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Introdução

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou situação de Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional devido a ocorrência de casos humanos de
Influenza A (H1N1),  caracterizada como uma Doença Respiratória Aguda Grave (DRAG),
cujos sintomas são febre, tosse e dispnéia acompanhada ou não de outros sinais e
sintomas de gravidade. No Brasil, a partir desse alerta, foram iniciadas medidas de
contenção, com identificação precoce, tratamento e isolamento de casos e no seguimento
dos contatos próximos. Em 11 de junho foi declarada pela OMS o início da Pandemia de
Influenza A no mundo, período em que o estado do Rio Grande do Sul observou um
aumento do número de notificações.

O município de Rio Grande recebeu a primeira notificação de um caso
suspeito em 29 de junho de 2009 (semana epidemiológica 26), e a partir desta data a
Vigilância Epidemiológica passou a ser notificada constantemente. Para enfrentar o
aumento do número de casos notificados, o município veio se preparando através de
inúmeras atividades.

O presente trabalho objetiva descrever a epidemia de Influenza A no município e as
estratégias de enfrentamento à esta nova doença.

Metodologia

No município de Rio Grande a estratégia de enfrentamento da epidemia já havia
iniciado em maio de 2009, com o objetivo de sensibilizar, a Vigilância Epidemiológica
adotou medidas de contenção e orientação da população em geral.

Foi criado o Comitê de Enfrentamento à Influenza A, integrando os seguimentos da
comunidade, educação, saúde e poder público, com a realização de reuniões semanais
para discutir a situação epidemiológica.

1 Enfermeira e Diretora da Vigilância Epidemiológica da SMS – Especialista em Saúde do Trabalhador, em Vigilância
Epidemiológica e em Saúde da Família. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da
FURG; E-mail: claricesms@riogrande.rs.gov.br

2 Agente de Combate as Endemias da Vigilância Epidemiológica – SMS; E-mail: fernandamsms@riogrande.rs.gov.br
3 Auxiliar de Epidemiologia e Técnica de Enfermagem da Vigilância Epidemiológica – SMS; Email:

luciasms@riogrande.rs.gov.br
4 Enfermeira e Supervisora Técnica da SMS – Especialista em Acumpuntura e em Saúde da Família; E-mail:

patriciacsms@riogrande.rs.gov.br
5 Enfermeira da Vigilância Epidemiológica SMS – Especialista em Saúde da Família; E-mail:

paulasms@riogrande.rs.gov.br
6 Médico,  Professor da Faculdade de Medicina da FURG, Doutor em Epidemiologia, Orientador do Programa de

Mestrado em Ciências da Saúde da FURG; dmiraul@furg.br
7 Enfermeira e Secretária Municipal da Saúde de RG, Msc. Em Enfermagem/Saúde pela FURG. Especialista em

Saúde do Trabalhador e em Saúde da Família.; zelionarasms@riogrande.rs.gov.br
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Foram desenvolvidas as seguintes atividades:

 Capacitações com os profissionais da Secretaria de Saúde para o atendimento de
pacientes suspeitos de Influenza A;

 Treinamento com a área da educação, para auxiliar os professores quanto as medidas
de controle em sala de aula.

 Divulgação das medidas de prevenção e controle na mídia local.
 Distribuição de folders e cartazes com o alerta epidemiológico em locais de grande

fluxo da comunidade, como ônibus, supermercados, bancos, escolas e outros pontos
da cidade.

A estrutura da Vigilância Epidemiológica foi modificada para prestar um
atendimento mais intenso no momento da epidemia, com ampliação do horário e plantão
com motorista para envio de amostras de secreção nasofaringeo (ANF)aos finais de
semana, caso fosse necessário. Além disso, algumas Unidades de Saúde da  SMS
estenderam o horário de atendimento, reduzindo assim o fluxo dos hospitais.

Todos os casos de síndrome gripal notificados para a Vigilância Epidemiológica
foram monitorados, através do acompanhamento dos pacientes e de seus comunicantes,
assim como foi feito com os contatos dos pacientes hospitalizados por DRAG.

Resultados e Discussão

 Situação Epidemiológica Atual

No município do Rio Grande, de 28/06 à 05/09/09, foram notificados 95 casos de
DRAG, dos quais, 9 (9,5%) foram confirmados, e monitoradas 1.500 pessoas.

Gráfico 1: Pacientes hospitalizados por DRAG em RG por data de início dos
sintomas, de 21/06 a 05/09/09

Observa-se que o maior número de hospitalizações por DRAG segundo data de
início de sintomas foram na semanas 29, 30 e 31.
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Entre os pacientes hospitalizados até o 4º dia de sintomas, faleceram 6% (3/53). Já
entre os hospitalizados depois do 4º dia 29% (10/33) foram ao óbito (p=0,002).  Nenhuma
das outras características associou-se significativamente com o óbito.

Conclusões

Através da análise dos dados, observa-se uma tendência de diminuição dos casos
notificados e hospitalizados a partir da semana epidemiológica 32. Embora constatada
esta diminuição, recomenda-se a manutenção das medidas preventivas preconizadas,
uma vez que o vírus deverá permanecer, mas em níveis não epidêmicos.

Ressalta-se que o manejo clínico adequado e o tratamento precoce nos casos
indicados, diminuem o risco de óbito.
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