
CENTRO ESTADUALDE VIGILÂNCIA SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA INFLUENZA A H1N1

A partir da 20ª semana epidemiológica (de 15 a 21/05/11), começaram a ocorrer 
casos confirmados de Influenza pandêmica A H1N1 (2009) no Estado do Rio Grande 
do Sul, após um ano e meio de ausência de casos da doença.

Os  casos  foram  identificados  a  partir  da  vigilância  de  casos  de  síndrome 
respiratória  aguda  grave  (SRAG)  hospitalizados,  indicando  que,  provavelmente, 
esteja estabelecida a circulação viral em nosso meio.  

Até o presente, foram notificados 217 casos suspeitos, com onze confirmações 
nos municípios de São Gabriel (2), Santa Cruz do Sul (2), Bagé (2), Anta Gorda (1),  
Camaquã (1),  Pelotas (1),  Vera Cruz (1) e Viamão (1) sendo que quatro desses 
casos evoluíram para óbito. As idades variam de 10 meses a 71 anos e foi descrito 
um surto intrafamiliar de Influenza A H1N1 no município de Santa Cruz do Sul. 

Em relação à vacinação, dez casos não receberam a vacina contra gripe em 
2011,  embora  pertencentes  a  grupos  de  risco,  por  faixa  etária  ou  presença  de 
doença crônica. A criança de 10 meses recebeu somente uma dose de vacina.

No ano de 2011, há relatos de casos e surtos de Influenza A H1N1 em países da 
América do Sul como Venezuela, Chile, Colômbia, Bolívia e Uruguai. 

Concomitantemente, observa-se, no RS, circulação de outros vírus respiratórios, 
como os habituais vírus da influeza sazonal e sincicial  respiratório, inclusive com 
óbitos. Tal situação é recurrente na época do inverno, levando a um aumento de 
consultas em ambulatórios e emergências e internações hospitalares.

AÇÕES RECOMENDADAS

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA:
• Sensibilização da Rede Hospitalar  para  notificação de casos suspeitos  de 

SRAG  (ver  abaixo)  internados  às  Secretarias  Municipais  de  Saúde  e/ou 
Disque-Vigilância 150;

• Notificação de casos segundo definição de caso de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) hospitalizados no Sinan on line Influenza e de surtos de 
síndrome gripal no módulo surto do Sinan Net;
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CASO SUSPEITO SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG):

Indivíduo, de qualquer idade, com doença respiratória aguda caracterizada por
febre, tosse e dispnéia, acompanhada ou não dos sinais e sintomas:
• Aumento da frequência respiratória (de acordo com a idade)
• Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente
• Em crianças, além dos itens acima, observar também os batimentos de
asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.
O quadro clínico pode ou não ser acompanhado de alterações laboratoriais e
radiológicas tais como:
• Alterações laboratoriais: leucocitose, leucopenia ou neutrofilia;
• Radiografia de tórax: infiltrado intersticial localizado ou difuso ou presença de
área de condensação.



• A digitação da ficha de investigação deve ser realizada o mais rapidamente 
possível, de forma a permitir o acompanhamento da situação epidemiológica;

• Procurar manter o banco de dados o mais completo possível,  especialmente 
em relação aos dados clínicos, comorbidades, exames, classificação final e 
evolução. Colocar nas observações se ocorreu o uso de oseltamivir e data de 
início.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL:

• Coletar  as  secreções  respiratórias  dos  casos  suspeitos  por  meio  de 
bronquinho ou swab combinado de naso e orofaringe, preferencialmente até o 
3º  dia  de  início  dos  sintomas,  no  máximo até  o  7º  dia  e  encaminhar  ao 
Lacen/RS, para realização de RT-PCR, conforme instruções em anexo;

• As amostras devem ser cadastradas no sistema GAL, que disponibiliza os 
resultados e os laudos;

• As amostras deverão estar devidamente identificadas com o nome completo 
do paciente,  data da coleta  e local,  devendo ser  transportadas em caixas 
térmicas mantendo a  temperatura  de 4º  a  8ºC e  acompanhadas da nova 
requisição do sistema GAL ou da ficha de investigação epidemiológica;

• O  Lacen/RS  está  organizado  para  receber  amostras  de  noite  e  fins  de 
semana, NÃO É NECESSÁRIO AVISAR;

• As amostras podem ficar na geladeira até 72 horas após a coleta, porém, 
quanto mais rápido chegarem ao Lacen/RS, mais rapidamente os resultados 
estarão disponíveis;

• Em caso de óbito suspeito de SRAG, se não foi realizada coleta de secreções 
respiratórias, procurar obter amostras de tecidos conservadas em meio de 
transporte  viral  ou  solução  salina  e  encaminhar  ao  Lacen/RS  o  mais 
rapidamente possível;

• As CRS deverão solicitar à Seção de Virologia do Lacen/RS insumos para 
garantir  as  coletas,  os  quais  deverão  ser  encaminhados  aos  municípios, 
especialmente os que contam com hospitais com leitos de UTI.

ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA/TRATAMENTO:

• Os  casos  suspeitos  de  influenza  podem  e  devem  receber  o  primeiro 
atendimento  na  rede  de  atenção  básica,  de  acordo  com  os  algoritmos 
existentes;

• Recomenda-se a utilização de máscaras cirúrgicas para os profissionais de 
saúde  e  doentes,  especialmente  em  emergências,  pronto-atendimentos  e 

DEFINIÇÃO DE SURTO DE SÍNDROME GRIPAL:

Ocorrência de pelo menos 3 (três) casos de síndrome gripal (presença de  febre, 
ainda que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta) em ambientes 
fechados/restritos,  com intervalo de até 7 (sete) dias entre as datas de início de 
sintomas dos casos.



hospitais.  O  uso  de  máscara  N95  ou  similar  fica  restrito  à  realização  de 
procedimentos  que  produzam  aerossóis  como  aspiração  ou  coleta  de 
secreções respiratórias de casos suspeitos;

• Estabelecer o fluxo de atendimento aos pacientes, com referência e contra 
referência em caso de agravamento da situação clínica;

• Os profissionais de saúde devem estar orientados para identificar os sinais 
e/ou sintomas de piora da situação clínica;

• Continua disponível o medicamento antiviral de escolha para a Influenza, que 
é  o  oseltamivir  (Tamiflu®),  através  do  fluxo  da  SES/RS  e  Secretarias 
Municipais de Saúde ou nas farmácias populares nas apresentações de 75mg 
(adultos) e 30 e 45mg (crianças), conforme Instruções em anexo. Não será 
mais fornecido em suspensão pediátrica ou solução oral;

• As indicações para tratamentos dos casos suspeitos de SRAG ou síndrome 
gripal  com  oseltamivir  estão  disponíveis  no  Protocolo  de  Tratamento  em 
anexo, elaborado pelo Ministério da Saúde e adaptado ao cenário atual do 
Rio Grande do Sul pela SES/RS;

• IMPORTANTE: O novo protocolo de uso do oseltamivir ampliou o uso para 
indivíduos com síndrome gripal  sem fator de risco para influenza, a critério 
médico e, preferencialmente, nas primeiras 48 horas do início da doença;

• O antiviral  está disponível para tratamento de casos suspeitos de SRAG e 
síndrome gripal no momento da suspeita clínica, não havendo necessidade 
de  aguardar  o  diagnóstico  laboratorial  de  influenza  para  iniciar  o  uso  da 
medicação;

• A  prescrição  do  oseltamivir  deve  ser  feita  pelo  médico  assistente  no 
Receituário Controle Especial, em duas vias, acompanhado do Formulário de 
Dispensação do Oseltamivir, disponíveis na página da SES/RS e o paciente 
poderá  retirar  o  medicamento  nos  locais  estabelecidos  pelas  Secretarias 
Municipais de Saúde, que devem ser amplamente divulgados;

• O  formulário  de  dispensação  do  oseltamivir  deve  ficar  retido  no  local  de 
dispensação  e  encaminhado  à  Vigilância  Epidemiológica  das  secretarias 
Municipais de Saúde. Não é mais necessário o preenchimento de ficha de 
investigação epidemiológica para caso de síndrome gripal com indicação de 
uso de oseltamivir.

IMUNIZAÇÃO

• Os integrantes dos grupos de risco – gestantes,  crianças de seis meses a 
menores  de  dois  anos,  pessoas  com  60  anos  ou  mais,  indígenas  e 
profissionais de saúde – que ainda não se vacinaram devem receber a 
dose de vacina nos postos de vacinação;

• Recomenda-se a vacinação de pacientes com doenças crônicas segundo 
as indicações do CRIE e com prescrição médica.

    

    MEDIDAS PREVENTIVAS



• As orientações sobre lavagem de mãos com água e sabão, etiqueta da 
tosse,  ventilação  de  ambientes,  afastamento  de  gripados  do  convívio 
social e ações preventivas nos ambientes coletivos como escolas devem 
ser divulgadas e implementadas.

    

     MOBILIZAÇÃO SOCIAL

• Reativar  os  Comitês  Regionais  e  Municipais  de  Enfrentamento  da 
Influenza A H1N1;

• Implementar as ações preventivas em ambientes coletivos como escolas;
• Divulgar informações nos meios de comunicação social.

Observação:  Os  protocolos,  notas  técnicas  e  documentos  encontram-se 
disponíveis na página da SES/RS www.saude.rs.gov.br, no banner Influenza A 
H1N1. 

CONTATOS:

e-mail  para  notificações,  solicitações  e  esclarecimentos: 
influenza@saude.rs.gov.br

Divisão de Vigilância Epidemiológica/CEVS/SES-RS:  51 3901-1157 e 3901-1168 
com Enf. Letícia Martins, coordenadora  do Programa Estadual de Vigilância da 
Influenza

Disque-vigilância 150


