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Ofício Circ. n° 13/2012/GS                                                       Curitiba, 13 de junho de 2012.   
 

 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

 

 

O Paraná enfrenta um aumento de número de caso de Síndrome Gripal, onde o vírus 

predominante é o Influenza A (H1N1) 2009, com 62 casos confirmados, até o momento, com 

um óbito no nosso território. 

Da mesma forma, estados vizinhos também vem tendo um aumento de casos e 

muitos óbitos, especialmente Santa Catarina. 

Dentre as medidas prioritárias para o enfrentamento deste agravo, estão a suspeita 

diagnóstica de Síndrome Gripal (febre, tosse e/ou dor de garganta) com ou sem dispnéia e a 

prescrição médica imediata do medicamento anti-viral Oseltamivir, nas primeiras 48 horas 

idealmente, podendo ser indicado até o 5º dia, após a data do início dos sintomas. 

Todos os municípios paranaenses têm em estoque para distribuição gratuita as 

apresentações pediátricas do medicamento (12 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg e 45 mg) e a adulta 

(75 mg). O modelo de prescrição do Oseltamivir está disponível na página da Saúde na 

internet  www.saude.pr.gov.br. 

Além disso, há a necessidade de alertar à população para uma rotina constante de 

prevenção, como lavar bem as mãos com água e sabão após tocar em superfícies (mesas, 

computadores de uso comum, maçanetas, botões de elevador, entre outros), manter os 

ambientes bem ventilados, cobrir a mão e o nariz com lenço descartável sempre que tossir ou 

espirrar, não compartilhar alimentos e objetos de uso pessoal e sempre que possível utilizar o 

álcool gel para higienizar as mãos.  

Contando com a colaboração dessa instituição para a divulgação dessa informação, 

colocamos à disposição para outros esclarecimentos o telefone 08006438484 e 08006454900 

do CIEVS - Centro de Informações e Respostas Estratégicas de Vigilância em Saúde.   

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Michele Caputo Neto 

Secretário de Estado da Saúde 
 

 

 

 

 


