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ou 
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SRAG -INFLUENZA PANDÊMICA A H1N1 
(2009)



Aspectos Epidemiológicos

•MODO DE TRANSMISSÃO:

• Transmissão de pessoa a pessoa por meio de 
secreções respiratórias (tosse, espirros ou fala). 
Contato com superfícies contaminadas com vírus 
da Influenza pandêmica

•PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE:

• Adultos:1 dia antes até 7 dias após o início dos 
sintomas 

• menores de 12 anos: 1 dia antes até 14 dias após 
o início dos sintomas  



•PERÍODO DE INCUBAÇÃO: 

• 1 a 7 dias

•CONTATO: 

• Exposição durante o período de transmissão

• convivem, cuidam ou tiveram contato direto e 
indireto com secreções respiratórias do caso 
suspeito ou confirmado.

Aspectos Epidemiológicos



•Suspeito

• Todo paciente com quadro gripal

• febre acima de 38ºC

• tosse 

• dispnéia

Aspectos Epidemiológicos

E



•Confirmado

• Laboratorial

• Reação de Cadeia de Polimerase em tempo real (RT-PCR) 

positivo para Influenza A H1N1 (2009)

•Clínico epidemiológico

• caso suspeito o qual não foi possível coletar ou processar amostra 

e com evidencia de contato próximo (até 7 dias do início dos 

sintomas) com um caso laboratorialmente confirmado, ou que 

pertença a mesma cadeia de transmissão com pelo menos um 

caso confirmado laboratorialmente

Aspectos Epidemiológicos
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http://portalweb04.saude.gov.br/influenza/menu_principal.asp



Investigação Epidemiológica 

• Caso:
• coleta de aspirado nasofaríngeo e/ ou swab nasal. 
• avaliação se grupo de risco de agravamento para a doença 

provocada pelo vírus influenza
– (imunodepressão, doenças crônicas, indígenas, menores de 

dois anos, gestação, etc...), história de vacinação, tipo de 
contato com casos semelhantes (em escola, trabalho, etc)

• Coletar amostras apenas de casos SRAG hospitalizados
– 3º (terceiro) dia após o início dos sintomas podendo ser 

ampliado para até, no máximo, 7 dias após o início dos 
sintomas.



Investigação Epidemiológica 

• Caso:

– Amostras clínicas (secreção nasofaringeana):

• nasofaringe ou swab de rayon (de algodão não deverá
ser utilizado)

• As amostras devem ser mantidas em temperatura 
adequada de refrigeração (4ºC a 8ºC) 

• encaminhadas no mesmo dia ou por um período não 
superior a 24 horas

• O transporte das amostras deverá ser em caixas 
térmicas que mantenham a temperatura adequada de 
refrigeração (4ºC a 8ºC) até a chegada ao laboratório.



Investigação Epidemiológica 

• Contatos

– São considerados contatos próximos aqueles em que 
houve exposição durante o período de transmissão 
da doença e que convivem, cuidam ou tiveram 
contato direto e indireto com secreções respiratórias 
do caso suspeito ou confirmado. Nestes observa-se 
clinicamente os sintomas e faz-se a orientação sobre 
os fatores de risco de agravamento da doença.



INVESTIGAR

Clínica
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Viagens/Deslocamentos
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Gráfico 3. Distribuição dos casos notificados no Sinan Web, segundo
classificação final e semana epidemiológica, Estado de São Paulo, 

2011 (até SE32).



Notificações SRAG-Município de São Paulo

SRAG

Confirmados 3

Descartados 144

Outro agente infeccioso 23

Óbito por H1N1 0



Vigilância Sentinela-Vila Maria
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Vigilância Sentinela-Menino Jesus
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Influenza Sazonal-Surto
• Comunidade fechada ou semifechada (asilos, clínicas de 
repouso, creches, etc).

• Quando houver pelo menos 3 casos ou óbitos suspeitos ou confirmados 
em até 72 horas.

• Ambiente hospitalar

• 3 casos ou óbitos de síndrome gripal ou casos ou óbitos confirmados de 
Influenza em uma determinada unidade cujos sintomas aconteceram em 
até 72 horas após a admissão

• Comunitário

• É a disseminação da infecção na comunidade. Espera-se que anualmente 
ocorram surtos da doença em períodos determinados do ano.



DIFTERIA

� DOENÇA DE NOTIFICAÇÃO IMEDIATA 

� Casos suspeitos ou confirmados

� DEFINIÇÃO DA DOENÇA: Doença bacteriana caracterizada por 
placas pseudomembranosas preferencialmente em vias aéreas 
superiores que pode evoluir com Insuficiência Respiratória Aguda

� MODO DE TRANSMISSÃO: direta de pessoa a pessoa por meio de 
gotículas de secreção respiratória ou indireta, por meio de fômites 
recentemente contaminados.  Raramente por lesões de pele.



DIFTERIA

• PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE: até 2 semanas 
após o início dos sintomas

• PERÍODO DE INCUBAÇÃO: 2 a 5 dias, podendo ser mais 
longo.

• CONTATO: contato íntimo com o caso suspeito de 
difteria(moradores no mesmo domicílio ou não)

• PORTADORES:  Corynebacterium diphtheriae na 
nasofaringe ou na pele sem apresentar sintomas



DIFTERIA

• DEFINIÇÃO DE CASO

• SUSPEITO

• infecção da orofaringe, com presença de placas aderentes 
ocupando as amígdalas, com ou sem invasão de outras 
áreas da faringe (pálato e úvula) 

• ou outras localizações (ocular, nasal, vaginal, pele, etc.)

• com comprometimento do estado geral e febre moderada.



DIFTERIA

• DEFINIÇÃO DE CASO

• CONFIRMADO

•Critério Laboratorial: 

• Isolamento do agente com ou sem prova de toxigenicidade 
positiva.



DIFTERIA

• Critério Epidemiológico: 

• Caso suspeito não confirmado laboratorialmente, que seja:

•Contato de caso confirmado laboratorialmente ou 
clinicamente

•Contato próximo de (portador), com o bacilo isolado da 
orofaringe.



DIFTERIA

• Critério Clínico
• Placas comprometendo pilares ou úvula, além das amígdalas.
• Placas suspeitas na traquéia ou laringe
• Simultaneamente, placas em amígdalas, toxemia importante, 

febre baixa desde o início do quadro e evolução em geral 
arrastada.

• Miocardite ou paralisia dos nervos periféricos que pode 
aparecer desde o início dos sintomas, até após algumas 
semanas;

• Óbito de paciente com amidalite aguda com quadro de 
miocardite

• Critério anátomo-patológico: 
• quando a necropsia comprovar placas em pilares, úvulas, 

amídalas ou traquéia e/ou laringe.



DIFTERIA

• CASO

• Laboratorial

• Coletar amostras clínicas de secreção de nasofaringe para cultura de 
Corynebacterium diphtheria.

• CONTATOS

• Laboratorial

• Coleta de cultura de naso e orofaringe em contatos após a 
identificação do possível local de transmissão.



DIFTERIA

• Epidemiológica

– Investigação dos contatos na residência, creche, escola, transporte 
– Investigação da situação vacinal dos contatos considerando as doses 

registradas na caderneta de vacinação

• Clínica

– Realizar um exame clínico dos contatos, que deverão ser vigiados por 
pelo menos 7 dias.  

– coleta de material de pessoas que tiveram contato com o caso nos
últimos 10-14 dias



DIFTERIA

• Quimioprofilaxia
• Recomenda-se a quimioprofilaxia com antibiótico 
(eritromicina ou penicilina G benzatina) nas seguintes 
situações:

– Comunicantes não vacinados ou inadequadamente vacinados ou 
estado vacinal desconhecido que não coletou material para 
cultura;

– Portadores com resultado de cultura positivo.

• Controle de portador
• Deverá ser colhida nova amostra para cultura de 
nasofaringe para Corynebacterium diphtheriae após duas 
semanas do término do esquema com antibióticos

• Se o resultado for positivo, deverá ser feito um tratamento 
adicional com eritromicina por 10 dias

• Se não houver respota, outros antimicrobianos deverão ser 
utilizados.


