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INTRODUÇÃO 
 

A Vigilância da Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) objetiva conhecer os vírus 
respiratórios circulantes nos casos graves
propor medidas de prevenção e controle. 
os principais vírus identificados se destacam o 
Vírus da Influenza e o Vírus Sincicial Respiratório
(VSR). 
 

Existem três vírus da influenza, A, B e C
A o mais importante por seu potencial de causar 
surtos, epidemias e até mesmo pandemias.
identificação dos vírus circulantes é importante 
para adequar a composição da vacina sazonal. 
Anualmente a OMS estabelece a composição da 
vacina para a estação de influenza do hemisfério 
norte e hemisfério sul e os países definem a 
composição da vacina que irão adquirir. 
  

O VSR é um dos principais agentes etiológicos 
envolvidos nas infecções respiratórias no 
primeiro ano de vida, podendo ser responsável 
por até 75% das bronquiolites e 40% das 
pneumonias durante os períodos de 
sazonalidade. Os adultos e crianças acima de 
dois anos de idade geralmente apresentam a 
doença de forma mais branda, envolvendo 
predominantemente a via respiratória alta com 
quadro clínico semelhante a um resfriado. 
 

Circulação viral no mundo 

Em 2011, o vírus Influenza A subtipo 
predominou no hemisfério norte. 
subtipo de maior circulação foi o (
na China e países vizinhos o vírus Influenza 
 

Circulação viral no Brasil 

Em 2011 foram coletadas 5.214 amostras 
secreção de oronasofaringe. O vírus i
(H3N2) predominou até a SE 37 e a 
38 o vírus influenza A (H1N1)2009
freqüentemente isolado. 
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conhecer os vírus 

respiratórios circulantes nos casos graves, para 
propor medidas de prevenção e controle. Entre 

se destacam o 
Vírus Sincicial Respiratório 

A, B e C, sendo o 
A o mais importante por seu potencial de causar 

mesmo pandemias. A 
identificação dos vírus circulantes é importante 
para adequar a composição da vacina sazonal. 
Anualmente a OMS estabelece a composição da 
vacina para a estação de influenza do hemisfério 

os países definem a 
que irão adquirir.  

um dos principais agentes etiológicos 
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por até 75% das bronquiolites e 40% das 
pneumonias durante os períodos de 

crianças acima de 
dois anos de idade geralmente apresentam a 
doença de forma mais branda, envolvendo 
predominantemente a via respiratória alta com 
quadro clínico semelhante a um resfriado.  
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. No México, o 

(H1N1)2009 e 
Influenza B.  

5.214 amostras de 
O vírus influenza A 

e a partir da SE 
(H1N1)2009 foi o mais 

 

 

Em fevereiro de 2012 foi registrado 
surto de influenza B em um navio que partia de 
Santos/SP com destino a Montevidéu e Buenos 
Aires. O caso índice foi uma tripulante do sexo 
feminino, 31 anos, com sintoma de infecção 
respiratória aguda que evoluiu para óbito. Após 
investigação, foram identificadas
síndrome gripal das quais 
vírus Influenza B foi identificado 
oronasofaringe de sete 
foram tratados com oseltamivir
bem. 
 

 

NOTIFICAÇÕES E COLETAS
 

Em 2012 foram notificados 
64,7% eram residentes
número de casos notificados nas primeiras 
semanas de 2012 foi bem superior ao notificado 
no mesmo período de 2011

Dentre os casos notificados foram coletadas 
amostras de 252 (79,5%) e destes 224 (88,9%) 
tiveram os resultados liberados.  
 

 

 

DEFINIÇÃO DE SRAG 
Paciente com febre (mesmo que referida), 
tosse, dificuldade respiratória e necessidade de 
internação. 
 
 

Coleta de amostras 
A coleta deve ser realizada até o 7º 
início dos sintomas. Nos p
em CTI e nos óbitos a coleta independe da data 
do início dos sintomas.
 
Todos os pacientes com SRAG 
notificados. 
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foi registrado no Brasil um 
surto de influenza B em um navio que partia de 

SP com destino a Montevidéu e Buenos 
Aires. O caso índice foi uma tripulante do sexo 
feminino, 31 anos, com sintoma de infecção 
respiratória aguda que evoluiu para óbito. Após 

foram identificadas 29 pessoas com 
s quais 12 foram internadas. O 

foi identificado na secreção de 
 pacientes. Os pacientes 

com oseltamivir e evoluíram 

 

E COLETAS 

foram notificados 317 casos de SRAG, 
entes em Belo Horizonte. O 

número de casos notificados nas primeiras 
2012 foi bem superior ao notificado 

no mesmo período de 2011 (Gráfico 1). 

Dentre os casos notificados foram coletadas 
amostras de 252 (79,5%) e destes 224 (88,9%) 
tiveram os resultados liberados.    

ebre (mesmo que referida), 
respiratória e necessidade de 

A coleta deve ser realizada até o 7º dia do 
Nos pacientes admitidos 

óbitos a coleta independe da data 
. 

Todos os pacientes com SRAG devem ser 
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Gráfico 1: Notificações e coletas de pacientes 
com SRAG, Belo Horizonte, 2011 e 

Fonte: Influenza/GVSI/GEEPI/SMSA/PBH 15/03/2012

 

Os Hospitais Infantis Padre Anchieta e João Paulo 
II notificaram 62,5% dos casos de SRAG
A maior parte das notificações em adultos
ocorreu nas UPAs, Hospital Odilon Bherens e 
Eduardo de Menezes (Tabela 1). 
 

Tabela 1: Notificações de SRAG, por unidade de 
saúde, Belo Horizonte, 2012. 

 Fonte: Influenza/GVSI/GEEPI/SMSA/PBH 15/03/2012

 

VÍRUS IDENTIFICADOS 

O percentual de positividade em 2012 foi de 
13,4; acima do registrado em 2011 
as amostras positivas, 90% (27) foram do VSR. 
Este vírus foi identificado em todas as semanas 
(1 a 10) de 2012, principalmente em crianças
até quatro anos (Gráfico 2 e 3).  
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Semana epidemiológica de notificação

1 2 3 4 5
HOSPITAL INFANTIL PADRE ANCHIETA 11 6 11 6 9

HOSPITAL INFANTIL JOAO PAULO II 7 1 4 14 10

UPAs 7 6 7 4 2
HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BHERENS 10 2 4

HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES 3 3 1 2

HOSPITAL MATER DEI 1
MATERNIDADE ODETE VALADARES 1 1

HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 2 1
HOSPITAL DA BALEIA 2

SANTA CASA DE BELO HORIZONTE 1

HOSPITAL INFANTIL SAO CAMILO 1
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO JOSE 2

HOSPITAL SOCOR SA 1

HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 1
HOSPITAL OCTAVIANO NEVES

HOSPITAL UNIMED 1

HOSPITAL LIFECENTER 1
HOSPITAL DA CRIANCA 1

H. VITALLIS

Total 32 16 13 22 21

Unidade de saúde 
SE de notificação
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Odilon Bherens e 

SRAG, por unidade de 
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O percentual de positividade em 2012 foi de 
13,4; acima do registrado em 2011 (9,7). Dentre 
as amostras positivas, 90% (27) foram do VSR. 
Este vírus foi identificado em todas as semanas 

em crianças de 

 

Gráfico 2: Amostras positivas 
respiratórios, Belo Horizonte, 

Fonte: Influenza/GVSI/GEEPI/SMSA/PBH 15

 

Gráfico 3: Amostras positivas por 
Belo Horizonte, 2012. 

Fonte: Influenza/GVSI/GEEPI/SMSA/PBH 

 

COMORBIDADES / FATORES DE RISCO
 

Dentre os pacientes notificados
relataram comorbidades

Entre as crianças de até quatro anos, 18 
apresentaram comorbidades sendo a doença 
neurológica a mais freqüente, identificada em 
oito (44,4%) crianças.  

A faixa etária > 60 anos
maior freqüência (36,5%
sendo a cardiopatia (43,5%)
seguida de imunodepressão
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: Amostras positivas para vírus 
Belo Horizonte, 2012. 

 
Influenza/GVSI/GEEPI/SMSA/PBH 15/03/2012 

Amostras positivas por faixa etária, 

Fonte: Influenza/GVSI/GEEPI/SMSA/PBH 15/03/2012 

/ FATORES DE RISCO 

Dentre os pacientes notificados, 63 (19,9%) 
comorbidades (Tabela 2). 

Entre as crianças de até quatro anos, 18 
apresentaram comorbidades sendo a doença 
neurológica a mais freqüente, identificada em 

60 anos foi a que apresentou a 
36,5%) de comorbidades, 

(43,5%) a mais relatada 
seguida de imunodepressão (30,4%).  
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Tabela 2: Comorbidades relatadas p
pacientes com SRAG, por faixa etária
Horizonte, 2012 
 

Fonte: Influenza/GVSI/GEEPI/SMSA/PBH 15

 

Uma gestante de 21 anos, no segundo trimestre 
de gravidez, não vacinada contra influenza, 
residente em outro município foi notificada no 
dia 20/02 com suspeita de SRAG. A paciente 
iniciou os sintomas (febre, tosse, dispnéia) no dia 
16/02 e no dia 19/02 foi internada para retirada 
de feto morto. Teve amostra coletada no dia 
20/02 que foi negativa para influenza pela RT
PCR. Permaneceu internada no CTI por oito dias 
e evoluiu bem.  

 

EVOLUÇÃO CLÍNICA 

Em 2012, 16 pacientes com SRAG evoluíram para 
óbito, sendo 10 do sexo masculino
residiam em Belo Horizonte. Todos os pacientes 
foram internados em Centro de Terapia 
Intensiva. A média de idade dos pacientes foi de 
42 (DP ± 20,9) anos. O tempo médio 
de início dos sintomas e a data do óbito 
(DP ± 16) dias. O tempo médio entre 
internação e a data do óbito foi de 
9,1) dias. Dentre os óbitos, 15 tiveram amostras 
coletadas: 14 foram negativas pelo método RT
PCR e 10 também pelo método de 
seis amostras foram coletadas até sete dias do 
início dos sintomas). Uma foi positiva para 
influenza A (H1N1) 2009 cuja coleta foi realizada 
no oitavo dia da doença.  

 

FAIXA ETÁRIA (EM ANOS)

> 1 1-4 5-9 10-19 20-39 40-59

PNEUMOPATIA 3 3 2 1 1

D. NEUROLÓGICA 2 6 1 1

CARDIOPATIA 1 1

IMUNODEPRESSÃO 1 3

DIABETES

HEMOGLOBINOPATIA 2 1 1

OUTRA 1

S. DOWN 1 1

OBESIDADE

Total 7 12 4 4 6

COMORBIDADE
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relatadas pelos 
por faixa etária, Belo 
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segundo trimestre 
de gravidez, não vacinada contra influenza, 
residente em outro município foi notificada no 
dia 20/02 com suspeita de SRAG. A paciente 
iniciou os sintomas (febre, tosse, dispnéia) no dia 
16/02 e no dia 19/02 foi internada para retirada 

feto morto. Teve amostra coletada no dia 
20/02 que foi negativa para influenza pela RT-

ermaneceu internada no CTI por oito dias 

evoluíram para 
do sexo masculino. Cinco 

. Todos os pacientes 
em Centro de Terapia 

A média de idade dos pacientes foi de 
O tempo médio entre a data 

óbito foi de 22 
médio entre a data da 

foi de 11,1 (DP ± 
5 tiveram amostras 

pelo método RT-
também pelo método de IFI (apenas 

seis amostras foram coletadas até sete dias do 
ma foi positiva para 

cuja coleta foi realizada 

 

INDICADORES DA VIGILÂNCIA

Percentual de coleta de amostras

Dentre os casos notificados em 2012, 
(252/317) tiveram amostra de secreção de 
oronasofaringe coletadas. 
 

Oportunidade da coleta de amostra

A média entre a data da coleta da amostra e a 
data do início dos sintomas foi 5 dia
92,9% das amostras foram coletadas dentro dos 
primeiros 7 dias da doença.

O PAD realizou a coleta de 
em 24 horas da data da notificação.
 

Percentual de positividade

O percentual de positividade para IFI das 
amostras coletadas até o 3º dia do início dos 
sintomas foi 18,7%; das amostras coletadas 
entre 4 e 7 dias dos sintomas, 1
amostras coletadas com mais de 7 dias (
pacientes admitidos em CTI
condição especial que justificou a coleta
negativas. 
 

Oportunidade da notificação

A média entre a data da internação e a data 
notificação foi de 1,6 dias (DP+2,2).
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FAIXA ETÁRIA (EM ANOS)

40-59 > 60

2 6 18

1 3 14

1 10 13

2 7 13

1 4 5

4

2 3
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2 2

11 30 74
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INDICADORES DA VIGILÂNCIA 

Percentual de coleta de amostras 

Dentre os casos notificados em 2012, 79,5% 
) tiveram amostra de secreção de 

oronasofaringe coletadas.  

Oportunidade da coleta de amostra 

A média entre a data da coleta da amostra e a 
data do início dos sintomas foi 5 dias (DP+4,8); 
92,9% das amostras foram coletadas dentro dos 

doença. 

O PAD realizou a coleta de 96,4% das amostras 
em 24 horas da data da notificação. 

Percentual de positividade 

O percentual de positividade para IFI das 
amostras coletadas até o 3º dia do início dos 
sintomas foi 18,7%; das amostras coletadas 

e 7 dias dos sintomas, 17,6%; todas as 
amostras coletadas com mais de 7 dias (13 
pacientes admitidos em CTI ou com alguma 
condição especial que justificou a coleta) foram 

Oportunidade da notificação 

A média entre a data da internação e a data da 
notificação foi de 1,6 dias (DP+2,2). 
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