
Nota para Imprensa

Data: 24/02/2010.

Situação Epidemiológica da Influenza Pandêmica (H1N1) no 
Estado do Pará em 2010.

Após a declaração de transmissão sustentada, em 16 de julho de 2009, o 
estado  do  Pará,  seguindo  a  estratégia  adotada  pelo  Ministério  da  Saúde,  onde 
orienta  que  a  vigilância  epidemiológica  dos  casos  de  influenza  A  (H1N1)  seja 
realizada nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave SRAG, definida por 
sinais  e  sintomas  clínicos  de  FEBRE,  TOSSE  E  DISPNÉIA.   A  análise  da 
incidência  dos casos confirmados por  mês dos anos de 2009 e  2010,  mostra  o 
aumento  do  número  de  casos  em fevereiro,  caracterizando  a  segunda  onda  da 
doença neste Estado, como demonstrado no gráfico abaixo:

Fonte: DEPI/CVS/SESPA

Nesse período, do total de 67 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 
notificada, foram classificadas:

 19(28,3%) confirmados  como  Influenza  A  H1N1  pelo  laboratório  de 
referencia;

 36 (53,7%) foram descartados;
 12 (17,9%) estão aguardando resultado de laboratório;
 19 casos permanecem hospitalizados
 06 foram a óbito com resultado positivo para H1N1.
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Dos casos que evoluíram para óbito, 04 (66,6%) possuíam fator de risco e 02 estão 
em investigação conforme tabela abaixo:

Município de 
Residência

Óbito % idade Fator de Risco

Belém 01 16,6 52 anos Diabetes e cardiopatia

Benevides 01 16,6 15 anos Gravidez
Bragança 01 16,6 20 anos Gravidez

Cametá
02 33,3 21 e 11 

anos
01 Gravidez

01 Em investigação
Parauapebas 01 16,6 34 anos Em investigação

Total 06 100

GRUPOS E FATORES DE RISCO PARA COMPLICAÇÕES POR INFLUENZA:

 Imunodepressão:  pacientes  com  câncer,  aids  ou  em  uso  regular  de 
medicação imunossupressora;

 Condições  crônicas:  por  exemplo,  cardiopatias,  hemoglobinopatias, 
pneumopatias,  doenças  renais  crônicas,  insuficiência  hepática,  doenças 
metabólicas  (diabetes  mellitus e  obesidade  -  índice  de  Massa  Corporal  > 
35,5);

 População indígena (aldeiada)
 Gestação: independente da idade gestacional
 Idade: inferior a dois ou superior a 60 anos de idade

RECOMENDAÇÕES:
As  gestantes  merecem  maiores  cuidados  quanto  às  medidas  de 

prevenção e acompanhamento dos casos suspeitos. Não existe necessidade de 
afastamento  das  atividades  rotineiras,  exceto  em  casos  que  atue  de  maneira 
continua  e  direta  com grande  número  de  pessoas  principalmente  em ambientes 
fechados.  Nessa  situação  sugere-se  o  remanejamento  para  outros  setores  do 
serviço.

Vacinação: No  período  de  08/03  a  21/05,  ocorrerá  a  vacinação  de 
gestantes, independente do período gestacional, e de 22/03 a 02/04 vacinação dos 
doentes crônicos em todos os municípios do Estado.

Os profissionais da rede pública e privada foram orientados para atender, 
avaliar  e  notificar  imediatamente  a  ocorrência  de  casos  suspeitos  de  Síndrome 
Respiratória Aguda Grave à Vigilância epidemiológica municipal de Saúde. 

Alertamos  sobre  a  importância  das  medidas  de  prevenção  para  toda  a 
população, tais como: cobrir  a boca e o nariz ao espirrar,  usando de preferência 
lenço  descartável,  não  compartilhar  copos,  talheres,  objetos,  alimentos, 
principalmente  lavar  as  mãos  com  água  e  sabão  freqüentemente  e  evitar 
permanecer em ambientes aglomerados.

A Coordenação de Vigilância e Saúde está encaminhando, aos profissionais 
de  saúde  da  rede  pública  e  privada,  um  alerta  sobre  a  permanência  do  vírus 
pandêmico A H1N1 nessa segunda onda da doença.


