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A Funasa, através desse informe técnico apresenta a 

situação epidemiológica da Influenza Pandêmica 

entre populações indígenas do Brasil e oferece 

subsídios para o fortalecimento da Vigilância no 

contexto do enfrentamento da pandemia.  
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1- VIGILÂNCIA DA INFLUENZA 

 

 

Após a declaração de transmissão sustentada em 16 de julho de 2009, o Ministério 

da Saúde (MS) passou a realizar o monitoramento apenas dos óbitos e casos de Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG), seguindo as orientações da Organização Mundial da 

Saúde (OMS). Na atual fase da pandemia, tanto a OMS quanto os outros países com 

transmissão sustentada interromperam a investigação e notificação de casos leves suspeitos 

por Influenza A H1N1, pois não está mais recomendada a identificação individual de cada 

caso suspeito de influenza pelo novo vírus. 

A partir do ano epidemiológico de 2010, iniciado em 03 de janeiro deste ano está 

recomendada a notificação e coleta de material biológico apenas dos casos de Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG) que forem submetidos à internação hospitalar. Esta 

definição, atualmente seguida por outros países, foi acordada no Sistema Único de Saúde 

entre o Ministério da Saúde (MS) e as Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e Secretarias 

Municipais de Saúde (SMS) e consta nas orientações técnicas no site da Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SVS).  

O monitoramento da pandemia de influenza é realizado por meio de diversas fontes 

de dados, como: Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan), Sistema de 

Informações Hospitalares (SIH), Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), Sistema de 

Vigilância da Gripe (Sivep Gripe), Inquérito Telefônico (Vigitel), Indicadores Qualitativos, 

além de outras iniciativas locais de acordo com a capacidade e estrutura dos serviços. 

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), considerando a reconhecida 

vulnerabilidade das populações indígenas às doenças respiratórias, relacionadas com as 

condições sócio-econômicas e práticas tradicionais, orienta que os Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (DSEI) continuem monitorando e registrando todos os casos de 

Síndrome Gripal (SG) e SRAG. 

 

 

 

 

 

 

Para realizar esse monitoramento, os casos de síndrome gripal (SG) e síndrome 

respiratória aguda grave (SRAG) são registrados nos DSEI e informados semanalmente ao 

Departamento de Saúde Indígena (Desai) por meio do Aplicativo de Vigilância 

Epidemiológica da Influenza Web do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena 

(SIASI).  

 

 

 

 

 

Atenção especial deve ser dada aos fatores e grupos de risco (pacientes 

imunodeprimidos, diabéticos, obesos, portadores de patologia cardíaca ou respiratória, 

menores de 2 anos de idade ou maiores de 60 anos, e gestantes). 

 

Fundação Nacional de Saúde /  Ministério da Saúde  

INFORME TÉCNICO MENSAL DE INFLUENZA PANDÊMICA (H1N1) 2009  –  JULHO 2010 
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2- SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA SG, SRAG E INFLUENZA PANDÊMICA NO 

BRASIL E EM POPULAÇÕES INDÍGENAS 

 
2.1. Perfil geral no Brasil 

 

No Brasil, de acordo com o MS, da SE 01 até a SE 28 de 2010 (03/01 a 17/07/2010), 

foram notificados 7.289 casos de SRAG hospitalizados. Deste total, 10%, ou seja, 727 casos 

foram confirmados para influenza pandêmica no Brasil.  

A região sudeste apresenta a maior proporção de casos notificados 46,1% 

(3.357/7.289), entretanto a região norte apresenta a maior proporção de casos confirmados, 

39,8% (289/727) (Tabela 01). 

 
Tabela 1. Classificação final da investigação dos casos de SRAG hospitalizados, segundo   

região geográfica. Brasil, SE 01 a 28.       

Regiões  
Confirmado Em investigação Descartado Total 

n % n % n % n % 

Sudeste 65 8,9 609 47,7 2.683 50,8 3.357 46,1 

Norte 256 35,2 119 9,3 668 12,6 1.043 14,3 

Sul 289 39,8 250 19,6 1.257 23,8 1.796 24,6 

Nordeste 103 14,2 190 14,9 335 6,3 628 8,6 

Centro-Oeste 14 1,9 109 8,5 342 6,5 465 6,4 

Brasil 727 100,0 1.277 100,0 5.285 100,0 7.289 100,0 

Dados: Ministério da Saúde.   

Fonte: SINAN/SVS – dados atualizados até 18/07/2010.  

 
Em 2010, a semana epidemiológica (SE) 10 apresentou maior freqüência de casos 

confirmados para Influenza Pandêmica (H1N1) 2009, em função do pico registrado na região 

norte, quando foi registrada uma incidência de 3,1/1.000.000 de habitantes. (Figura 1).  

 

Figura 1. Incidência de casos confirmados por região geográfica e semana epidemiológica de 

início dos sintomas. Brasil, até SE 28/2010.     

 
                       Dados: Ministério da Saúde.  Fonte: SINAN/SVS – dados atualizados até 18/07/2010.  
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Na região Norte observa-se um decréscimo na incidência até a SE 13, seguido de 

leve aumento no número de casos na SE 14. A região Sul apresentou um discreto aumento 

de casos nas SE 10, 12 e 15, com decréscimo a partir de então. No país como um todo, a 

partir da SE 10 foi observada contínua redução na incidência dos casos confirmados (Figura 

01). 

Até a SE 28, foram registrados 769 óbitos suspeitos de influenza pandêmica no 

Brasil. Destes, 11,8% (91/769) foram confirmados, 7,8% (60/769) estão sob investigação e 

80,4% (618/769) foram descartados para influenza pandêmica (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Classificação final da investigação dos óbitos, segundo região geográfica. Brasil, SE 

01 a 28/2010.     

Regiões  
Confirmado Em investigação Descartado Total 

n % n % n % n % 

Sudeste 11 12,1 20 33,3 349 56,5 380 49,4 

Norte 44 48,4 6 10,0 44 7,1 94 12,2 

Sul 16 17,6 10 16,7 142 23,0 168 21,8 

Nordeste 17 18,7 18 30,0 51 8,3 86 11,2 

Centro - 
Oeste 

3 3,3 6 10,0 32 5,2 41 5,3 

Brasil 91 100,0 60 100,0 618 100,0 769 100,0 

   Dados: Ministério da Saúde.   

    Fonte: SINAN/SVS – dados atualizados até 18/07/2010.  

 

 

Entre os óbitos confirmados para influenza pandêmica, a mediana de idade era de 27 

anos (intervalo: 1 ano a 79 anos) e o sexo feminino foi o mais freqüente com 75% (48/64) 

dos óbitos confirmados, sendo que 71% (34/48) estavam em idade fértil (15 a 49 anos de 

idade), destes, 56% (19/34) era gestante.  

Entre os óbitos confirmados para influenza pandêmica, a mediana de idade foi de 28 

anos (intervalo: < 1 ano a 79 anos) e o sexo feminino foi o mais frequente com 70,3% (64/91) 

dos óbitos confirmados, sendo que 67,2%(43/64) estavam em idade fértil (10 a 49 anos de 

idade), destas, 53,5% (23/43) eram gestantes. Do total de óbitos confirmados, 62,6% (57/91) 

apresentavam pelo menos uma condição de risco para gravidade, sendo que as gestantes 

representaram 25,3% (23/91) do total de óbitos confirmados. A região Norte apresentou a 

maior proporção de óbitos confirmados, 48,4% (44/91) (Tabela 2). Cabe ressaltar que esta 

maior proporção ocorreu até o mês de março deste ano, quando representava 66% do total 

de óbitos, com significativa redução a partir de então. 

 

   

2.2. Situação epidemiológica em populações indígenas 

   2.2.1. Perfil epidemiológico de SG e SRAG 

 

Em 2010, na população indígena, até a SE 26 (03/01 a 03/07), foram registrados 

38.953 casos de Síndrome Gripal e 1.415 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(gráfico 1). 
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Observa-se que o número de casos de SG registrados na SE 26 (27/06 a 03/07) de 

2010 é 50% (761/1.505) inferior à mediana de casos de SG registrados entre a SE 01 e SE 

25 de 2010 (gráfico 1).  

Considerando a mediana de casos de SRAG registrados no mesmo período, observa-

se, na SE 26 de 2010, redução de 62% (22/58) no número absoluto de casos graves 

registrados em relação à mediana de casos (gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Distribuição dos casos de SG e SRAG na população indígena, por semana 

epidemiológica (SE) -  Brasil, SE 01 de 2010 a SE 26 de 2010.  

 
          Fonte: SIASI – Vigilância Epidemiológica da Influenza Web 

 

A região Norte apresenta a maior proporção de casos de SRAG registrados – 72,7% 

(1.146/1.576), seguida da região Centro-Oeste com 22,4% (353/1.576). As regiões com 

maior incidência de SRAG foram as regiões Norte (453,6/100 mil indígenas) e Centro-Oeste 

(317,0/100 mil indígenas). A incidência média de SRAG nas populações indígenas do Brasil 

foi de 281,2/100 mil indígenas (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Incidência de SRAG em populações indígenas, por região.  Brasil, SE 01 a SE 26 de 

2010.        

Regiões  

Casos registrados de 
SRAG Incidência de SRAG                

(por 100 mil hab) 

n % 

Norte 1.146 72,7 453,6 

Nordeste 24 1,5 17,7 

Centro-Oeste 353 22,4 317,0 

Sudeste 13 0,8 68,0 

Sul  40 2,5 96,0 

Brasil indígena 1.576 100,0 281,2 

 
                   Fonte: SIASI – Vigilância Epidemiológica da Influenza Web 

Med SG (SE 01 a 26)= 1.502 
Med SRAG (SE 01 a 26)= 53 
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             A análise da incidência de SRAG evidencia que a patologia atingiu mais fortemente a 

população indígena dos DSEI da região Amazônica. (Figura 2).  

 

Figura 2. Incidência de SRAG em populações indígenas, por DSEI.  Brasil, SE 01 a SE 26 de 

2010.        

 

 
 

 

              
 

 

Fonte: SIASI – Vigilância Epidemiológica da Influenza Web 

 

2.2.2. Perfil epidemiológico da Influenza Pandêmica 

 

A confirmação diagnóstica para o vírus influenza pandêmica (H1N1) 2009 ocorre por 

resultado laboratorial ou por vínculo epidemiológico em surtos.  

Da SE 01 de 2010 a SE 26 de 2010 (03/01 a 03/07) foram confirmados 03 casos de 

SRAG com Influenza Pandêmica (H1N1) entre indígenas Brasileiros (Tabela 4).  Trata-se de 

um paciente de 05 meses de idade, uma gestante de 23 anos e um paciente de 01 ano. 

 

1)Alagoas e Sergipe; 2)Altamira; 3)Alto Rio Juruá; 4)Alto Rio Negro; 5)Alto Rio Purus; 6)Alto Rio Solimões; 7)Amapá e Norte do Pará; 
8)Araguaia; 9)Bahia; 10)Ceará; 11)Cuiabá; 12)Guamá-Tocantins; 13)Kaiapó do Mato Grosso; 14)Kaiapó do Pará; 15)Leste de Roraima; 
16)Manaus; 17)Maranhão; 18)Mato Grosso do Sul; 19)Médio Rio Purus; 20)Médio Rio Solimões e Afluentes; 21)Minas Gerais e Espírito 
Santo; 22)Interior Sul; 23)Parintins; 24)Pernambuco; 25)Porto Velho; 26)Potiguara; 27)Rio Tapajós; 28)Litoral Sul; 29)Tocantins; 30)Vale 
do Javari; 31)Vilhena; 32)Xavante; 33)Xingu; 34)Yanomami. 
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Tabela 4. Número de casos de SRAG por Influenza Pandêmica (H1N1) 2009 registrados em 

populações indígenas, por DSEI.  Brasil, SE 01 a SE 26 de 2010.        

DSEI 

Casos confirmados 
H1N1 

n % 

GUAMA TOCANTINS 1 33,3 

CEARÁ 1 33,3 

TOCANTINS 1 33,3 

TOTAL 3 100,0 

                   Fonte: SIASI – Vigilância Epidemiológica da Influenza Web 

 

 

Para efeitos de cálculo da taxa de incidência, a Funasa considera os casos de SRAG 

confirmados laboratorialmente para Influenza Pandêmica (H1N1) 2009.  

Na população indígena brasileira, até a SE 26 de 2010, a taxa de incidência de SRAG 

com influenza pandêmica (H1N1) 2009 foi de 0,5 para cada 100 mil indígenas, próxima à 

taxa de incidência de SRAG com influenza pandêmica (casos hospitalizados) da população 

geral, até a SE 28 de 2010. 

 

Tabela 5. Incidência de SRAG com Influenza Pandêmica em população indígena e população 

geral. Brasil indígena (SE 01 a SE 26 de 2010) e população brasileira (SE 01 a 28 de 

2010).  

Regiões  

Casos 
registrados de 

SRAG 

Casos confirmados de 
SRAG com influenza 

pandêmica 

Incidência de SRAG 
com influenza 

pandêmica                  
(x 100 mil hab) (n) (n) 

Populações indígenas 1.185 3 0,5 

Brasil   4.533 727 0,4 

    Fonte: SIASI – Vigilância Epidemiológica da Influenza On Line 

           Ministério da Saúde - SINAN/SVS – dados atualizados até 18/07/2010. 

   * Os registros no SIASI de SRAG em populações indígenas não considera apenas os casos hospitalizados. 

   ** As notificações no SINAN consideram apenas os casos de SRAG hospitalizados. 

 

 

   2.2.3. Perfil dos casos que evoluíram para óbito 

 

Entre as populações indígenas, nenhum caso confirmado evoluiu para óbito. Não 

existem óbitos suspeitos em investigação.  

As informações referentes às populações indígenas são relacionadas aos registros 

digitados no SIASI entre as 01ª semana epidemiológica de 2010 e 26ª semana 

epidemiológica de 2010 (03/01 a 03/07), com dados exportados em 21/07/10.  

Eventuais alterações nos números apresentados podem ocorrer, principalmente, 

devido ao dinamismo dos registros nos formulários e das confirmações laboratoriais. Estes 

casos serão analisados e incluídos no próximo informe técnico.  
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3- TRATAMENTO MEDICAMENTOSO 

 

A Funasa, de forma integrada com o Ministério da Saúde, enviou, em março de 2010, 

o medicamento Oseltamivir (Tamiflu®) à todos os Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEI) do Brasil. O medicamento foi previamente cadastrado no sistema de controle de 

estoque de medicamentos da Funasa, e deverá ser descentralizado pelos DSEI aos postos 

de saúde e pólos base, visando a instituição do tratamento precoce aos casos com 

indicação.  

Segundo o Protocolo de Vigilância Epidemiológica da Influenza: notificação, 

investigação e monitoramento – de março de 2010 - o Oseltamivir deve ser utilizado em 

pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), cujo início dos sintomas tenha 

ocorrido no período de 48 horas, observando-se as recomendações do fabricante constantes 

na “bula” do medicamento. Também, a critério médico, o medicamento está indicado para 

tratar pacientes com síndrome gripal que sejam portadores de fatores de risco. Segundo a 

orientação do fabricante, o Oseltamivir deve ser usado durante a gravidez somente se o 

benefício justificar o risco potencial para o feto.  

O Ministério da Saúde reitera que todos os indivíduos que compõem o grupo de risco 

ou que apresentem fatores de risco para complicações por influenza requerem – 

obrigatoriamente - avaliação e monitoramento clínico constante de médico assistente, para 

indicação ou não de tratamento com Oseltamivir, além da adoção de todas as demais 

medidas terapêuticas. De forma complementar, uma atenção especial deve ser dada às 

grávidas, independentemente do período de gestação.  

O tratamento deve ser iniciado em até 48 horas do início dos sintomas. A dosagem 

específica para adultos e crianças pode ser consultada no Protocolo de Manejo Clínico. 

 

 

 

4- IMUNIZAÇÃO EM POPULAÇÕES INDÍGENAS 

 

 A principal estratégia nacional para o enfrentamento da pandemia de Influenza 

(H1N1) 2009, juntamente com o reforço na rede de assistência, é a vacinação para grupos 

prioritários.  

 A SVS descentralizou para todas as Coordenações Estaduais de Imunizações o 

quantitativo de doses necessário para vacinar toda a população indígena a partir dos 6 

meses de idade, permitindo que todos os Distritos possam iniciar simultaneamente a 

vacinação no mês de março. É importante ressaltar que na área indígena será 

multivacinação, aproveitando a oportunidade para iniciar e/ou atualizar os esquemas 

vacinais.  

Visando apoiar os DSEI na organização e realização desta ação, a Funasa disponibilizou 

recursos para todos os Distritos e Assessorias de Saúde Indígena e instituiu um grupo de 

assessores especialistas para realizar o monitoramento da vacinação em localidades 

prioritárias. 

Até 26 de julho de 2010, de acordo com o Sistema de Informações do Programa 

Nacional de Imunizações (SI-PNI), já haviam sido vacinados em todo o Brasil cerca de 495 

mil indígenas aldeados (n=495.804), o que corresponde a uma cobertura vacinal de 88,47%, 

superando a meta de 80% preconizada pelo Ministério da Saúde (Tabela 6). Em todos os 

Estados Brasileiros com populações indígenas foi alcançada a meta preconizada, sendo que 
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12 (50%) alcançaram cobertura entre 80 e 90%, e 12 (50%) alcançaram cobertura superior à 

90%.   

 O percentual de indígenas já imunizados pode ser ainda maior, considerando que os 

registros dos dados On line no sistema do Ministério da Saúde é de responsabilidade dos 

municípios de abrangência dos DSEI.  

O principal objetivo da estratégia nacional de vacinação é contribuir para a redução 

de morbimortalidade pelo vírus da influenza (H1N1) 2009 e manter a infraestrutura dos 

serviços de saúde para atendimento à população.  

 

Tabela 6. Cobertura vacinal contra Influenza Pandêmica (H1N1) 2009 em populações indígenas, 

por macro-região. Brasil, 2010.  

Regiões  
Cobertura vacinal em indígenas 

n % 

Norte 220.428 84,20 

Nordeste 126.241 92,93 

Centro-Oeste 21.501 112,39 

Sudeste 40.461 97,10 

Sul  87.173 85,49 

Brasil indígena 495.804 88,47 

   Fonte: SI-PNI - Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações                

   Acesso em 26/07/2010. 

 *Percentual acima de 100% pode estar relacionado à registros pelos municípios de imunização de   

indígenas   não aldeados.  

 

 

5- RECOMENDAÇÕES 

 

A Funasa reitera que os casos de síndrome gripal (SG) e síndrome respiratória aguda 

grave (SRAG) devem ser acompanhados, registrados e informados semanalmente ao 

Departamento de Saúde Indígena (Desai) através do link “comunique aqui”, disponível no 

site da Funasa (www.funasa.gov.br) - ambiente Saúde Indígena – Influenza A H1N1.  

A Funasa reforça a necessidade dos DSEI permanecerem em articulação com as 

secretarias municipais e estaduais de saúde para orientações e apoio quanto aos 

procedimentos adotados para o enfrentamento da pandemia nas diversas regiões do país.  

As Casas de Apoio à Saúde do Índio (CASAI) tem um papel importante no controle da 

transmissão de doenças e agravos. Medidas de precaução devem ser adotadas: uso de EPI 

pelos profissionais de saúde e serviços gerais, cuidado na limpeza e desinfecção, cuidado no 

processamento de roupas, no transporte de pacientes e no tratamento de resíduos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Funasa reforça necessidade de atenção especial às populações indígenas da 

região Amazônica, devido à dispersão geográfica e dificuldade de acesso aos serviços de 

saúde. Também reforça a importância das EMSI estarem atentas à eventuais ocasiões de 

aglomeração nas aldeias. 

 

http://www.funasa.gov.br/
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6- SURTOS 

 

A Agência Regional de Saúde da Guiana Francesa – Agence Régionale de Santé 

Guyane – publicou em seu último Boletim Epidemiológico – n. 08/2010 – a existência de co-

circulação dos vírus Gripais B e A (H1N1) 2009, com predominância para o vírus B, nas 

semanas epidemiológicas 24 e 25 (13 a 26 de Junho) de 2010. A Agência informou que, pela 

terceira semana consecutiva, o número de consultas por SG ultrapassou os valores máximos 

esperados. A evolução dos indicadores de vigilância epidemiológica indica que a situação 

atualmente observada na Guiana Francesa corresponde ao início de uma epidemia gripal.  

 Em função da existência de região de fronteira entre a Guiana Francesa e o estado 

do Amapá, onde se localiza o DSEI Amapá e Norte do Pará – responsável pela atenção à 

saúde de 9.532 indígenas – reforça-se a necessidade de intensificação da vigilância da 

Influenza.  

Não foi registrado situações de surto de SG em populações indígenas dessa região. 

De acordo com o SIASI Web Influenza, não foram registrados casos de SG e SRAG em 

populações indígenas do DSEI Amapá e Norte do Pará no mês de junho de 2010.   

 De acordo com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, 

92,25% da população indígena do estado do Amapá foram vacinados pelas equipes 

multidisciplinares de saúde da Funasa.  

 

   

7- AÇÕES 

 

Desde o início de evidências de transmissão sustentada do vírus Influenza 

Pandêmica (H1N1) 2009 no Brasil, o Departamento de Saúde Indígena da Fundação 

Nacional de Saúde vem desenvolvendo uma série de ações. Destacam-se: 

 

- Instituição do Gabinete de Crise da Influenza com o objetivo de monitorar a situação e 

indicar as medidas adequadas aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, em consonância 

com o Ministério da Saúde e outros órgãos de governo;  

- Disponibilização de créditos aos DSEI para aquisição de equipamentos de proteção 

individual para os profissionais de saúde visando implementar as medidas de precaução e 

controle de infecção nos serviços de saúde para reduzir ao máximo a transmissão pelo vírus 

da influenza; 

- Participação das reuniões periódicas do Gabinete Permanente de Emergências de Saúde 

Pública (GPESP) e do Grupo Executivo Interministerial (GEI); 

- Disponibilização oportuna do medicamento Oseltamivir para os DSEI; 

- Elaboração periódica de informes e documentos técnicos para garantir a atualização 

permanente dos profissionais de saúde sobre as medidas adotadas pelas instituições do 

governo Brasileiro, situação epidemiológica, evidências científicas, além de orientações e 

recomendações do Ministério da Saúde; 

- Implantação da Sala de Situação sobre Influenza Pandêmica (H1N1) 2009 no Desai; 

-Participação no Grupo Estratégico Operacional de Vacinação Contra a Influenza Pandêmica 

coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do MS; 

-Descentralização de recursos aos DSEI para custear despesas relacionadas às ações de 

imunização.  
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8- OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

Para obter todos os protocolos e materiais oficiais do Ministério da Saúde acesse o 

Portal Saúde (www.saude.gov.br) ou o Portal da Secretaria de Vigilância em Saúde do 

Ministério da Saúde (www.saude.gov.br/svs). 

Para informações sobre vigilância da síndrome gripal e síndrome respiratória aguda 

grave na atenção à saúde indígena, medidas de precaução e controle a serem adotadas nos 

serviços de saúde indígena, informações gerais – perguntas e respostas - aos profissionais 

de saúde indígena e usuários indígenas, e outros documentos, acesse o Portal Funasa 

(www.funasa.gov.br) e clique no banner “Saúde Indígena – Influenza Pandêmica (H1N1) 

2009”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.funasa.gov.br/
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