,  boca  e  nariz  após  tossir,  espirrar  ou  usar  o 

banheiro; 

•  Evitar tocar os olhos, nariz ou boca após contato com superfícies;
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•  Proteger com lenços (descartáveis) a boca e nariz ao tossir ou espirrar, para 

evitar  disseminação  de  gotículas  das  secreções.  Na  impossibilidade  de  usar 

lenços,  recomenda-se proteger  a  face junto a dobra  do cotovelo  ao tossir  ou 

espirrar; 

•  Manter os ambientes ventilados; 

•  Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal; 

•  Indivíduos com síndrome gripal devem evitar dentro do possível aglomerações e 

contato com outras pessoas suscetíveis; 

• Indivíduos com suspeita ou confirmação de gripe devem ficar em repouso, utilizar 

alimentação balanceada e aumentar a ingestão de líquidos.

Para empresas e outros empregadores orienta-se que estejam cientes das 

seguintes medidas: 

• Garantir  a  aceitação  de  atestados  médicos  que  justifiquem  a  ausência  do 

funcionário com síndrome gripal durante o período de transmissão da doença;

•  Recomenda-se  que  o  indivíduo  doente  com  síndrome  gripal,  se  possível,  

permaneça em casa durante os 7 dias após o  início dos sintomas, respeitando-se 

as normas administrativas vigentes. Crianças menores de 12 anos deverão ficar 

14 dias em casa.

4.   VACINAÇÃO   

O  quantitativo  disponível  para  vacinação  está  indicada  para  os  grupos  elegíveis  na 

campanha  de  vacinação  contra  a  gripe  –  2011  e  para   as  pessoas  portadoras  de 

doenças  crônicas,  segundo  as  indicações  do  CRIE,  que  apresentam  maior 

vulnerabilidade em relação ao vírus da influenza, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA. 

Serão disponibilizadas doses de H1N1 preferencialmente para população dos seguintes 

grupos:

• Crianças de 6 meses a menores de 2 anos;

• Gestantes;

• Profissionais de Saúde;
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• População com 60 anos ou mais de idade.

Para pessoas portadoras das seguintes doenças crônicas:

• HIV/Aids;

• Transplantados de órgãos sólidos e medula óssea;

• Doadores de órgãos sólidos e medula óssea devidamente cadastrados nos 

programas de doação;

• Imunodeficiências congênitas;

• Imunodepressão devido a câncer ou imunossupressão terapêutica;

• Comunicantes domiciliares de imunodeprimidos;

• Cardiopatias crônicas;

• Pneumopatias crônicas (DBPOC);

• Asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas;

• Diabetes mellitus;

• Fibrose cística;

• Trissomias;

• Implante de cóclea;

• Doenças neurológicas crônicas incapacitantes

• Usuários crônicos de ácido acetil salicílico;

• Nefropatia crônica / síndrome nefrótica;

• Asma.

As  pessoas que já foram vacinadas com a influenza em 2011 (vacina da gripe) 
estão imunizadas e não devem realizar novamente a aplicação com H1N1.

5.   DISPENSAÇÃO DO TAMIFLU®  
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A Secretaria  Estadual  de  Saúde do Rio  Grande do Sul  considera  que as  infecções 

respiratórias agudas de etiologia viral, especialmente as causadas pelos vírus  influenza, 

são   importante  causa  de  morbimortalidade  no   inverno.   O  medicamento  antiviral 

(oseltamivir) está disponível para uso em casos suspeitos de Síndrome Gripal (SG) e 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), ficando a critério médico a indicação de 

oseltamivir para casos de SG sem fator de risco, preferencialmente, nas primeiras 48 

horas do início dos sintomas. 

O profissional que prescrever o medicamento deve seguir as seguintes orientações do 

MS e SES/RS, evitando transtornos para o paciente e o local de dispensação:  

• Fornecer ao paciente 2 (duas) vias da prescrição médica em Receituário Controle 

Especial (lista C1) com validade de 5 dias após a data de emissão (RDC Anvisa 

nº 70/2009). A prescrição é de Fosfato de Oseltamivir (indicar a apresentação em 

mg – 75mg, 45mg ou 30mg) e descrever a posologia recomendada e duração do 

tratamento;

• Fornecer  ao  paciente  o  “Formulário  de  Dispensação  do  Oseltamivir”, 

PREENCHIDO  PELO  MÉDICO  PRESCRITOR disponível  nos  endereços 

eletrônicos  www.saude.rs.gov.br (no  banner  Influenza  A  H1N1)  e 

www.pmpf.rs.gov.br (final da página em Informações sobre Influenza H1N1 (Gripe 

'A');

• Encaminhar  o  paciente  com  os  documentos  descritos  acima  para  os  locais 

determinados pela Secretaria Municipal de Saúde:

o 2ª a 6ª feira das 8 às 18h, sábado das 8 às 12h na Farmácia Popular

o 2ª a 6ª feira das 8 às 17h  nos CAIS Boqueirão, Hípica, Petrópolis, Luiza e São 

Cristóvão e na ESF Zácchia

o2ª a 6ª feira das 8 às 17h no PAM 

o Sábados (T), Domingos (M, T e N), feriados no Centro de Saúde

o Os pacientes atendidos nas Emergências dos Hospitais e no PA da Unimed 

receberão o tratamento no momento do atendimento

• Orientar ao paciente quanto aos cuidados referentes à ocorrência de sinais de 

alerta e a busca de reavaliação quando necessário.
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6. RECOMENDAÇÕES PARA ESCOLAS

• Prover lixeira, preferencialmente, com acionamento por pedal, para o descarte de 

lenços e lixo; 

• Prover, sempre que possível, dispensadores com preparações alcoólicas para as 

mãos (sob as formas gel ou solução) e estimular a higienização das mãos após 

contato com secreções respiratórias (alunos maiores); 

• Prover,  sempre que possível,  condições para  higienização simples  das mãos: 

lavatório/pia  com dispensador  de  sabonete  líquido,  suporte  para  papel  toalha, 

papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual; 

• Manter os ambientes ventilados; 

• Realizar  a  limpeza e desinfecção das superfícies das salas de aula e demais 

espaços da escola (classes, cadeiras, mesas, etc.);

• Aparelhos e equipamentos de educação física também devem ser higienizados 

após o uso;

• Interditar os bebedouros.

Algumas medidas a serem implementadas no transporte de alunos:
- Melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte; 

- As superfícies internas do veículo devem ser limpas e desinfetadas após a realização 

do transporte de doentes ou suspeitos, se  for  o caso.  A desinfecção pode ser feita com 

álcool a 70%, hipoclorito de sódio a 1% ou outro desinfetante indicado para este fim.

Atenciosamente,

    __________________                                          __________________

        Dr. Jairo Caovilla                                        Dr. Gilberto da Luz Barbosa

      Secretário da Saúde                                Representante do Grupo Técnico

                                                              do Comitê Municipal de Prevenção da Gripe
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