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Errata

Boletim Epidemiológico nº 09/2020 – Monitoramento de Surtos de Síndrome

Gripal Associada ao COVID-19

Caxias do Sul, 23 de outubro de 2020.

1. Introdução

Considera-se surto de Síndrome Gripal (SG) a ocorrência de pelo menos

2  (dois)  casos  confirmados  em ambientes  de  longa  permanência,  com vínculo

temporal de até 14 dias entre as datas de início dos sintomas. Surtos de SG podem

ocorrer em ambientes de longa permanência com distintas características como:

empresas (estabelecimento  sem atendimento  ao público),  Instituições de Longa

Permanência de Idosos (ILPI), clínicas de repouso, população albergada, unidades

prisionais, dormitórios coletivos, entre outros, o que implica distintas abordagens e

estratégias de controle.

Cabe à Vigilância em Saúde municipal analisar a situação para confirmar ou

descartar a existência de surto de SG e orientar a adoção de medidas de controle

cabíveis. Uma vez confirmado o surto de SG, juntamente ao Centro de Operações

de Emergência (COE) em Saúde do Rio Grande do Sul, é realizada a avaliação

dos resultados positivos para SARS-CoV-2 por RT-PCR ou teste sorológico IgM.

Caso haja mais de dois casos positivos, é definida a presença do surto de SG por

COVID-19. 

As fontes de notificação dos surtos são os serviços de saúde e a população

em geral. As informações com relação às suspeitas chegam até a Vigilância em

Saúde  de  Caxias  do  Sul  através  do:  Alô  Caxias  (156);  telefone,  e-mail  ou

WhatsApp da equipe da Vigilância em Saúde; ou denúncias ao Ministério Público e

Judiciário. Quando o surto é identificado precocemente, é possível uma ação mais

efetiva na interrupção da cadeia de transmissão.

Após identificação do surto, a equipe da Vigilância Sanitária em conjunto ao

Centro  de  Referência  em  Saúde  do  Trabalhador  (CEREST/Serra)  avalia  a
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necessidade  de  revisão  das  medidas  sanitárias,  a  testagem  das  pessoas

envolvidas no surto  para  identificação do SARS-CoV-2,  bem como as medidas

referentes à proteção da saúde do trabalhador, a fim de conter a ocorrência de

novos casos. Também é orientada a busca ativa sistemática de novos casos de

SG,  bem como a  coleta  imediata  de RT-PCR para  SARS-CoV-2.  O surto  será

considerado encerrado quando decorridos mais de 14 dias do início dos sintomas

do último caso confirmado. 

2. Definições:

SÍNDROME GRIPAL (SG): 
Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes
sinais  e sintomas:  febre (mesmo que referida),  calafrios,  dor de garganta,  dor de cabeça,
tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos, diarreia.
● Em crianças: além dos itens anteriores, considera-se também obstrução nasal, na ausência
de outro diagnóstico específico.
●  Em  idosos:  deve-se  considerar  também  critérios  específicos  de  agravamento  como
síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. 

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG):
Indivíduo com SG que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no
tórax OU saturação de O2menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios
ou rosto.
● Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose,
tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 

SURTO DE COVID-19: 
Ocorrência de pelo menos 2 (dois) casos confirmados por exame laboratorial em ambientes de
longa permanência, com vínculo temporal de até 14 dias entre as datas de início dos sintomas
dos casos.

CONTATO PRÓXIMO:
Contato  próximo  e  continuado  no  mesmo  ambiente  fechado  (sala,  dormitório,  veículo  de
trabalho,  entre  outros)  com  um  caso  confirmado  por  RT-PCR  ou  Teste  de  Antígeno,  em
período superior a 15 minutos, sem o distanciamento interpessoal de no mínimo 1,5 metro,
sem o uso  de  máscara,durante  o  período  que  corresponde  a  2  dias  antes  do  início  dos
sintomas até o isolamento ou afastamento do caso confirmado.
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Condutas da Investigação de Surto:

• Afastar  os  casos  sintomáticos  do  ambiente  de  trabalho  e  orientar  medidas  de

isolamento domiciliar, até o resultado conclusivo da investigação do surto ou até

completar o período de 10 dias de afastamento;

• Intensificar medidas de prevenção e controle conforme portaria vigente;

• Os casos com diagnóstico positivo para COVID-19 deverão permanecer afastados

até completarem o período de 10 dias do início dos sintomas;

• Os  contatos  assintomáticos  com  os  casos  suspeitos  ou  confirmados  deverão

utilizar máscara como uma medida protetiva coletiva até completar 14 dias da data

do afastamento do caso sintomático. Se apresentar sintomas, orientar medidas de

isolamento domiciliar;

• Priorizar o afastamento do trabalho, dos grupos de risco para COVID-19 (acima de

60  anos e/ou com presença de comorbidades)  sendo  o  retorno  destes  grupos

vinculados ao encerramento do surto; 

• Toda  a  empresa  deverá  criar  um  plano  de  contingência  para  a  prevenção,

monitoramento e controle de surtos de síndrome gripal.

3. Dados epidemiológicos

O primeiro caso de COVID-19 no município de Caxias do Sul foi  notificado

em 02 de março de 2020 (Semana Epidemiológica 10). Em 9 de abril de 2020, Caxias

do  Sul  teve  seu  primeiro  caso  de  transmissão  comunitária,  onde  não  foi  possível

identificar  o  vínculo  epidemiológico  de  contaminação.  Em  02  de  maio  de  2020

(Semana Epidemiológica 18), ocorreu o primeiro óbito relacionado ao COVID-19. 

O primeiro caso de surto de COVID-19  foi  notificado em 10 de março de

2020, em uma empresa de fabricação de produtos alimentícios, com 2 trabalhadores

atingidos.

O perfil dos casos de surto de COVID-19 no município serão demonstrados

nos gráficos a seguir. Mais informações sobre a COVID-19 podem ser acompanhadas

diariamente no link: https://covid.caxias.rs.gov.br/.

https://covid.caxias.rs.gov.br/
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Gráfico 1 – Distribuição de surtos de COVID-19 em Caxias do Sul de 10 de março a 10 de

outubro de 2020

Fonte: Planilha de Controle de Surtos da Vigilância em Saúde de Caxias do Sul

A maior  parte  dos  surtos  de  COVID-19  em  Caxias  do  Sul  ocorreu  em  serviços

diversos, seguido por serviços de saúde e Instituições de Longa Permanência de Idosos

(ILPI) (Gráfico 1). Dentre os serviços de saúde, as Unidades Básicas representaram a

maior parte dos casos com 10 surtos, seguido dos hospitais com 6 (Gráfico 2). 

Dentre  os  serviços  diversos,  destaca-se  o  setor  de  Fabricação  de  Máquinas  e

Equipamentos (19,4%),  seguidos dos setores  de Produtos Não Metálicos (13%) e de

Produtos Alimentícios e Bebidas (13%). 

A maioria dos surtos em serviços de saúde e ILPI estão encerrados. Entretanto, 12

surtos em serviços diversos ainda estão em atividade. 
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Gráfico  2  - Número  de  surtos  de  COVID-19  em  Serviços  de  Saúde  de  acordo  com  a

especificidade em Caxias do Sul de 10 de março a 10 de outubro de 2020

Fonte: Planilha de Controle de Surtos da Vigilância em Saúde de Caxias do Sul

Gráfico 3 -   Distribuição de surtos de COVID-19 em Serviços Diversos (Outros) de acordo

com a especificidade em Caxias do Sul de 10 de março a 10 de outubro de 2020

Fonte: Planilha de Controle de Surtos da Vigilância em Saúde de Caxias do Sul
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Gráfico 4- Distribuição de surtos em Caxias do Sul até 10 de outubro de 2020 de acordo com

a situação

Fonte:

Planilha de Controle de Surtos da Vigilância em Saúde de Caxias do Sul

Figura 1 - Mapa com distribuição dos surtos em Caxias do Sul até 10 de outubro de 2020

Fonte: Vigilância Epidemiológica/Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul
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