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Apresentação:
A Comunicação de risco tem como objetivo apoiar na divulgação rápida e eficaz de conhecimentos às populações, parceiros e partes intervenientes
possibilitando o acesso às informações fidedignas que possam apoiar nos diálogos para tomada de medidas de proteção e controle em situações de
emergência em saúde pública.
Chefe da DIASI: André Martins
Coordenadora CIEVS: Camila Macioszek Schwarz
Apoiadora CIEVS: Maria Cristina de L. Teixeira

COMUNICAÇÃO DE RISCO
“SURTO DE INFLUENZA A subtipo (H3N2).”
Descrição do evento:
O Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena Litoral Sul informa que a Reserva Indígena Rio das Cobras (Nova
Laranjeiras/PR) está em SURTO de doença pela Influenza A subtipo (H3N2).
Segundo dados da equipe de saúde indigena local e da vigilância epidemiológica do município, entre os dias 03 e 12
de janeiro/2022, 73 pacientes indígenas apresentaram quadro de Síndrome Gripal (SG). Todos os pacientes foram testados
para COVID-19, sendo que, até o momento, 2 casos foram confirmados para COVID-19, 42 casos foram descartados e 29
aguardam resultado laboratorial.
Desses 73 pacientes, 7 pacientes realizaram painel viral, onde foi detectado 4 casos de INFLUENZA A subtipo (H3N2),
1 caso foi descartado para vírus respiratório, e 2 aguardam resultado. Os casos que não foram submetidos ao painel viral e
resultaram negativo para COVID-19 serão classificados, por vínculo-epidemiológico, como INFLUENZA A subtipo (H3N2).
Ações adotadas:
• Busca ativa de casos suspeitos, através de visitas domiciliares.
• Orientação a todos os indígenas, que estiveram em viagem recente, a manter isolamento mínimo de 10 dias.

• Monitoramento dos casos de Síndrome Gripal pela equipe multidisciplinar de saúde indígena, enfatizando a necessidade
de materem o isolamento domiciliar.
• Execução de ações que objetivam detectar, investigar, responder e controlar o evento atual, bem como evitar novos casos
de infecção por vírus respiratórios.
• Ações preventivas nas comunidades: Educação em Saúde
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