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RESUMORESUMORESUMORESUMORESUMO
Desde o final de 2003, a Organização Mundial da Saúde
vem alertando o mundo sobre o risco de pandemia de
influenza em função da transmissão de vírus aviário A/
H5N1 para seres humanos em países com ocorrência de
epizootias em plantéis avícolas comerciais e não comer-
ciais. Até dezembro de 2008, foram relatados 390 casos e
246 óbitos (letalidade de 63,1%). Em função dessa alta
letalidade, justifica-se o temor de que possam ocorrer
muitos casos e óbitos caso o vírus consiga sofrer muta-
ções que permitam uma eficiente transmissão de pessoa
a pessoa. Na região das Américas, até o momento, ainda
não foram registrados casos de influenza aviária, tanto
nos animais como entre a população humana. Neste arti-
go descreve-se a situação atual deste problema no Brasil
e no mundo, a organização das principais ações preventi-
vas nas áreas de saúde animal e humana e as medidas
necessárias para o enfrentamento do problema no Esta-
do do Rio Grande do Sul em forma de Plano de
Enfrentamento de Pandemia de Influenza.
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Influenza aviária. Surtos de doenças. Prevenção de doen-
ças transmissíveis.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT
Since the end of 2003, the World Health Organization has
been warning the world about the risk of the influenza
pandemic based on the transmission of the avian virus A/
H5N1 to human beings, in countries with the occurrence
of epizootic diseases in industrial and domestic poultry
farms. Until December 2008, 390 cases and 246 deaths
(63.1% lethality) were reported. Due to this high lethality,
the fear of the occurrence of many cases and deaths,
should the virus undergo mutations that allow the
transmission from person to person, is justified. No   cases
of avian influenza have been registered until now in the
region of the Americas, neither in animals nor among the
human population. This paper describes the present
situation of this problem in Brazil and in the world, the
organization of the main preventive actions in the animal
and human health areas, and the necessary
measurements to confront the problem in the State of
Rio Grande do Sul as a Preparedness Plan for the Influenza
Pandemic.
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

A influenza humana ou gripe é uma infecção
viral aguda do sistema respiratório, contagiosa,
transmitida através das secreções nasofarínge-
as, com distribuição global, elevada transmissi-
bilidade e importante impacto na morbi-mor-
talidade das populações. O agente etiológico é
o Myxovirus influenzae, que possui três tipos
antigênicos distintos A, B e C, sendo relevantes
para a saúde humana os tipos A e B. O vírus
influenza A possui maior capacidade de altera-
ção genética e maior potencial epidêmico. Seus
antígenos de superfície, hemaglutinina (HA) e
neuraminidade (NA), determinam o subtipo
viral. Circulam atualmente em humanos os sub-
tipos H1N1 e H3N2 (BRASIL, 2005).

A influenza comum (sazonal ou epidêmi-
ca) é caracterizada por início súbito de febre
alta (maior que 38ºC) associada a tosse, dor
de garganta, cefaléia, mal-estar, dores muscu-
lares. Podem ocorrer complicações primári-
as (relacionadas ao próprio vírus) ou secundá-
rias (infecções bacterianas como pneumoni-
as), levando à hospitalização e até mesmo ao
óbito, especialmente em crianças e idosos.
Tanto a morbidade quanto a mortalidade de-
vido à influenza e suas complicações podem
variar ano a ano, dependendo de fatores como
tipo de cepa circulante e grau de imunidade
da população geral e da população mais sus-
cetível, entre outros (BRASIL, 2005).

A vacina contra a gripe reduz o risco de
adoecimento causado pelo vírus influenza e,
em razão disto, o de complicações bacteria-
nas. No Brasil, ela foi instituída em 1999 e sua
aplicação é realizada através de Campanhas de
Vacinação anuais e dirigidas, prioritariamente,
a todos os indivíduos com 60 anos ou mais e
também para alguns grupos com risco acres-
cido (BRASIL, 2006a).

Condições como aglomeração de pessoas
em ambientes fechados, principalmente duran-

te o inverno, facilitam a disseminação do vírus
influenza. Com os modernos meios de transpor-
te, a sua propagação tornou-se muito rápida e
hoje o mesmo vírus pode circular ao mesmo
tempo em várias partes do mundo, causando
epidemias quase simultâneas (BRASIL, 2005).

Em anos não-epidêmicos, a taxa de ataque
do vírus influenza gira em torno de 2%, porém
a introdução de um novo vírus em uma região
onde os indivíduos sejam suscetíveis pode de-
sencadear uma epidemia, quando cerca de 5 a
15% da população é infectada. Em comunida-
des fechadas, a taxa de ataque pode subir para
40 a 70% das pessoas (BRASIL, 2005).

Uma pandemia de gripe pode ser descrita
como um evento epidemiológico caracterizado
pela circulação mundial de um novo subtipo de
um vírus influenza, para o qual a população apre-
senta pouca ou nenhuma imunidade, e com pa-
togenicidade e virulência suficientes para infectar
um grande número de pessoas, sob condições
favoráveis de transmissão (BRASIL, 2006b).

Numa situação dessa magnitude, cerca de
30 a 50% da população pode adoecer num
espaço de tempo de até seis meses. Em gran-
des centros urbanos, a duração pode ser mais
curta, de até cinco a oito semanas, pela maior
taxa de contato efetivo (BRASIL, 2006b).

No século 20 ocorreram três pandemias,
todas causadas pelo vírus influenza A. A pri-
meira ocorreu em 1918-19 pelo subtipo
H1N1 (gripe espanhola), a segunda em 1957-
58 pelo H2N2 (gripe asiática) e a última em
1968-69 pelo H3N2 (gripe Hong-Kong). A gri-
pe espanhola, a mais devastadora, causou a
morte de um número de pessoas estimado
entre 20 e 40 milhões (BRASIL, 2005).

Os reservatórios conhecidos do vírus na
natureza são as aves, principalmente as aquáti-
cas, os suínos, os eqüinos, as focas e o ho-
mem. Em geral, a transmissão ocorre dentro
da mesma espécie, exceto no caso do porco,
cujas células têm receptores para os vírus hu-
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manos e aviários (BRASIL, 2006b).
Surtos de influenza aviária por uma cepa

altamente patogênica (A/H5N1) vêm sendo
notificados desde dezembro de 2003 na Ásia
e mais recentemente na África, Oriente Mé-
dio e Europa, afetando 61 países até dezem-
bro de 2008, com destaque para Vietnã, Tai-
lândia e Egito (WORLD ORGANIZATION
FOR ANIMAL HEALTH, 2008).

Cepas de influenza aviária usualmente não
causam doença em humanos, no entanto, des-
de 1997, vários casos de transmissão de aves
para humanos foram registrados, quebrando
a barreira das espécies. Do final do ano de 2003
até dezembro de 2008, 15 países notificaram
390 casos de influenza aviária em humanos,
com 246 óbitos e alta letalidade (63,1%), Em
2008, 6 países registraram 39 casos, a maio-
ria (56,4%) na Indonésia (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2008a).

O quadro clínico da gripe aviária é seme-
lhante ao da influenza humana, porém mais gra-
ve por ser acompanhado de sintomas gastroin-
testinais, sangramentos e complicações como
pneumonias, insuficiência respiratória e falência
de múltiplos órgãos, podendo levar ao óbito.

A ave infectada elimina o vírus na saliva,
secreção nasal e fezes. Acredita-se que a mai-
or parte dos casos de infecção em humanos
tenha ocorrido por contato direto com as aves
ou com superfícies contaminadas com estas
secreções, sendo o risco de exposição maior
durante os processos de abate e preparação
para o cozimento. O maior temor das autori-
dades sanitárias mundiais é de que o vírus ad-
quira a capacidade de ser transmitido de uma
pessoa para outra, por meio de mutações. Até
o momento tal situação não foi registrada.

Nesse contexto, a possibilidade de ocor-
rer uma pandemia de influenza por um vírus

aviário é bem concreta e depende do surgi-
mento de uma nova cepa com capacidade para
provocar doença no homem, da patogenici-
dade e virulência do vírus, da ausência de imu-
nidade do ser humano para a nova cepa e da
facilidade de se transmitido de pessoa a pes-
soa (BRASIL, 2006b).

Em 2003, a Organização Mundial de Saú-
de (OMS) lançou alerta global para o risco pre-
mente de uma pandemia de influenza, com
importante repercussão social, econômica e
de ordem pública, o que obriga os países a
estar em alerta e a desenvolver planos de pre-
paração que indiquem como atuar em situa-
ções de emergência (WORD HEALTH ORGA-
NIZATION, 2005).

O PLANO DE ENFRENTO PLANO DE ENFRENTO PLANO DE ENFRENTO PLANO DE ENFRENTO PLANO DE ENFRENTAMENTO DOAMENTO DOAMENTO DOAMENTO DOAMENTO DO
ESTESTESTESTESTADO DO RIO GRANDE DO SULADO DO RIO GRANDE DO SULADO DO RIO GRANDE DO SULADO DO RIO GRANDE DO SULADO DO RIO GRANDE DO SUL

O Brasil e as unidades federadas têm res-
pondido ao alerta da OMS sobre o risco po-
tencial de pandemia de influenza com a forma-
ção de Comitês de Trabalho e o lançamento
de Planos Nacional e Estaduais de Enfrenta-
mento, detalhando as ações de prevenção e
controle na área, a partir de experiências de
outros países.

Nesse contexto, foi instituído no Rio Gran-
de do Sul, em março de 2006, através do
Decreto Estadual nº 44.636 do Gabinete do
Governador (RIO GRANDE DO SUL, 2006a),
o Comitê Estadual para Enfrentamento de Pan-
demia de Influenza, com o objetivo de orien-
tar as ações preventivas e curativas que ne-
cessitam ser desenvolvidas no momento atual
de alerta pandêmico¹ ou que deverão ser im-
plantadas se a pandemia realmente acontecer.

O Comitê representa uma articulação en-
tre vários setores das Secretarias Estaduais de

¹ O termo refere-se ao estágio em que, atualmente, se encontra o Brasil em relação a uma potencial pandemia de influenza,
caracterizado pela detecção de um ou vários casos de infecção humana por um novo subtipo viral em algum país estrangeiro de
outro continente (BRASIL, 2006b).
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Saúde (SES) e Agricultura e Abastecimento
(SAA) e com outras instituições como o Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA), a Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (ANVISA), o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), a Defesa Civil, a Associação Gaúcha
de Avicultura (ASGAV), as Universidades, os
Conselhos Profissionais, entre outros.

As principais atribuições do Comitê são es-
truturar e coordenar as ações nas áreas de pre-
venção e controle de uma possível pandemia de
influenza no âmbito estadual, baseadas no Plano
Estadual para Enfrentamento de Pandemia de In-
fluenza (RIO GRANDE DO SUL, 2006b). O
Comitê é constituído por uma coordenação exe-
cutiva e quatro subcomitês temáticos:

•Vigilância em saúde humana e assistência -
responsável pelas ações de vigilância epide-
miológica dos casos suspeitos de influenza e
por um novo subtipo viral pandêmico, pelas
estratégias de prevenção e controle e pela
estruturação da rede de assistência ambula-
torial e hospitalar, garantindo capacitação de
recursos humanos, diagnóstico e tratamen-
tos adequados;
• Saúde animal e ambiental - responsável pela
vigilância da influenza aviária em aves migrató-
rias, plantéis avícolas comerciais e domésti-
cos, assim como pela definição de modelo de
intervenção para erradicação da doença no
Estado (se ocorrer); cabe a este subcomitê tam-
bém coordenar, supervisionar, fiscalizar e exe-
cutar as ações de vigilância sanitária animal,
assim como o trânsito intermunicipal e interes-
tadual de animais, produtos e subprodutos com
vistas à prevenção da influenza aviária;
• Laboratório - responsável pela elaboração das
normas e fluxos do diagnóstico laboratorial de
casos suspeitos de influenza humana e animal;
• Comunicação social e educação em saúde -
responsável pela coordenação, planejamen-

to e ações interinstitucionais de comunicação
e educação em saúdes referentes à pandemia
de influenza e influenza aviária.

O Plano Estadual para Enfrentamento de
Pandemia de Influenza é o produto final do
Comitê Estadual e tem como objetivos redu-
zir os efeitos da disseminação de uma cepa
pandêmica do vírus influenza sobre a morbi-
mortalidade da população gaúcha, bem como
a repercussão de uma pandemia de influenza
na economia e no funcionamento dos serviços
essenciais do Estado.

Até o momento, na região das Américas, ain-
da não se registraram casos de influenza em aves
ou em humanos. Entretanto, várias são as possibi-
lidades de introdução do vírus no Brasil e no Rio
Grande do Sul. O MAPA criou uma série de me-
didas preventivas visando impedir a entrada do
vírus no território brasileiro, através do Plano
Nacional de Prevenção da Influenza Aviária e Pre-
venção e Controle da Doença de Newcastle (BRA-
SIL, 2007). O trânsito internacional de pessoas
em portos, aeroportos e fronteiras está sendo
controlado e a importação de produtos de ori-
gem animal provenientes dos países com circula-
ção do H5N1 está proibida (BRASIL, 2006d).

As autoridades sanitárias nacionais e esta-
duais seguem as orientações da Organização
Mundial da Saúde (OMS) e Agricultura e Alimen-
tação (FAO) e, também, da Organização Mun-
dial de Saúde Animal (OIE), que definem como
fundamental a criação e manutenção de servi-
ços capazes de prevenir e/ou interromper a cir-
culação de vírus de influenza aviária nos criató-
rios de aves, impedindo assim a possibilidade
de exposição humana ao vírus da doença.

No RS, a criação de aves é uma das ativi-
dades econômicas mais importantes e sofreu
impacto negativo no auge do alerta. A avicul-
tura comercial gaúcha apresenta um alto grau
de desenvolvimento no que se refere às medi-
das higiênico-sanitárias e de biossegurança.

VOL23  N 01 - INFLUENZA (01).p65 9/11/2009, 16:1682



PLANO PARA ENFRENTAMENTO DE PANDEMIA DE INFLUENZA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |83

Bol. Saúde | Porto Alegre | v. 23 | n. 1 | p. 79-89 | jan./jun. 2009

Todas as propriedades estão georreferencia-
das, facilitando o trabalho de controle no caso
de foco. O maior problema reside nas cria-
ções não-comerciais, que por sua natureza, são
de difícil monitoramento, mas para as quais já
existe proposta de controle por parte da SAA.

A introdução do vírus aviário em nosso
meio passa pela questão das aves migratórias,
que costumam visitar o Estado para alimenta-
ção e reprodução no verão. O sítio de maior
procura é o Parque Nacional da Lagoa do Pei-
xe, situado em áreas dos municípios de Mos-
tardas, São José do Norte e Tavares, entre a
Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico.

O monitoramento das aves para os vírus
influenza, vírus da febre do Nilo Ocidental e
outros de interesse em Saúde Pública vem sen-
do feito desde 2002 em 9 locais no país, numa
ação conjunta Ministério da Saúde (MS)/MAPA/
IBAMA. Um dos locais escolhidos para este
monitoramento é a Lagoa do Peixe e o último
inquérito, realizado no ano de 2007, foi nega-
tivo para o A/H5N1. Já está concluído o geor-
referenciamento das criações não-comerciais
em um raio de 10 km em torno da lagoa.

A SAA, em conjunto com o MAPA, conta
com capacidade de diagnóstico laboratorial na
área animal, pois, em caso de mortandade de
aves, é imprescindível o diagnóstico rápido
para controlar o foco, existindo um canal de
comunicação com a área da saúde em caso de
confirmação de vírus aviário de alta patogeni-
cidade. São realizadas, periodicamente, capa-
citações dos veterinários das Inspetorias Ve-
terinárias Estaduais para fortalecimento da vi-
gilância em caso de morte de aves.

Uma das possibilidades mais concretas de
entrada do vírus aviário no país são as viagens
aos países com focos da doença. A vigilância
de portos, aeroportos e fronteiras, sob res-
ponsabilidade da ANVISA, tem desenvolvido
trabalho com os viajantes internacionais, re-
comendando evitar o contato com granjas,

criação de aves ou mercado de animais vivos
e a ingesta de alimentos de origem animal de
procedência duvidosa, principalmente, aves e
ovos crus ou mal cozidos. Outras orientações
importantes são evitar viagens não essenciais
a áreas sabidamente afetadas, assim como aglo-
merações humanas desnecessárias. Até 10 dias
após o retorno de áreas afetadas, na presença
de sintomas compatíveis com influenza, os vi-
ajantes são orientados a procurar assistência
médica, tendo sido acertado um fluxo de noti-
ficação e encaminhamento entre ANVISA, SES
e Secretaria Municipal de Saúde, de casos sus-
peitos que desembarcam no Aeroporto In-
ternacional Salgado Filho em Porto Alegre (RIO
GRANDE DO SUL, 2006b).

Outro recurso disponível é o projeto "Vigi-
lância em Saúde em Grandes Eventos" da SES,
que se destina, especialmente, àquelas cidades
que recebem grande contingente de viajantes
internacionais. Os municípios e/ou Coordena-
dorias Estaduais de Saúde trabalham no sentido
de detectar casos de algumas doenças de inte-
resse epidemiológico nos eventos, destacando-
se, entre outras, casos suspeitos de influenza
aviária (RIO GRANDE DO SUL, 2006b).

A vigilância da influenza no Rio Grande do
Sul foi implantada pela SES em 2002 e trabalha
com três unidades sentinela nos municípios de
Porto Alegre (capital e fronteira aérea), Caxias
do Sul (pólo turístico) e Uruguaiana (município
de fronteira), fazendo o monitoramento do
número de consultas por síndrome gripal e das
cepas circulantes dos vírus. Sua importância
reside no fato de poder identificar ocorrência
de surtos de gripe e os tipos de vírus que estão
circulando em nosso meio, colaborando com a
composição da vacina contra a gripe.

Em função da ameaça da gripe aviária, vem
ocorrendo um processo de fortalecimento da
vigilância no sentido de ampliar a investigação
de surtos e óbitos por influenza sazonal e de
casos suspeitos de influenza por novo subtipo
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viral, que foram incluídos na lista das doenças de
notificação compulsória do MS (BRASIL, 2006c).
A vigilância de casos humanos em áreas com mor-
talidade de aves, especialmente em sítios de inver-
nada de aves migratórias (Lagoa do Peixe) é outra
estratégia desenvolvida (BRASIL, 2006b).

A capacidade de diagnóstico laboratorial
do IPB-Lacen/RS também tem sido ampliada,
com o apoio do Laboratório de Virologia da
FIOCRUZ/RJ, que é o laboratório de referên-
cia para o diagnóstico laboratorial de Influenza
da Região Sul. As técnicas disponíveis para di-
agnóstico laboratorial são as de Imunofluores-
cência Indireta, Isolamento e identificação Vi-
ral e Biologia Molecular.

A forma súbita com que a pandemia se ins-
tala, associada à virulência da cepa, constitui-
se num grande desafio para a Saúde Pública e
uma estimativa do número esperado de casos
é fundamental para o planejamento das ações
dirigidas à redução do impacto na morbi-mor-
talidade, na economia e em outros aspectos
da sociedade. Destaca-se que uma pandemia
de influenza ainda é um risco potencial, e qual-
quer predição acerca de seu impacto na saúde
da população é especulativa (BRASIL, 2006b).

Vários fatores devem ser levados em con-
ta para avaliar-se o número de pessoas aco-
metidas durante uma pandemia e as necessi-
dades de internação. A faixa etária, por exem-
plo, é uma variável importante, pois tanto as
crianças como os idosos apresentam maior
risco de complicações, o que tem sido rever-
tido com a vacinação no caso dos mais velhos.

A presença de co-morbidades como doença
respiratória ou cardíaca crônica, diabetes, HIV
positivo, imunossupressão, neoplasias malig-
nas, insuficiência renal crônica, colagenoses
também acrescenta risco. Espera-se, também,
um maior número de casos nos grandes cen-
tros urbanos porque as altas densidades po-
pulacionais facilitam a transmissão do vírus. Por
outro lado, o tratamento profilático com anti-
viral consegue diminuir a taxa de hospitaliza-
ções (BRASIL, 2006b).

Utilizando-se um modelo estático, pode-
se trabalhar com três cenários (otimista, in-
termediário e pessimista), de acordo com a
respectiva taxa de ataque. A tabela a seguir
apresenta estas estimativas nos três diferen-
tes cenários para o RS (Tabela 1) (RIO GRAN-
DE DO SUL, 2006b).

Estes dados reforçam a necessidade da
estruturação da rede de assistência, tanto da
atenção básica como hospitalar, para uma pos-
sível pandemia, pelo impacto que o número
de doentes e internações causará na socieda-
de gaúcha e, principalmente, no funcionamen-
to dos serviços essenciais.

Nesse sentido, já estão organizados os flu-
xos de notificação e atendimento dos casos
suspeitos de novo subtipo viral pandêmico,
tanto para a capital como para o interior (Ane-
xos 1 e 2). Para notificações e esclarecimen-
tos a SES coloca à disposição, gratuitamente,
o Disque Vigilância em Saúde - 150, com co-
bertura em todo o Estado.

O Hospital Nossa Senhora da Conceição
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(HNSC) é o Hospital de Referência de Con-
tenção para o atendimento dos casos graves
de influenza por novo subtipo viral que neces-
sitem hospitalização; integra o Grupo Hospi-
talar Conceição, que atende exclusivamente
usuários do SUS, sendo 50% moradores de
Porto Alegre, 40% da região metropolitana e
10% de outros municípios. O hospital conta
com 5.700 funcionários para o atendimento
dos pacientes.

O HNSC está equipado com sete quartos
com isolamento respiratório e pressão nega-
tiva, sendo três com filtragem absoluta (filtro
HEPA), recursos necessários para tentar con-
ter a disseminação da doença. Os quartos es-
tão situados em área estratégica, onde é pos-
sível o acesso individualizado dos pacientes,
possuindo, também, sala de procedimentos e
consultório específicos.

Se, apesar de todos os esforços desenvol-
vidos, a pandemia se instalar em nosso meio,
uma rede de hospitais de referência nas dife-
rentes regiões do Estado atenderá às necessi-
dades de internação hospitalar. Dependendo
das taxas de transmissão e da efetividade das
intervenções, será necessária a ampliação da
rede de atendimento hospitalar pública e pri-
vada e até designação de locais alternativos para
dar conta da magnitude do problema.

Um número razoável de profissionais da
área da vigilância e da assistência encontra-se
capacitado em questões como identificação e
notificação de casos suspeitos, fluxo e trans-
porte de pacientes, coleta de amostras, nor-
mas de biossegurança, entre outras, fundamen-
tais para a preparação da rede hospitalar e
ambulatorial.

Em relação a medidas preventivas, alguns
países estão direcionando esforços para a pro-
dução de vacinas contra o vírus A/H5N1, o
que representa um importante componente
da preparação contra pandemia, uma vez que
este vírus continua sendo forte candidato para

tal. Porém, só será possível produzir uma va-
cina eficaz quando for conhecida a cepa pan-
dêmica (WORLD HEALTH ORGANIZATION,
2008b).

Além disso, em função da disponibilidade
limitada de vacinas, deverão ser seguidos cri-
térios baseados nas taxas de ataque e na ma-
nutenção do funcionamento dos serviços es-
senciais, com definição de grupos prioritári-
os, como trabalhadores da saúde, das forças
armadas, da defesa civil, dos transportes (por-
tos rodoviários, aeroportuários, fronteira), da
limpeza urbana, responsáveis pelo abasteci-
mento de água, telecomunicações, insumos
alimentícios, as autoridades nacionais, estadu-
ais e municipais, além dos demais grupos já
definidos para a vacinação sazonal (RIO GRAN-
DE DO SUL, 2006b).

No Brasil, o MS vem aumentando os inves-
timentos no Instituto Butantan/SP, que já vem
produzindo vacinas contra as cepas anuais de
influenza, para que também viabilize a produ-
ção emergencial de vacinas contra uma cepa
pandêmica, quando estiver disponível.

A vacinação contra influenza sazonal de
grupos considerados de risco como os traba-
lhadores da área da saúde humana e animal é
considerada uma estratégia complementar e
se destina a minimizar as chances de contato
entre os vírus humanos e aviários.

Medidas não farmacológicas como uso de
máscaras, higiene de mãos e respiratória, iso-
lamento domiciliar dos casos, fechamento de
escolas, impedimento de viagens para áreas
afetadas e cancelamento de grandes eventos
também podem ser desenvolvidas como ações
complementares (WORLD HEALTH ORGA-
NIZATION, 2006b e c).

O oseltamivir (Tamiflu) continua sendo o
único antiviral de ação indicada contra a cepa
de vírus de Influenza de origem aviária e so-
mente deve ser utilizado sob prescrição mé-
dica para o tratamento dos casos e profilaxia
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dos contatos íntimos incluindo familiares e tra-
balhadores de saúde (WORLD HEALTH OR-
GANIZATION, 2006a). O MS adquiriu nove
milhões de tratamentos para manutenção de
estoque estratégico do medicamento e a SES
tem acesso a esse estoque na medida da ne-
cessidade.

As ações de comunicação social são funda-
mentais no âmbito da Saúde Publica e tornam-
se especialmente importantes frente a emergên-
cias como surtos, epidemias e em situações
extremas como uma pandemia de influenza. A
disseminação da informação para todos os seg-
mentos da sociedade, profissionais da saúde
humana e animal ou população em geral, é uma
das mais eficazes ferramentas para minimizar
seus impactos sociais e maximizar o impacto
das medidas de controle desenvolvidas (RIO
GRANDE DO SUL, 2006 b).

As homepages da SES e dos outros com-
ponentes do Comitê já estão sendo utilizadas
para esclarecimentos sobre os riscos da pan-
demia de influenza, e se esta realmente ocor-
rer, se constituirão em importante recurso para
transmissão das informações atualizadas para os
profissionais envolvidos e esclarecimento da
população (RIO GRANDE DO SUL, 2006b).

Por último, a Defesa Civil entrará em aler-
ta, agindo com rapidez, executando e coor-
denando as ações de defesa civil necessárias
ao enfrentamento da pandemia de influenza.
Essas ações objetivam, fundamentalmente, à
redução dos desastres, através de ações pre-
ventivas, da preparação para emergências e
desastres, à resposta aos desastres e, finalmen-
te, a reconstrução e à recuperação (RIO
GRANDE DO SUL, 2006b).

CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizando, o risco de pandemia de Influ-
enza existe e não pode ser menosprezado e o
A/H5N1 vem sendo identificado como um

possível vírus pandêmico, devendo-se consi-
derar que outros vírus influenza poderão sur-
gir e causar eventos desta natureza.

Será a primeira vez que a humanidade tem
condições tecnológicas de prever e preparar-
se para uma emergência de tal porte, exigindo
esforços extras por parte do sistema de saú-
de, especialmente nas áreas da prevenção e
preparação da rede de vigilância e assistência,
e também de outros setores da sociedade,
numa parceria intra e intersetorial.

O enfrentamento da pandemia só será
possível se as autoridades sanitárias, os pro-
fissionais de saúde e a população trabalharem
unidos e em sintonia.
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ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

Fonte:Fonte:Fonte:Fonte:Fonte: RIO GRANDE DO SUL. Secretaria de Estado da Saúde. Plano Estadual de Enfrentamento de Pandemia de Influenza, 2006
(atualizado em 2008).

ANEXO 1 - FLUXO DE NOTIFICAÇÃO E MANEJO CLÍNICOANEXO 1 - FLUXO DE NOTIFICAÇÃO E MANEJO CLÍNICOANEXO 1 - FLUXO DE NOTIFICAÇÃO E MANEJO CLÍNICOANEXO 1 - FLUXO DE NOTIFICAÇÃO E MANEJO CLÍNICOANEXO 1 - FLUXO DE NOTIFICAÇÃO E MANEJO CLÍNICO
PORTO ALEGREPORTO ALEGREPORTO ALEGREPORTO ALEGREPORTO ALEGRE

PPPPPAAAAACIENTE COM SUSPEITCIENTE COM SUSPEITCIENTE COM SUSPEITCIENTE COM SUSPEITCIENTE COM SUSPEITA DE INFLA DE INFLA DE INFLA DE INFLA DE INFLUENZA POR NOUENZA POR NOUENZA POR NOUENZA POR NOUENZA POR NOVVVVVO SUBTIPO VIRALO SUBTIPO VIRALO SUBTIPO VIRALO SUBTIPO VIRALO SUBTIPO VIRAL
FFFFFAAAAASE DE ALERTSE DE ALERTSE DE ALERTSE DE ALERTSE DE ALERTA PA PA PA PA PANDÊMICOANDÊMICOANDÊMICOANDÊMICOANDÊMICO

Febre alta > 38CºC, acompanhada de tosse OU dor de garganta OU dispnéia E com
história de exposição nos últimos 10 dias: a áreas afetadas por epizootias de H5N1;

a casos humanos infectados por influenza A/H5N1; exposição profissional ao A/H5N1

Avaliação clínica inicial em
Área de Isolamento Respiratório

Sem sinais de gravidadeSem sinais de gravidadeSem sinais de gravidadeSem sinais de gravidadeSem sinais de gravidade Com sinais de gravidadeCom sinais de gravidadeCom sinais de gravidadeCom sinais de gravidadeCom sinais de gravidade
(Hipertensão, taquipnéia, confusão

mental, PO2<60mmHg ou O2<90%

Notificação imediata à VigilânciaNotificação imediata à VigilânciaNotificação imediata à VigilânciaNotificação imediata à VigilânciaNotificação imediata à Vigilância
Epidemiológica Estadual ou MunicipalEpidemiológica Estadual ou MunicipalEpidemiológica Estadual ou MunicipalEpidemiológica Estadual ou MunicipalEpidemiológica Estadual ou Municipal

Encaminhar Hospital de Contenção
(ambulância da SAMU)

Internar em isolamento respiratórioInternar em isolamento respiratórioInternar em isolamento respiratórioInternar em isolamento respiratórioInternar em isolamento respiratório

* Iniciar precauções de controle de infecção;
* Coletar aspirado nasofaríngeo para pesquisa
   de vírus influenza;
* Uso de antiviral se sintomatologia iniciada
   em 48 hs ( oseltamivir 75mg 2 vezes ao dia)
   durante 5 dias.

Manter em área de isolamento respiratórioManter em área de isolamento respiratórioManter em área de isolamento respiratórioManter em área de isolamento respiratórioManter em área de isolamento respiratório

* Coletar aspirado nasofaríngeo
   para pesquisa de vírus influenza;

* Uso de antiviral se sintomatologia
   iniciada em 48 hs ( oseltamivir
   75mg 2 vezes ao dia) durante 5 dias

TELEFONES PTELEFONES PTELEFONES PTELEFONES PTELEFONES PARA NOTIFICAÇÃOARA NOTIFICAÇÃOARA NOTIFICAÇÃOARA NOTIFICAÇÃOARA NOTIFICAÇÃO
Secretaria Municipal de Saúde/POA - 3289-2471 / 72 / 73 (horário comercial)Secretaria Municipal de Saúde/POA - 3289-2471 / 72 / 73 (horário comercial)Secretaria Municipal de Saúde/POA - 3289-2471 / 72 / 73 (horário comercial)Secretaria Municipal de Saúde/POA - 3289-2471 / 72 / 73 (horário comercial)Secretaria Municipal de Saúde/POA - 3289-2471 / 72 / 73 (horário comercial)

Secretaria Estadual de Saúde/RS - Disque Vigilância em Saúde 150Secretaria Estadual de Saúde/RS - Disque Vigilância em Saúde 150Secretaria Estadual de Saúde/RS - Disque Vigilância em Saúde 150Secretaria Estadual de Saúde/RS - Disque Vigilância em Saúde 150Secretaria Estadual de Saúde/RS - Disque Vigilância em Saúde 150
e/ou 51 8501-6872 (24HS 7 dias)e/ou 51 8501-6872 (24HS 7 dias)e/ou 51 8501-6872 (24HS 7 dias)e/ou 51 8501-6872 (24HS 7 dias)e/ou 51 8501-6872 (24HS 7 dias)
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Fonte:Fonte:Fonte:Fonte:Fonte: RIO GRANDE DO SUL. Secretaria de Estado da Saúde. Plano Estadual de Enfrentamento de Pandemia de Influenza, 2006
(atualizado em 2008).

ANEXO 2 - FLUXO DE NOTIFICAÇÃO E MANEJO CLÍNICO - INTERIORANEXO 2 - FLUXO DE NOTIFICAÇÃO E MANEJO CLÍNICO - INTERIORANEXO 2 - FLUXO DE NOTIFICAÇÃO E MANEJO CLÍNICO - INTERIORANEXO 2 - FLUXO DE NOTIFICAÇÃO E MANEJO CLÍNICO - INTERIORANEXO 2 - FLUXO DE NOTIFICAÇÃO E MANEJO CLÍNICO - INTERIOR

PPPPPAAAAACIENTE COM SUSPEITCIENTE COM SUSPEITCIENTE COM SUSPEITCIENTE COM SUSPEITCIENTE COM SUSPEITA DE INFLA DE INFLA DE INFLA DE INFLA DE INFLUENZA POR NOUENZA POR NOUENZA POR NOUENZA POR NOUENZA POR NOVVVVVO SUBTIPO VIRALO SUBTIPO VIRALO SUBTIPO VIRALO SUBTIPO VIRALO SUBTIPO VIRAL
FFFFFAAAAASE DE ALERTSE DE ALERTSE DE ALERTSE DE ALERTSE DE ALERTA PA PA PA PA PANDÊMICOANDÊMICOANDÊMICOANDÊMICOANDÊMICO

Febre alta > 38CºC, acompanhada de tosse OU dor de garganta OU dispnéia E com
história de exposição nos últimos 10 dias: a áreas afetadas por epizootias de H5N1;

a casos humanos infectados por influenza A/H5N1; exposição profissional ao A/H5N1

Avaliação clínica inicial em
Área de Isolamento Respiratório

Sem sinais de gravidadeSem sinais de gravidadeSem sinais de gravidadeSem sinais de gravidadeSem sinais de gravidade Com sinais de gravidadeCom sinais de gravidadeCom sinais de gravidadeCom sinais de gravidadeCom sinais de gravidade
(Hipertensão, taquipnéia, confusão

mental, PO2<60mmHg ou O2<90%

Notificação imediata à VigilânciaNotificação imediata à VigilânciaNotificação imediata à VigilânciaNotificação imediata à VigilânciaNotificação imediata à Vigilância
Epidemiológica Estadual ou MunicipalEpidemiológica Estadual ou MunicipalEpidemiológica Estadual ou MunicipalEpidemiológica Estadual ou MunicipalEpidemiológica Estadual ou Municipal

Encaminhar Hospital de
Referência

Internar em isolamento respiratórioInternar em isolamento respiratórioInternar em isolamento respiratórioInternar em isolamento respiratórioInternar em isolamento respiratório

* Iniciar precauções de controle de infecção;
* Coletar aspirado nasofaríngeo para pesquisa
   de vírus influenza;
* Enviar a amostra em embalagem de transporte
   conforme normas de biossegurança;
* Uso de antiviral se sintomatologia iniciada
   em 48 hs ( oseltamivir 75mg 2 vezes ao dia)
   durante 5 dias.

Manter em área de isolamento respiratórioManter em área de isolamento respiratórioManter em área de isolamento respiratórioManter em área de isolamento respiratórioManter em área de isolamento respiratório

* Coletar aspirado nasofaríngeo
   para pesquisa de vírus influenza;
* Enviar a amostra em embalagem
   de transporte conforme normas de
   biossegurança;
* Uso de antiviral se sintomatologia
   iniciada em 48 hs ( oseltamivir
   75mg 2 vezes ao dia) durante 5 dias

TELEFONES PTELEFONES PTELEFONES PTELEFONES PTELEFONES PARA NOTIFICAÇÃOARA NOTIFICAÇÃOARA NOTIFICAÇÃOARA NOTIFICAÇÃOARA NOTIFICAÇÃO
Secretaria Municipal de Saúde - Fone: _________________Secretaria Municipal de Saúde - Fone: _________________Secretaria Municipal de Saúde - Fone: _________________Secretaria Municipal de Saúde - Fone: _________________Secretaria Municipal de Saúde - Fone: _________________

Coordenadoria Regional de Saúde - Fone: _________________Coordenadoria Regional de Saúde - Fone: _________________Coordenadoria Regional de Saúde - Fone: _________________Coordenadoria Regional de Saúde - Fone: _________________Coordenadoria Regional de Saúde - Fone: _________________
Secretaria Estadual de Saúde/RS - Disque Vigilância em Saúde 150Secretaria Estadual de Saúde/RS - Disque Vigilância em Saúde 150Secretaria Estadual de Saúde/RS - Disque Vigilância em Saúde 150Secretaria Estadual de Saúde/RS - Disque Vigilância em Saúde 150Secretaria Estadual de Saúde/RS - Disque Vigilância em Saúde 150

e/ou 51 8501-6872 (24HS 7 dias)e/ou 51 8501-6872 (24HS 7 dias)e/ou 51 8501-6872 (24HS 7 dias)e/ou 51 8501-6872 (24HS 7 dias)e/ou 51 8501-6872 (24HS 7 dias)
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