
André Ricardo Ribas Freitas

Médico Sanitarista 

Coordenadoria de Vigilância em Saúde - Campinas



 Influenza sazonal

 Influenza animal

 Influenza pandêmica 

 Vacinação 
◦ Anual

◦ Cepa pandêmica

 Notificação compulsória no Brasil:
◦ Surtos

◦ Novo subtipo

 Vigilância sentinela 



 WHO, 2009. Global Surveillance during an
Influenza Pandemic (Version 1 Updated draft 
April 2009, atualized in 29/apr/2009). 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006. PLANO BRASILEIRO 
DE PREPARAÇÃO PARA UMA PANDEMIA DE 
INFLUENZA- GUIA OPERACIONAL (3ª versão, 
Brasília, 2006) 

 Ministério da Saúde, 2009. INFLUENZA A(H1N1) 
PROTOCOLO DE PROCEDIMENTOS. (Atualização: 
06.05.2009 às 12h.)

 Vários outros





 Infecção viral aguda início súbito de febre , 
associada a calafrios,dor de garganta, 
cefaléia, mal-estar, dores musculares, tosse

 Período de incubação: em geral 1 a 4 dias

 Ocorre durante todo o ano, com maior 
intensidade no final do outono e durante o 
inverno.

 Distribuição global.

 600 milhões de pessoas/ ano (OMS, 2007).



 Ocorre a partir de indivíduos doentes e 
infectados assintomáticos 

 24h antes do início de sintomas,o pico da 
excreção viral é observado nas primeiras 24 a 
72h de doença e 

 Declina até níveis não detectáveis por volta 
do 5o dia, manter isolamento até 10 dias de 
sintomas

 As crianças, comparadas aos adultos, 
também excretam vírus mais precocemente, 
por longos períodos e com maior carga viral. 



 Contato: viável em superfícies por 24-48h 
(mais tempo se menor Tº)

 Na água, o vírus pode sobreviver por até 4 
dias a temperatura de 22ºC e mais de 30 dias 
a 0ºC;

 Tosse, espirros: (um espirro transmite a gripe 
a 167 km/h, em uma distância de 5 metros, 
em 1/10 de segundo)

 Principalmente gotículas vs aerossol (> 5 
milimicras de diâmetro, eventualmente 
através de aerossol)





OBS: dê uma olhada na jugular!



 Anual: cerca de 10%

 Epidemias de influenza sazonal: cerca de 20%

 Pandemias: 20 a 40%



 Pneumonia viral, bactérias secundárias, 
doença pulmonar crônica,cardiopatias, óbito

 Crianças menores de 2 anos (estado 
nutricional, peso ao nascer, número de 
pessoas por domicílio..)

 Idosos indivíduos com determinadas doenças 
crônicas ou imunossupressoras
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virus 
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Numero 

da cepa

Ano de 

isolamento

Subtipo do 

virus 

A/CALIFORNIA/04/2009 (H1N1)

Hemagglutinina
Neuraminidase



 Ordem: Orthomyxovirus

 Gênero: Influenzavirus

 Tipo A: Humanos, suínos, eqüínos e aves

 Tipo B: Somente humanos

 Tipo C: Humanos essencialmente, e suínos
OBS: Todos os tipos de virus produzem casos, somente 

Influenza A produz pandemias







 Patogenicidade e virulência da nova cepa

 Eficiência da transmissão do agente 
infeccioso

 Altas taxas de contato efetivo

 População com pouca ou nenhuma imunidade 
a esta nova cepa

 Capacidade de resposta rápida das 
autoridades de saúde pública



 Variação antigênica menor (A, B e C)

 Variação antigênica maior (A, grande 
mudança antigênica, potencial pandêmico)
◦ Mutação adaptativa

◦ Rearranjo



Drift - 2003

 Influenza A (H3N2), cepa Panama para  
Influenza A (H3N2), cepa Fujian

Shift - 1957 

 variantes Influenza A (H1N1) para Influenza 
A (H2N2) flu asiática 







Karl G Nicholson, John M 

Wood, Maria Zambon 

Lancet 2003; 362: 1733-45 
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Timeline of Emergence of 
Influenza A Viruses in Humans
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Fonte: CDC, 2004.



Belshe, R. B. (2005). The Origins of Pandemic Influenza -- Lessons from the 1918 Virus. N Engl J Med 353: 2209-2211.



*Armstrong, et al. JAMA 1999;281:61-66.









Worldwide Spread in 6 Months

69,800 deaths (U.S.)

Spread of H2N2 Influenza in 1957

“Asian Flu”

Feb-Mar 1957

Apr-May 1957

Jun-Jul-Aug 1957



February 1957 
◦ Outbreak in Guizhou Province, China

April-May 1957
◦ Worldwide alert
◦ Vaccine production begins

October 1957
◦ Peak epidemic, follows school openings

December 1957
◦ 34 million  vaccine doses delivered 
◦ Much vaccine unused

January-February 1958 
◦ Second wave (mostly elderly)

“Asian Flu” Timeline





ECDC website accessed on 18th March 2008: 

http://www.ecdc.europa.eu/Health_topics/Pandemic_Influenza/stats.html 





 Taxa de ataque: entre 22 e 30%

 Letalidade: sem informações suficientes

 Gravidade: moderada, com maior gravidade 
em crianças pequenas, gestantes e doenças 
prévias

 QC: parecido com influenza sazonal

 Faixa etária: adultos jovens (viés de pessoas 
que viajam ao México e escolas americanas)

 Não há evidências de marcadores de maior 
gravidade (cepa de 1918 e H5N1)

WHO Technical Consultation on the Severity of Disease Caused by the new influenza A 

(H1N1) virus infections

6 May 2009



Plano Brasileiro de Preparação

para uma Pandemia de Influenza

3a versão

Brasília, abril de 2006
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Situação dinâmica

 Definições

 Fluxo

 Conduta



 Indivíduo que apresentar febre alta de 
maneira repentina (> 38ºC) E tosse E

 - Apresentar sintomas até 10 dias após sair 
de países que reportaram casos pela 
Influenza A(H1N1) OU

 - Ter tido contato próximo, nos últimos 10 
dias, com uma pessoa classificada como caso 
suspeito de infecção humana pelo novo 
subtipo de Influenza A(H1N1).



 a. Procedentes de países afetados, com febre 
não medida E tosse, podendo ou não estar 
acompanhadas dos demais sintomas 
referidos na definição de caso suspeito OU

 b. Procedentes, nos últimos 10 dias, de 
países não afetados E apresentando os 
sintomas de acordo com definição de caso 
suspeito.



 Caso confirmado: Indivíduo com a infecção 
pelo vírus Influenza A(H1N1), confirmado 
pelo laboratório de referência por PCR em 
tempo real.

 Caso descartado: caso em monitoramento, 
proveniente de país não afetado e que, após 
o 10º dia do início dos sintomas, tenha se 
recuperado OU qualquer caso em 
monitoramento ou suspeito em que tenha 
sido diagnosticada outra doença.



 Confirmação laboratorial de infecção por 
vírus da influenza A, porém sem resultados 
laboratoriais conclusivos quanto à infecção 
por vírus de influenza sazonal, OU

 Indivíduo sintomático com clínica compatível 
de influenza A(H1N1) OU que evoluiu para 
óbito decorrente de infecção respiratória 
aguda indeterminada E que tenha vínculo 
epidemiológico com outro caso provável ou 
confirmado



 Suspeito ou sob monitoramento: discutir com 
◦ COVISA Fone: 2116-0233 ou 

◦ Plantão da vigilância: Fone: 7802-6900

 COVISA ou Plantão:
◦ Regula caso para encaminhamento para UNICAMP

◦ Notificação imediata para VISA, GVE (regional sec 
Estado da Saúde), CVE (central idem), CIEVS 
(Ministério da Saúde)



OBS: imprimir, ler e disponibilizar para todos 



 Máscara N95: profissionais que atuarem a 
menos de 1 metro do paciente

 Luva: profissionais que atuarem no 
atendimento ao paciente e limpeza do local

 Gorro: procedimentos que gerem aerossol

 Avental: geração de respingos de sangue, 
fluidos corpóreos, secreções e excreções. 

 Óculos: geração de respingos de sangue, 
fluidos corpóreos, secreções e excreções. 



 Estimular pacientes a usar lenços para 
espirrar ou tossir

 Estimular pacientes a lavar as mãos após 
freqüentemente, particularmente após tossir 
ou espirrar  

 Evitar tocar olhos nariz e boca

 Evitar contato próximo a pessoas doentes



 Monitorar as  cepas dos vírus da Influenza 

no Estado de São Paulo

 Avaliar impacto da vacinação

 Acompanhar a morbidade e mortalidade 

associadas aos vírus 

 Responder a situações inusitadas

Hospital sentinela em Campinas: Mário Gatti



Vírus Respiratórios  no Brasil, Jan-Set 2005.



REDE LABORATORIAL

Centros Nacionais de Referência em Vírus Respiratórios

Atlanta(CDC)

Genebra (OMS)

Belém 
(Instituto Evandro Chagas)

Rio de Janeiro
(Fundação Oswaldo Cruz)

São Paulo
(Instituto Adolfo Lutz)

Composição da vacina para 

o

Hemisfério Sul, 2006.

A/New

Caledonia/20/99(H1N1)

A/California/7/2004(H3N2)*

B/Malaysia/2506/2004



 adultos e crianças com seis meses de idade 
ou mais: doença pulmonar ou cardiovascular , 
IRC, DM (insulino-dependente), cirrose e 
hemoglobinopatias;

 adultos e crianças com seis meses de idade 
ou mais, imunocomprometidos

 pacientes submetidos a transplantes;

 profissionais de saúde e familiares que 
estejam em contato com os pacientes 
mencionados anteriormente.

 pessoas de 60 anos e mais
Manual de Normas de Vacinação. 3.ed. Brasília: Ministério da Saúde:



 Lista de serviços próprios: COVISA-saúde

 Lista de interessados: COVISA-outros

 Grupo do Plano de Contingência

Solicitação de inclusão:

covisa@campinas.sp.gov.br



Obrigado!

andre.freitas@campinas.sp.gov.br


