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A Secretaria da Saúde do Espírito Santo alerta para o aumento do número de casos de Influenza, em 

observação à maior procura de serviços de saúde pela população, bem como da demanda de exames 

de pesquisa de vírus respiratórios recebidos pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen/ES). 

 

Foi observado que nas últimas duas semanas a procura por Unidades de Pronto Atendimento superou 

a quantidade estimada para época, com aumento também de exames analisados e da taxa de 

positividade por Influenza. Em outubro, a taxa era de 0,04%, e em dezembro, até o dia 13, registrou-

se taxa de positividade crescente de 7,3% em todo o estado. 

 

Cabe ressaltar que a cobertura vacinal no grupo de maior risco (idosos) está abaixo do preconizado, 

sendo apenas 75% dos idosos vacinados, quando a meta é 90%, o que pode gerar aumento do número 

de casos graves da doença, incluindo internações e óbitos. Ainda não há registro de aumento de 

internação pela doença.  

 

Para fortalecimento dos serviços de saúde, sugere-se separação das recepções para pacientes com 

síndrome respiratória e demais pacientes, bem como intensificação da oferta de vacinação tanto de 

Influenza quanto da Covid-19 para grupos de mais risco e profissionais de saúde. 

 

Em caso de síndrome gripal em profissionais de saúde, recomenda-se a busca imediata por serviço 

de saúde e o afastamento fica a critério do médico. De acordo com a Nota Técnica COVID-19 Nº 

06/2021 -  GEVS/SESA/ES, deve-se notificar toda síndrome gripal como suspeita de Covid-19. 

 

O tratamento da Influenza segue o “Protocolo de Tratamento da Influenza de 2017” do Ministério 

da Saúde. 
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Assunto: Aumento de casos de Influenza em municípios do Espírito Santo. 

Público alvo: Profissionais de saúde 


