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Ibirataia, 15 de abril de 2016. 

 
 

Nota de Esclarecimento 
 

 

 

 Em atenção a imprensa e a sociedade, em virtude de noticias veiculadas 

quinta-feira 14 de abril de 2016, a Secretaria de sáude vem esclarecer que: 

 

1 – Influenza comumente conhecida como gripe, é uma doença viral febril, aguda, 

geralmente benigna e tem um período limitado e determinado é mais frequente no 

outono e no inverno, quando as temperaturas caem. Frequentemente é caracterizada 

por início abrupto de sintomas incluindo febre, calafrios, tremores, dor de cabeça, 

mialgia e anorexia, assim como sintomas respiratórios com tosse seca, dor de 

garganta e coriza. A infecção geralmente dura 1 semana e com os sintomas 

sistêmicos persistindo por alguns dias, sendo a febre o mais importante. 

 

2 -  A melhor maneira de se prevenir contra a doença, é vacinar-se anualmente. A 

vacina é capaz de promover imunidade durante o período de maior circulação dos 

vírus influenza reduzindo o agravamento da doença.  

 

3 - Atualmente, a vacinação é indicada para indivíduos com 60 anos ou mais de 

idade, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, povos 

indígenas, crianças com idade de 6 meses a menor de 5 anos, profissionais de saúde, 

pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições 

clínicas especiais (conforme listagem definida pelo Ministério da Saúde com 

sociedades científicas), gestantes e puérperas. 

 

4 – Ibirataia foi notificado com dois casos pelo municipio de Ipiaú, que estão sendo 

investigados e acompanhados; 

 

 5 – O dois casos notificados de Sindrome Respiratoria Aguda Grave “ Influenza” 

no municipio de Ipiaú são de moradores de Ibirataia e a infecção pode ter sido 

adquirida no municipio de Ipiaú por se tratar de profissional de saúde que atua no 

hospital daquele municipio; 
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6 – A mãe da criança e a criança receberam a assitencia conforme se determina o 

Ministerio da Sáude em protocolo para tratamento de Influenza, inclusive os 

comunicantes das pacientes com disponibilização de medicamentos que são 

solicitados no núcleo regional sul de saúde Jequié; 

 

7 – A vigilancia Epidemiologica está em constante contato com a secretaria de 

sáude do estado, monitorando o tratamento que esta sendo realizado pelos 

comunicantes e grupo de risco da paciente que não apresentaram sintomas 

sugestivos para diagnóstico da sindrome respiratoria. Recebemos informalmente a 

notificação sábado a noite via Wattssapp pela representante da Vigilancia 

Epidemiologica de Ipiau, todas as medidas para bloqueio dos comunicantes e busca 

ativa, foram tomadas de imediato, seguindo as determinações e protocolo de 

tratamento da Influenza do Ministerio da Saúde e as orientações do Núcleo Regional 

de Saúde – Jequié/BA. No domingo a técnica da vigilância epidemiologica esteve na 

residencia dos pais da paciente onde foi informado pelos vizinhos que a mãe 

encontava-se no hopital e os outros membros da familia na fazenda. Na segunda 

solicitamos o medicamento a Dires que não tem plantão no final de semana e nos foi 

informado que o tratamento havia sido disponibilizado por completo  a paciente que 

estava hospitalizada. Ainda assim,  na terça-feira pela manhã, o medicamento foi 

disponibilizado aos comunicantes que haviam passado por atendimento médico 

hospitalar sem evidencias de sintomas para Sindrome Respiratoria Aguda Grave. Ao 

ser disponibilizado a vacina ao municipio, foi realizado a vacinação para os 

familiares. Os exames diagnósticos foram autorizados a serem feitos particular 

porem, os familiares optaram em realizar na segunda por alguns se encontrarem na 

fazenda. Por a paciente ainda encontrar-se hospitalizada todo o contato esta sendo 

estabelecido com o irmão e cunhado da paciente  que são sempre muito acessiveis e 

cordiais na transmissão das informações durante todo o processo investigatorio. 

 

8 - A implementação da precaução constitui a principal medida de prevenção da 

transmissão entre pessoas. A precaução padrão compreende: 

 

 Frequente higienização das mãos, principalmente antes de consumir 

algum alimento. 

 Utilizar lenço descartável para higiene nasal. 

 Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir. 

 Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca antes de lavagem das mãos. 

 Higienizar as mãos após tossir ou espirrar. 
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 Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos 

ou garrafas. 

 Manter os ambientes bem ventilados. 

 Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas 

de influenza. 

 Evitar aglomerações e ambientes fechados (procurar manter o procurar 

manter os ambientes ventilados). 

 Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de 

líquidos. 

 Orientar o afastamento temporário (trabalho, escola etc.) até 24 horas 

De pessoas que apresentem sintomas de gripe após cessar a febre. 

 

 

Vigilância Epidemiologica de Ibirataia 


