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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. nO163/18 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP/141/2018

Senhor Presidente:

Carazinho, 08 de agosto de 2018.
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Em atenção ao ofício supracitado, o qual contém Pedido de In-

formação, oriundo dessa Casa, encaminhamos cópia de expediente recebido da

Secretaria Municipal da Saúde, contendo as informações solicitadas referente aos

casos de gripe H1 N1, H2N3 e Influenza B no Município.

Atenciosamente,

DDV

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n' 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGilÂNCIA SANITÁRIA

Carazinho - Capital da Hospitalidade

Oficio 179/2018 - Gabinete da Secretária Carazinho, 07 de agosto de 2018.
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Ao cumprimentá-lo, o que faço com muita estima e apreço, sirvo-me deste

para encaminhar informações acerca do ofício 141/2018 de Pedido de Informação, de

autoria dos vereadores: Alam Galdino Tomaz - PDT e João Pedro Albuquerque de

Azevedo - PSDB sobre os casos de gripe H1N1, H2N3 e Influenza B em nosso

Município.

Segue em anexo o relatório do Setor de Vigilãncia Epidemiológica de

nosso Município, confeccionado pela enfermeira responsável Enfl Márcia Smaniotto e

sua equipe, trazendo os apontamentos solicitados de acordo com a série histórica,

Observe-se que os usuários vacinados do grupo prioritário de acordo com o Ministério

da Saúde devem ser somados as doses aplicadas em usuários com comorbidades,

O Município tem atuado diretamente através das Unidades de Saúde na

conscientização da população quanto à vacinação da gripe e também orientado quanto

às medidas protetivas para evitar a circulação do vírus. Também é freqüente a

orientação do setor de epidemiologia quanto aos protocolos clínicos em casos de gripe

aos serviços de saúde, bem como a coleta e envio das amostras ao LACEN com o

monitoramento dos resultados.

Sendo o que se apresenta para o momento, envio cordiais saudações, nos

colocando a disposição em caso de dúvidas ou esclarecimentos necessários.

Atencíosamente,

RECEBIDAI /, . I

PreI Municipal de Carazinho
Seaetaria de Administração
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Exmo, Sr.
Milton Schmitz
MO. Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Carazinho
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Anelis chell Almeida
Secretária M)Jt( Da Saúde e Vigilãncia

Sanitária
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGilÂNCIA SANITÁRIA

Carazinho - Capital da Hospitalidade

CARAZINHO, 03 DE AGOSTO DE 2018.

Relatório da Influenza no Município de Carazinho.

INFLUENZA : CARACTERíSTICAS GERAIS

ASPECTOS EPIDEMIOlÓGICOS

A injluenza ocorre durante todo o ano, mas é mais frequente no outono e no

inverno, quando as temperaturas caem, principalmente no Sul e Sudeste do Pais.

Algumas pessoas, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com alguma

comorbidade, possuem um risco maior de desenvolver complicações devido

a injluenza. A melhor maneira de se prevenir contra a doença e vacinar-se

anualmente.

A vacina e capaz de promover imunidade durante o período de maior circulação

dos vírus injluenza reduzindo o agravamento da doença. A estratégia de vacinação

na rede pública de saúde foi sendo ampliada e, atualmente, a vacinação é

indicada para, indivíduos com 60 anos ou mais de idade, crianças na faixa etária

de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes,

puérperas (ate 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde, povos indígenas,

grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições
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clinicas especiais (conforme listagem definida pelo Ministério da Saúde com

sociedades cientificas), adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob

medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do

sistema prisional e professores das escolas publicas e privadas.

Aliada as estratégias de vacinação, igualmente e de grande importância a

adoção de medidas de prevenção e controle para injluenza e o monitoramento dos

dados de circulação dos vírus. A Coordenação-Geral de Doenças Transmissíveis,

por meio da área técnica de injluenza, monitora os dados epidemiológicos da

injluenza semanalmente, elaborando Boletins Epidemiológicos, que podem ser

acessadas no endereço eletrônico: <http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/

influenza/ situacao-epi demi oIogica -dados> .

Mesmo com os avanços das ações de controle e prevenção para injluenza no

Brasil, ainda observa-se mortalidade elevada por injluenza. No Brasil, ate a SE

52 de 2017 foram notificados 22.499 casos de SRAG, sendo 18.036 (80,2%) com

amostra processada. Destas, 14,9% (2.691/18.036) foram classificadas como

SRAG por injluenza e 21,3% (3.841/18.036) como outros vírus respiratórios.

Dentre os casos de injluenza 48 (1,8%) eram injluenza A(HINl)pdm09,

243 (9,0%) injluenza A não subtipado, 734 (27,3%) injluenza B e 1.666 (61,9%)

injluenza A(H3N2) .

Os dados epidemiológicos mostram a necessidade de avanços no tratamento

oportuno com o antiviral e o adequado manejo clinico dos casos suspeitos para

injluenza, é valido ressaltar a importância da administração preferencialmente

nas primeiras 48 horas após o inicio dos sintomas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E VIGilÂNCIA SANITÁRIA

Carazinho - Capital da Hospitalidade

No município de Carazinho foram expedidos pela farmácia do SUS. nesse ano
de 2018, no período de Janeiro de 2018 até final de Julho de 2018:

* 900 comprimidos da medicação Oseltamivir 75 mg ( TAMIFLU );

*HCC: 550 cp

*Asilo: 100 cp

*Pacientes que retiram na fam1ácia básica com receituário médico: 250 cp

Série histórica da Intluenza no Município de Carazinho

Ano N° de casos N° de casos N° de casos Evolução
Investigados Positivos Negativos

2014 5 casos 1 caso (H3 4 casos Paciente
N2) curado

2015 1 caso O (zero) 1 caso ------------------

2016 30 casos -5 casos 24 casos -5 casos: cura
HIN1;

-IÓbito(Hl
-1 caso de H3 Nl)
N2.

2017 4 casos O (zero) 4 casos -----------------

2018 17 casos -2 casos (H3 9 casos -2 casos
N2) negativos;e mais (H3 N2) : cura

4 casos novos
-2 casos aguardando -1 Óbito
(HIN1) resultado( exames ( Hl NI):

em análise
LACENPOA) -1 paciente

curado(H 1N 1)
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Número de doses aplicadas de vacina para influenza no Município de
Carazinho nos últimos 5 anos na Rede Pública: Grupos Prioritários

*2014: 12.000 doses aplicadas

*2015: 12.769 doses aplicadas

*2016: 12.775 doses aplicadas

*2017: 12.064 doses aplicadas

*2018: 13.214 doses aplicadas

Número de doses aplicadas no Município de Carazinho na Rede Privada em
2018 em demanda espontânea:

*2018: 3.630 doses aplicadas

Cobertura Vacinal da Influenza nos últimos 5 anos na rede pública de
Carazinho: Grupos Prioritários

*2014: 86,06%

*2015: 86%

*2016: 86,93%

*2017: 86%

*2018: 86%
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Número de doses aplicadas no Município de carazinho em pessoas com
comorbidade na rede pública:

*2015: 2.839 doses aplicadas

*2016: 4.137 doses aplicadas

*2017: 3.232 doses aplicadas

*2018: 3.784 doses aplicadas.

ATENCIOSAMENTE

MÁRCIA H. PEREIRA SMANIOTTO

Enf Sanitarista Responsável/Vigilância Epidemiológica
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