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De acordo com o Código de ÉTICA Médica em vigor e
com as exigências da ANVISA, regulamentadas pela
RDC 096/08, DECLARO que no que diz respeito a esta
apresentação não apresento qualquer conflito de
interesse.



GRIPE - INFLUENZA 
Os vírus influenza são da família dos Ortomixovírus e

subdividem-se em três tipos: A, B e C, de acordo com sua

diversidade genética.

Os vírus A são classificados em subtipos de acordo com as

variações antigênicas em suas proteínas de superfície H

(hemaglutina) e N (neuraminidae) e as cepas B em duas

linhagens geneticamente distintas, Yamagata e Victoria.



 1918 - 19 - Gripe Espanhola (H1N1)

 20 a 40 milhões de mortes no mundo

 Pelo menos 550 mil somente nos EUA (apenas 80% 

da pop. incluída nos dados de estatísticas vitais)

 1957- 58 - Gripe Asiática (H2N2)

 ~70.000 mortes nos EUA

 Deslocamento do vírus H1N1 que deixou de circular

 1968-69 - Gripe de Hong Kong (H3N2)

 ~34.000 mortes nos EUA

 Deslocamento do vírus H2N2 que deixou de circular

 Atuais influenzas interpandêmicas

 ~36.000 mortes nos EUA

 >200.000 hospitalizações

Fonte: David K. Shay/CDC-EUA

Impacto das pandemias de influenza







BRASIL - SRAG

• Em 2015, 1.089 casos confirmados de SRAG
relacionados ao vírus influenza.

A H3N2 INFLUENZA B A H1N1

55% 21,5% 12,9%



BRASIL - SRAG

• Em 2016 de 03/01/2016 a 08/10/2016 (SE 40) foram
notificados 50.558 casos de SRAG, sendo 40.431 (79,9%) com
amostra processada.

• 11.446 foram classificadas como SRAG por influenza.

• A região Sudeste registrou o maior número de casos de SRAG
por influenza 55,2% (6.299/11.407).

A H1N1 INFLUENZA B A H3N2

89,1% 4,1% 0,4%





ESTADO DE SÃO PAULO
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ESTADO DE SÃO PAULO
• Foi identificada pelo menos uma comorbidade em 66% 

dos óbitos.



• Em relação à situação vacinal conhecida 76,9% dos casos
e 86,2% dos óbitos não haviam vacinados.

• Dentre os casos, 84,9% foram tratados com antiviral com
mediana de 3 dias para início do tratamento.

• O tratamento dentro de 48 horas foi instituído em 30,7%
dos óbitos.

ESTADO DE SÃO PAULO



• Gestante: Registraram-se  197  casos,  sendo  39,1% no  
terceiro  trimestre  de gestação.  

• Oito gestantes evoluíram a óbito, cinco não vacinadas e 
três sem registro dessa informação. 

ESTADO DE SÃO PAULO



GVE XXX JALES – Data: 18 de Outubro de 2016

CASOS NOTIFICADOS

CASOS 
CONFIRMADO

S (Inflenza 
A(H1N1))

CASOS 
CONFIRMAD

OS 
(Influenza B)

CASOS 
CONFIRMAD

OS 
(Influenza 
A(H3N2))

CASOS 
DESCARTAD

OS

ÓBITOS 
CONFIRMAD

OS ÓBITOS SUSPEITO

308 77 6 2 223 9 0

MUNICÍPIO DE 
RESIDÊNCIA Nº de Casos Confirmados - POR INFLUENZA A(H1N1)

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO

Fernandópolis 1 1 20 4 2 0 1



SINTOMAS DOS CASOS H1N1 
CONFIRMADOS EM 
FERNANDÓPOLIS 2016 (n=28)

• Febre: 96%

• Tosse: 85%

• Dispnéia: 67%

• Mialgia: 67%

• Desconforto respiratório: 54%

• Saturação O2<95%: 36%

• Dor de Garganta: 36%



SÍNDROME GRIPAL

• Indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo
que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta
e pelo menos um dos seguintes sintomas:

• Cefaléia

• Mialgia ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico
específico.

• Em crianças com menos de 2 anos de idade, considera-se
também como caso de síndrome gripal: febre de início
súbito (mesmo que referida) e sintomas respiratórios
(tosse, coriza e obstrução nasal), na ausência de outro
diagnóstico específico.

Protocolo Influenza 2015 – Ministério da Saúde do Brasil



Síndrome Respiratória Aguda 
Grave
• Indivíduo de qualquer idade, com síndrome gripal que 

apresente dispnéia ou os seguintes sinais de gravidade:

• Saturação de SpO2 < 95% em ar ambiente.

• Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência 
respiratória avaliada de acordo com a idade.

• Piora nas condições clínicas de doença de base.

• Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente.

• Ou

• Indivíduo de qualquer idade com quadro de Insuficiência 
Respiratória Aguda, durante período sazonal. 

• Em crianças também observar os batimentos de asa de nariz, 
cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.



• Avaliação clínica completa
• Fatores de risco
• Exames de entrada em SRAG: Hemograma, Raio X de tórax PA e Perfil, Gasometria arterial (se

fr > 24 irpm; cianose; Oximetria de pulso < 95% em ar ambiente) ; creatinina e hemocultura,
demais exames a depender das comorbidades.

Síndrome Gripal em 
Pacientes COM
Fatores de Risco
- Medicamentos 

sintomáticos + 
hidratação

- Oseltamivir
independente da 
situação vacinal 

- Avaliar indicação de 
internação caso 
desnecessário 
orientar a retornar 
ao serviço para 
Reavaliação.

Síndrome Gripal em 
Pacientes SEM Fatores 
de Risco
- Medicamentos 

sintomáticos + 
hidratação

- Oseltamivir se 
necessário .

- Reavaliação

Síndrome Respiratória Aguda Grave
- Avaliação clínica minuciosa com terapia de

suporte imediata incluindo hidratação e
oxigenioterapia

- Internação Hospitalar
- Isolamento
- Notificação da Vigilância Epidemiológica
- Iniciar Oseltamivir após suspeita clínica,

independente da coleta de material para exame .
- Solicitar coleta de material para exame – PCR para

Influenza
- Terapia antibacteriana empírica – Ceftriaxona e

Azitromicina
- Avaliar necessidade de UTI











TRATAMENTO

• Inibidor da Neuranimidase



DOSE AJUSTADA PARA IR



Informações Adicionais
• Em situações especiais o julgamento clínico e virológico (testes 

laboratoriais) de amostras respiratórias do trato inferior devem 
guiar a decisão terapêutica para prolongar o tratamento por 
período superior a cinco dias em pacientes com doença grave 
ou prolongada. 

• Os tratamentos mais longos podem ser necessários em 
pacientes imunossuprimidos, os quais podem apresentar 
replicação viral prolongada. Estes pacientes apresentam risco de 
desenvolver resistência. 



• Alguns autores sugerem o uso de doses dobradas nestes 
pacientes, embora mais estudos clínicos em 
imunossuprimidos ainda sejam necessários; resultados 
controversos foram obtidos em estudos observacionais.  

• Para os pacientes que vomitam até uma hora após a ingestão 
do medicamento deve ser administrado uma dose adicional.



AUMENTO DE DOSE PARA 
PACIENTES GRAVES E 
IMUNOSSUPRIMIDOS
• CDC - A dose mais elevada de oseltamivir tem sido

recomendado por alguns especialistas (por exemplo, 150 mg
duas vezes por dia em adultos com função renal normal) para
o tratamento da gripe em pacientes imunocomprometidos e
em pacientes gravemente doentes hospitalizados.

• No entanto, tem sido relatada adequada absorção de
oseltamivir em adultos graves, com doses normais que
produziram níveis sanguíneos terapêuticos (Ariano, 2010), e
os dados limitados sugerem que a dose maior pode não
proporcionar benefício clínico adicional (Abdel-Ghafar, 2008;
Ariano, 2010; Kumar, 2010; Lee, 2013; Sudeste Asiático
Doenças Infecciosas Rede de Investigação Clínica, 2013).

http://www.cdc.gov/flu/professionals/antivirals/antiviral-dosage.htm



DOSE PARA OBESIDADE 
MÓRBIDA
• BULA/OMS/CDC/MS



Vacina 2016

• Um vírus similar ao vírus influenza A/California/7/2009 (H1N1) 
pdm09

• Vírus influenza A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2),  

• Vírus influenza B/Brisbane/60/2008 (Victória)

• Vírus similar ao vírus influenza B/Phuket/3073/2013 (Yamagata)



VACINA - BULA

Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes
com hipersensibilidade conhecida às substâncias ativas, à
qualquer um dos excipientes, ou à qualquer substância que
pode estar presente na forma de traços como ovo
(ovalbumima e proteínas de galinha), formaldeído, brometo
de cetiltrimetilamônio, polissorbato 80 ou gentamicina.

Bula da Vacina Influenza Trivalente Abbott



VACINA - CDC

Pessoas que sofreram apenas urticária após a exposição ao
ovo pode receber qualquer vacina contra a gripe .

As pessoas que tiveram angioedema, desconforto
respiratório, tontura, ou vômitos recorrentes que tiveram que
utilizar epinefrina ou outra intervenção médica de
emergência, também pode receber qualquer vacina contra a
gripe, mas a vacina deve ser administrada em um ambiente
adequado para atender urgências e será supervisionado por
um profissional de saúde que é capaz de reconhecer e
gerenciar as condições alérgicas graves.

Pessoas com reações severas alérgicas a vacina está
contraindicada doses subsequentes.

http://www.cdc.gov/flu/about/season/flu-season-2016-2017.htm





Obrigado!


