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Todas as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde no
controle da Influenza A H1N1 têm sido adotadas no Brasil,
Não obstante, é crucial manter as medidas gerais de prevenção, o
tratamento adequado dos doentes e o afastamento dos mesmos das suas
atividades escolares, profissionais e sociais. Nesse sentido, mais uma vez
gostaríamos de contar com a valiosa colaboração das escolas na identificação de
crianças, adolescentes e profissionais da área com síndrome gripal (febre, tosse e
dor de garganta podendo estar acompanhados de dor de cabeça, dores
musculares e nas articulações e dor de garganta). Quando houver a ocorrência de
três ou mais casos relacionados, o sistema de vigilância em saúde deve ser
comunicado. O contato deverá ser realizado através da Visa que corresponde a
região da cidade onde está localizado o estabelecimento de ensino. (Visa leste:
32122077; Visa norte: 32123979; Visa sul: 32735999; Visa sudoeste: 32677192;
Visa noroeste: 32686244).
A Influenza A é uma doença respiratória aguda (gripe) causada pelo vírus
influenza A (H1N1). A transmissão se dá de pessoa a pessoa, principalmente por
meio de tosse, espirro ou de contato com secreções respiratórias de pessoas
infectadas.
Para evitar o contágio, medidas de higiene amplamente divulgadas em
2009 devem ser tomadas, tais como: higienizar as mãos frequentemente com
água e sabão ou com solução álcool-gel; não compartilhar copos, utensílios,
alimentos e bebedouro; manter ambientes ventilados; manter brinquedos limpos
usando água e sabão para a higienização, entre outras.
Qualquer dúvida técnica ou esclarecimentos que se façam necessários a
escola pode também entrar em contato com o Centro de Saúde mais próximo.
No endereço eletrônico www.campinas.sp.gov.br/saude, da Secretaria
Municipal de Saúde, além dos últimos informes epidemiológicos e outros textos,
está disponível também um filme educativo elaborado em parceria com a
UNIMED Campinas. Pode ser realizado o download clicando em “Biblioteca”,
“Galeria de Vídeos”, “Nova Gripe – Influenza A/H1N1”.
Mais uma vez agradeço o gesto cidadão de todos no enfrentamento
deste grave problema de saúde pública em nossa cidade!
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