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INTRODUÇÃO 
 

Como exposto no boletim anterior, a vigilância da 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 
objetiva conhecer os vírus respiratórios 
circulantes nos casos graves, para propor 
medidas de prevenção e controle. Entre os 
principais vírus identificados se destacam os 
vírus da influenza e o vírus Sincicial Respiratório 
(VSR). 
A vacinação contra a influenza é, sem dúvida, uma 
importante intervenção preventiva em saúde pública. 
Normalmente é realizada entre os meses de abril e 
maio e tem contribuído, ao longo dos anos, para a 
prevenção da infecção pela influenza e impactado na 
redução das internações hospitalares, na mortalidade 
evitável e nos gastos com medicamentos para 
tratamento de infecções secundárias.  
Desta maneira, todos os esforços devem ser 
dispensados para atingir o público alvo durante esta 
campanha anual que será realizada em Belo 
Horizonte de 05/05 a 25/05/2012.  
 
IMUNIZAÇÃO 
 
A vacina contra influenza a ser utilizada é a mesma de 
2011 e é composta pelos vírus da influenza A 
(H1N1)2009, H3N2 e influenza B; estará disponível 
em todos os centros de saúde de Belo Horizonte. O 
público-alvo é: crianças com idade entre seis meses e 
dois anos, profissionais de saúde que atendem 
pacientes com sintomas gripais, gestantes, população 
indígena, pessoas com 60 anos ou mais, além dos 
usuários que tenham indicação conforme avaliação 
do Centro de Referência em Imunobiológicos 
Especiais – CRIE. 
 
As gestantes representam um grupo de risco para 
evolução desfavorável nos casos de infecção pelo 
vírus da influenza. Durante a pandemia de 2009, 22% 
das mulheres em idade fértil que apresentaram SRAG 
eram gestantes. Nos anos de 2011 e 2012, Belo 
Horizonte registrou um óbito em gestante e outro em 
puérpera; ambas não vacinadas e com diagnóstico 
confirmado para influenza A [subtipos (H1N1)2009 e 
H3N2]. O Programa Nacional de Imunizações reforça 
a indicação da vacina contra Influenza A para todas as 
gestantes em qualquer época da gestação.  Segundo 
a Organização Mundial de Saúde (OMS) e de acordo 
com os padrões de segurança declarados pelos  

 
laboratórios produtores, a vacina contra o vírus 
influenza A é segura, não havendo evidências de que 
possa causar dano ao feto ou afetar a capacidade 
reprodutiva da mulher. Vale ressaltar que o Comitê 
Estratégico Assessor em Imunização da OMS (SAGE 
na sua sigla em inglês – Strategic Advisory Group of 
Experts on Immunization) considerou, entre as suas 
recomendações da última reunião em 10-12 de abril 
de 2012, que o grupo de risco mais importante para 
a vacinação contra a influenza é o das gestantes, 
seguidos pelos demais grupos contemplados na 
vacinação anual. 
 
NOTIFICAÇÕES E COLETAS  
 
Em 2012 foram notificados 474 casos de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave – SRAG –, 291 (61,4%) 
eram residentes em Belo Horizonte. Dos pacientes 
notificados, 77% (365) tiveram amostra de secreção 
oronasofaringe coletada e em 317 (86,8%) os 
resultados foram liberados até o fechamento deste 
boletim (Gráfico 1). 
 
Gráfico 1: Notificações de SRAG por SE, Belo 
Horizonte, 2011/2012. 
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Fonte: Influenza/GVSI/GEEPI/SMSA/PBH 04/04/2012 

 
As amostras positivas foram identificadas em sete 
unidades de saúde, sendo que os Hospitais Infantis 
João Paulo II e Padre Anchieta contribuíram com 80% 
(40). Estes dois hospitais foram responsáveis por 60% 
(288) das notificações. O Hospital da Baleia, apesar 
de somente quatro coletas, foi a unidade com maior 
percentual de positividade, seguido pelo Hospital da 
Criança e UPA – Pampulha (Tabela 1).  
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Tabela 1: SRAG: notificações, coletas e percentual 
de positividade, por unidade de saúde, Belo 
Horizonte, SE 01 a 14*/2012 (dados preliminares). 

HOSPITAL DA BALEIA 5 4 50

HOSPITAL DA CRIANCA 10 8 25

HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 7 7 14,3

HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES 24 20 ***

HOSPITAL FELICIO ROCHO 1 1 ***

HOSPITAL INFANTIL JOAO PAULO II 132 112 14,3

HOSPITAL INFANTIL PADRE ANCHIETA 156 111 21,6

HOSPITAL INFANTIL SAO CAMILO 5 4 ***

HOSPITAL LIFECENTER 1 1 ***

HOSPITAL MATER DEI 9 9 ***

HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BHERENS 36 30 13,3

HOSPITAL RISOLETA NEVES 3 2 ***

HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 2 2 ***

HOSPITAL SOCOR SA 2 2 ***

HOSPITAL UNIMED 1 1 ***

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO JOSE 3 0 ***

HOSPITAL VITALLIS 1 1 ***

M. E H. OCTAVIANO NEVES 1 1 ***

MATERNIDADE ODETE VALADARES 7 7 ***

SANTA CASA DE BELO HORIZONTE 13 9 ***

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 55 33 25

Total 474 365 ****

% positividadenº coletasUnidade de saúde 
Total de 

notificações

 
Fonte: Influenza/GVSI/GEEPI/SMSA/PBH 04/04/2012 

 
VÍRUS IDENTIFICADOS 
 
Em 2012 foram identificados vírus respiratórios em 
50 amostras de secreção de nasofaringe dos 
pacientes com SRAG, destes 94% (47) eram Vírus 
Sincicial Respiratório - VSR.  Os outros três vírus 
identificados foram parainfluenza 2, adenovírus e 
influenza A (H3N2).  O VSR foi identificado em todas 
as semanas epidemiológicas, com maior freqüência 
na SE 12/2012 (Gráfico 2).  
 
Gráfico 2: Amostras positivas para vírus 
respiratórios por SE, Belo Horizonte, 2011 – 2012. 
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Fonte: Influenza/GVSI/GEEPI/SMSA/PBH 04/04/2012 

 
Dos 94% (47) casos positivos para VSR, 90% (45) 
foram identificados em crianças menores de cinco 
anos. O percentual de positividade geral está em 
torno de 13,6%; pelo método de imunofluorescência 

chegou a 21,1% e pelo método de RT-PCR houve 
apenas um caso positivo.  
 
COMORBIDADES / FATORES DE RISCO 
 
Dentre os pacientes notificados, 107 relataram 
comorbidades, sendo a mais freqüente a 
pneumopatia (25,2%). Entre os 107 casos com 
registro de comorbidade, cerca de um terço (34,8%) 
tem 60 anos ou mais (Tabela 2).   
 
Tabela 2: Frequência de comorbidades entre 
pacientes com SRAG por faixa etária, Belo 
Horizonte, 2012. 

>1 1-4 5-9 10-19 20-39 40-59 >60

Pneumopatia 6 5 3 1 1 3 8 27 25,2

Cardiopatia 1 2 1 1 1 12 18 16,8

D. neurológica 2 9 1 1 1 4 18 16,8

Imunodepressão 1 5 3 9 18 16,8

Outra 1 1 1 1 3 2 9 8,4

Hemoglobinopatia 3 2 1 6 5,6

Diabetes 2 4 6 5,6

S.Down 2 1 3 2,8

Obesidade 2 2 1,9

Total 7 21 8 5 9 14 37 107 100

Faixa etária (em anos)
Comorbidades n total

% por 

comorbidade

 
Fonte: Influenza/GVSI/GEEPI/SMSA/PBH 04/04/2012 

 
A cardiopatia, a doença neurológica e a 
imunodepressão foram comorbidades freqüentes, 
sendo a cardiopatia mais relatada nos idosos, a 
doença neurológica nas crianças de 1 a 4 anos e a 
imunodepressão nos adultos jovens de 20 a 39 anos.  
 
Foram notificadas três gestantes e uma puérpera. 
Todas tiveram amostra de swab com resultado 
negativo pelo método de RT-PCR. Apenas uma não 
realizou a imunofluorescência-IFI para vírus 
respiratório, os demais exames realizados foram 
negativos. 
 
EVOLUÇÃO CLÍNICA 
 
Em 2012 foram registrados 20 óbitos de pacientes 
notificados para SRAG, seis (30%) residiam em Belo 
Horizonte. A média de idade foi 42,5 (DP ± 25,5) 
anos. O sexo masculino correspondeu a 60% (12) dos 
óbitos e a presença de comorbidade foi relatada em 
cinco (25%) pacientes.  
 
Vale ressaltar a importância de notificar 
imediatamente um paciente com SRAG para não 
perder a oportunidade de coletar amostra, sobretudo 
daqueles que ingressam em CTI ou falecem. Dentre 
os óbitos ocorridos neste período, havia uma 
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gestante de 35 anos, sem comorbidade, notificada 
por uma maternidade pública três dias após a 
internação. Houve coleta de amostra com resultado 
negativo, porém a mesma foi coletada nove dias após 
o início dos sintomas. Na SE 9/2012 uma criança de 
dez meses faleceu em uma unidade de saúde. A 
notificação foi feita tardiamente, quatro dias após o 
óbito. Não foi coletada amostra de secreção 
respiratória (Gráfico 3).  
 
Gráfico 3: Óbitos por SRAG por SE, Belo Horizonte, 
2012. 
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 Fonte: Influenza/GVSI/GEEPI/SMSA/PBH 04/04/2012 

 

Vale ressaltar a importância da notificação imediata 
do caso de SRAG para não perder a oportunidade de 
coletar amostra. Esforço redobrado deve ser 
dispensado para obter amostras daqueles que 
ingressam em CTI ou falecem. 

INDICADORES DA VIGILÂNCIA 

Oportunidade de notificação  

O tempo médio entre a data da internação e a data 
da notificação foi de 2,7 dias. O paciente que foi 
internado ou está aguardando internação por quadro 
de SRAG deve ser notificado pela unidade de saúde 
em até 24 horas após admissão. Diante deste tempo 
médio estimado, este indicador não foi alcançado 
neste período. 

Oportunidade de tratamento 

Fizeram uso do oseltamivir 63 pacientes (13,3%). O 
tempo médio entre a data de início dos sintomas e do 
uso do oseltamivir foi de 3,7 (DP ± 3,0) dias.  

Ressalta-se que é preconizado o início do antiviral nas 
primeiras 48 horas do início dos sintomas.  

É preciso divulgar amplamente entre os 
profissionais a disponibilidade do oseltamivir. 

 

Oportunidade de coleta nos casos positivos 

O tempo médio entre a data de coleta de swab 
nasofaríngeo e a data de início dos sintomas gripais 
foi de 4,1 (DP ± 1,6) dias e a mediana foi de quatro 
dias, o que significa o alcance deste indicador, 
considerando esta média.  

A coleta deve ser realizada nos primeiros sete dias de 
sintomas para aumentar a possibilidade de identificar 
vírus.  

 

Tempo médio de liberação de exame 

O tempo médio entre o recebimento da amostra na 
Funed e a liberação do primeiro resultado de exame 
(RT-PCR ou IFI) foi de 4,0 (DP ± 2,4) dias. Este 
resultado indica o cumprimento deste indicador no 
período (cinco dias para a liberação do exame). 

Tempo médio de internação 

Os pacientes com alta hospitalar informada ficaram 
internados, em média, por seis dias (DP ± 6,6).  
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