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NOTA TÉCNICA – INFLUENZA 

02 de maio de 2018 

 

A Secretaria da Saúde do Município de Quixadá, por meio da Vigilância 

Epidemiológica vem informar a ocorrência de casos de Síndrome Gripal (SG) e 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza no Município de Quixadá e 

orienta quanto a importância da notificação dos casos suspeitos a fim de nortear 

tomadas de decisão e implementações de medidas de prevenção e controle com o 

objetivo maior de evitar formas graves e óbitos por esse agravo. 

Ressaltamos a importância da terapêutica precoce (iniciada antes das 48h do início dos 

sintomas), observando a definição de caso, com o propósito de reduzir as formas graves 

da doença e sua possível evolução para óbito. 

 

1.Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza  

A influenza é uma doença infecciosa aguda, de origem viral que acomete o trato 

respiratório, de elevada transmissibilidade, distribuição global e comportamento 

sazonal. Um indivíduo pode contraí-la várias vezes ao longo da vida. Em geral, tem 

evolução autolimitada, podendo, contudo, apresentar-se de forma grave que é 

denominada de SRAG.  

O vírus influenza é capaz de provocar epidemias recorrentes e pode evoluir com 

pandemias quando um novo vírus se dissemina em uma população que não apresenta 

imunidade. No Ceará, o período de maior sazonalidade dá-se no primeiro semestre do 

ano.  

 Dados retirados do Boletim Epidemiológico publicada pela Secretaria Estadual da Saúde em 27 de abril de 

2018  

2.Situação Epidemiológica da SRAG no Estado do Ceará 

Em 2018, até o dia 25 de abril foram notificados no Estado do Ceará 281 casos de 

SRAG. Destes 91 foram causados pelo vírus Influenza, 59 casos por agentes não 

especificados, 8 por outros vírus/agentes etiológicos e 123 casos ainda encontram-se em 

investigação. 

Com relação aos óbitos, até o dia 25 de abril já foram notificados um total de 25 óbitos, 

sendo 11 óbitos por Influenza, 6 por outros vírus/agentes etiológicos/não especificados e 

8 seguem em investigação. 



2 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
Secretaria de Saúde 
 

 

 

 

 Dados retirados da Nota Técnica publicada pela Secretaria Estadual da Saúde em 17 dce abril de 2018  

 

3. Cenário Epidemiológico da SRAG no Município de Quixadá 

 

Em 2018 até 01 de maio foram noticiados 6 casos de SRAG, destes, 1 foi confirmado 

para Influenza A subtipo H1N1 (pmd09) e 5 casos seguem em investigação.  

Ressaltamos que o caso confirmado para Influenza A H1N1 evoluiu para cura, estando a 

paciente bem e em alta hospitalar. Ao casos que seguem em investigação, os pacientes 

estão evoluindo sem intercorrências até a presente data. 

Não foi notificado nenhum óbito suspeito por Influenza procedente de Quixadá.  

 

 

4. Imunização 

Se constitui uma das formas de prevenção mais eficazes contra a Influenza grave e suas 

complicaçãoes. 

A vacina, disponibilizada na 20ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza de 

2018, é trivalente, inativada, fragmentada, purificada e altamente segura, além de 

conferir proteção contra Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B 

(sazonal). 

Os grupos prioritários para receber a vacina são: 

 Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto 

(incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal).  

 Adultos ≥ 60 anos.  

 Crianças < 2 anos.  

 População indígena aldeada.  

 Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de ácido acetilsalicílico 

(risco de Síndrome de Reye).  

 Indivíduos que apresentem: Pneumopatias (incluindo asma), cardiovasculopatias 

(excluindo hipertensão arterial sistêmica), nefropatias, hepatopatias, doenças 

hematológicas (incluindo anemia falciforme).  

 Imunossupressão associada a medicamentos, neoplasias, HIV/Aids  

 Obesidade 
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População privada de liberdade.  

  

A meta estabelecida pelo Ministerio da Saúde para Quixadá é vacinar 22.828 pessoas 

pertencentes aos grupos prioritários. 

 A vacina tem chegado aos municípios em remessas. A previsão é que até o final da 

campanha recebamos 6 remessas. 

Até a presente data recebemos 3 remessas, sendo a primeira correspondente a 20% da 

nossa meta, a segunda correspondente a 9% e a Terceira correspondente a 15%. 

 

5. Medidas de Prevenção Individual 
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6. Definição de Caso 

Síndrome Gripal (SG) Indivíduo com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse 

e/ou dor de garganta, com início dos sintomas nos últimos 7 dias. Em crianças com 

menos de 2 anos de idade, considera-se também como caso de SG: febre de início súbito 

(mesmo que referida) e sintomas respiratórios (tosse, coriza e obstrução nasal), na 

ausência de outro diagnóstico específico.  

 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)  

 

 Indivíduo de qualquer idade, com síndrome gripal (conforme definição acima) e 

que apresente dispnéia ou os seguintes sinais de gravidade; 

 Saturação de SpO2 < 95% em ar ambiente; 

 Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória avaliada 

de acordo com a idade; 

 Piora nas condições clínicas de doença de base; 

 Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente Ou; 

 Indivíduo de qualquer idade com quadro de Insuficiência Respiratória Aguda, 

durante período sazonal. 

 

Os casos isolados de SG que forem atendidos em unidades sentinela e triados para 

coletas de amostras devem ser registrados no SIVEP-Gripe. 

 

 

 


