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Alerta Epidemiológico 
 

“Influenza tipo B” 
 

Conforme Alerta Epidemiológico de 24/09/2015, nas últimas semanas foi 

observada ocorrência atípica de casos agregados de crianças com diagnóstico de miosite 

viral em Florianópolis. 

 

A vigilância sobre estes casos identificou, até o momento, o acometimento de 

crianças entre 3 e 8 anos de idade com febre e sintomas compatíveis com infecção de 

vias aéreas superiores, evoluindo para mialgia e dificuldade para deambular. Todos estes 

casos tiveram boa evolução, com desaparecimento espontâneo dos sintomas. O agente 

etiológico identificado até o momento foi o vírus influenza tipo B.  

 

Simultaneamente, ocorreu no município o óbito de um adolescente de 16 anos, 

previamente hígido, por insuficiência respiratória. O agente etiológico identificado foi 

também o vírus influenza tipo B. 

 

 Dada a evolução atípica dos casos relacionados à infecção pelo vírus influenza 

tipo B identificados até o momento, solicitamos especial atenção dos profissionais de 

saúde aos casos de infecção respiratória que, dadas as alterações climáticas, devem 

aumentar nos próximos dias. É necessário aumentar a atenção para a evolução e 

sinais de gravidade e enfatizar a necessidade de retorno ao serviço de saúde em 

qualquer sinal de piora, especialmente em crianças e adolescentes.  

 

Além de especial atenção às recomendações de tratamento das síndromes gripais 

(vide anexo), excepcionalmente neste momento recomendamos a utilização de 

Oseltamivir para quadro com maior acometimento sistêmico, mesmo em crianças e 

adolescentes sem comorbidades, independentemente de suspeita de co-infecção 

bacteriana. 

 

Ressaltamos que estas medidas são necessárias até que se tenha mais clareza do 

comportamento viral ora identificado. As investigações e medidas de vigilância 
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epidemiológica continuam sendo aplicadas e quaisquer informações pertinentes ou 

alterações de recomendação serão prontamente repassadas a todos os profissionais. 

 

Oportunamente, lembramos que Síndrome Gripal Aguda Grave (SRAG) é de 

notificação obrigatória e imediata, para que a coleta de material e medidas cabíveis 

sejam tomadas oportunamente. 

 

Definição de SRAG: quadro gripal, em indivíduos de qualquer idade, acompanhado 

por dispneia ou outros sinais de gravidade, como saturação de O2 < 95%, sinais de 

desconforto respiratório, taquipneia, hipotensão ou descompensação clínica das doenças 

de base. 

 

Todos os casos suspeitos devem ser notificados imediatamente à Vigilância 

Epidemiológica de Florianópolis conforme o seguinte fluxo:  

 
 

- Dias úteis: Centros de Saúde e UPAS, das 08 às 17h, ao Distrito Sanitário 
correspondente; 
- Demais horários e demais estabelecimentos de saúde, a qualquer hora, pelos seguintes 
contatos: 3212-3922 / 3212-3907/ 9985-2710.  
 
 
 
 
 

 

 

Av. Prof. Henrique da Silva Fontes, 6100 
Florianópolis, SC - CEP 88036-700 
Plantão 24h: (48) 3212-3907 Cel (48) 9985-2710 
Tel: (48) 3212-3910 Fax: (48) 3212-3906 
Email: vigilanciaepidemiologica@pmf.sc.gov.br 
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