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INTRODUÇÃO 
A vigilância de vírus respiratórios tem como objetivo 
identificar os principais vírus circulantes para propor medidas 
de prevenção e controle. Ênfase especial é dada aos vírus da 
influenza, devido à elevada morbi-mortalidade dos mesmos.  
Os vírus da influenza são transmitidos facilmente de uma 
pessoa infectada para outra, por meio de gotículas produzidas 
pela tosse, espirro ou durante a fala, além do contato das 
mãos com superfícies contaminadas.  
Segundo dados da última atualização da Organização Pan 
Americana de Saúde, SE 48/2012, em relação à circulação dos 
vírus respiratórios, percebe-se aumento da atividade dos vírus 
da influenza na América do Norte com predomínio do subtipo 
H3N2 nos Estados Unidos e Canadá. Considerando os países 
da América Central e Caribe, houve um elevado percentual de 
positividade para vírus respiratórios em alguns países, com 
circulação de influenza A (H3N2), A (H1N1) 2009, influenza B e 
VSR. Na América do Sul a atividade da síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG) permanece baixa e não houve mudanças 
significativas na região. Nos países andinos (Chile e Argentina), 
a atividade do vírus da influenza está ligeiramente maior que 
a esperada para esta época do ano. Até a SE 48/2012 
observou-se co-circulação do vírus influenza B, influenza A 
(H3N2) e influenza A (H1N1) 2009. No Brasil não foi detectado 
vírus influenza nas 35 amostras processadas na SE 48/2012. 
 
Figura 1 - Distribuição dos vírus respiratórios nas Américas 
por SE, 2012 

 

   

 
 
 

Nos últimos dois meses foram notificados à Organização 
Mundial de Saúde (OMS), nove casos de infecção humana por 
um novo coronavirus. Até o momento os casos foram 
relatados na Jordânia, Qatar e Arábia Saudita. Todos os 
pacientes apresentaram uma forma grave da doença e cinco 
desses faleceram.  
De acordo com a situação atual e as informações disponíveis, 
a OMS recomenda aos países continuar com a vigilância de 
infecções respiratórias agudas graves (IRAG, no Brasil SRAG) e 
analisar cuidadosamente todos os padrões incomuns das 
doenças; realizar testes de laboratório para o novo 
coronavírus em pacientes com pneumonia sem etiologia 
definida, especialmente aqueles que residem ou viajaram à 
península dos países árabes vizinhos e notificar qualquer novo 
caso o mais rápido possível, tanto a autoridades nacionais de 
saúde, como a OMS; investigar qualquer aglomerado de IRAG,  
tanto nos trabalhadores de saúde quanto na comunidade, 
independente do local de ocorrência. Isto  
definirá se a distribuição do vírus na população humana vai 
além dos três países onde os casos foram identificados. A 
OMS não recomenda restrições a viagens ou comércio. 

 
NOTIFICAÇÕES, COLETAS E VÍRUS IDENTIFICADOS 
EM BELO HORIZONTE 
Em 2012 foram notificados em Belo Horizonte 2.254 casos de 
SRAG, dos quais 1.418 (62,9%) são residentes no município 
(dados referentes até a SE 49/2012). A SE 29/2012 mostrou 
um pico de notificação com 89 registros, seguindo com queda. 
O menor número de notificações foi registrado na SE 48/2012 
com 16 casos (Gráfico 1). 
Gráfico 1 - Notificações de SRAG, amostras coletadas e vírus 
identificados, Belo Horizonte, 2012  
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Fonte: Influenza/GVSI/GEEPI/SMSA/PBH 12/12/2012; todas as amostras 
foram processadas pela FUNED e os resultados obtidos no GAL. 

 
Foram liberados pela Funed 1.672 resultados de amostra de 
secreção nasofaríngea.  
Dentre as amostras processadas, 356 (21,3%) foram positivas 
para vírus respiratórios, sendo o VSR (163) e o vírus influenza 
(176) os mais identificados em 2012. O vírus influenza A foi 
identificado em 151 amostras [49 (H1N1)2009; 69 H3N2 e 33 
não subtipados], o influenza B em 25, o VSR em 163, 11 

América do 
Norte 

América 
Central e 
Caribe 

América do 
Sul – Países 
Andinos 

América do 
Sul – Cone 
Sul 

Fonte: http://new.paho.org/ 
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adenovirus, dois parainfluenza 1, um para influenza 2 e três 
parainfluenza 3. 
Metade das notificações foi de crianças menores de cinco 
anos (n=1.125) e 58,6% (209) das amostras positivas para 
vírus respiratórios estão nesta faixa etária. Dentre as amostras 
positivas para influenza A (H3N2), 57,9% são de pacientes com 
mais de 60 anos. Entre todas as amostras positivas de adultos 
com 20-59 anos de idade, o subtipo (H1N1) 2009 foi 
responsável por 41,9% (26/62) (Gráfico 2). 
 
Gráfico 2 - Vírus Influenza e outros vírus respiratórios por 
faixa etária, Belo Horizonte, 2012 
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Fonte: Influenza/GVSI/GEEPI/SMSA/PBH 12/12/2012; todas as amostras 
foram processadas pela FUNED e os resultados obtidos no GAL  
 

A positividade do vírus da influenza foi maior nos pacientes 
admitidos em UTI, diferente da positividade dos outros vírus, 
que foi maior nos pacientes internados em enfermaria e 
aguardando internação nos pronto- atendimentos (Tabela 1).  
 
Tabela 1 - Positividade das amostras de pacientes 
internados, Belo Horizonte, 2012  

% Positividade 2012

Geral 356

UTI 83/559 (14,8%)  

Não UTI 273/1695 (16,1%)  

Influenza
176 (33 amostras foram positivas nas duas 

técnicas - IFI e PCR) 

UTI 51/559(9,1%)  

Não UTI 125/1695 (7,4%)  
 

Fonte: Influenza/GVSI/GEEPI/SMSA/PBH 12/12/2012; todas as amostras 
foram processadas pela FUNED e os resultados obtidos no GAL. 

 
As unidades de saúde com maior número de pacientes 
notificados com SRAG foram o HIJPII (23,6%), as Unidades de 
Pronto Atendimento (19,7%) e o HIPA (13,9%) (Tabela 2). 

 
 
 
 
 
 

Tabela 2 - Número de pacientes notificados com SRAG por 
unidade de saúde, Belo Horizonte, SE 01 a 49/2012* (dados 
preliminares)  

 
Fonte: Influenza/GVSI/GEEPI/SMSA/PBH 12/12/2012 
 

COMORBIDADES E EVOLUÇÃO CLÍNICA 
Dentre os pacientes notificados com SRAG, 630 (27,9%) 
relataram pelo menos uma comorbidade, totalizando 768 
comorbidades. As mais frequentes foram pneumopatia 
(28,8%) e cardiopatia (26,4%) que juntas representaram 55,2% 
(424) do total de comorbidades. 
A pneumopatia foi prevalente nas crianças menores de cinco 
anos, assim como a doença neurológica nas crianças de 1-9 
anos. Nos adultos jovens (20-39 anos), a imunodepressão foi a 
principal comorbidade relatada (45,5%) (Tabela 3).  
 
Tabela 3: Freqüência de comorbidades relatadas nos 
pacientes notificados com SRAG, Belo Horizonte, 2012. 

 < 1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-39 40-59 > 60 Total

Pneumopatia 27 27 11 4 2 8 28 114 221 28,8

Cardiopatia 14 19 4 1 6 33 126 203 26,4

D. neurológica 6 23 11 5 3 6 13 44 111 14,5

Imunodepressão 3 5 2 1 25 32 31 99 12,9

Diabetes 5 2 2 1 5 13 52 80 10,4

Hemoglobinopatia 7 9 2 1 1 2 2 24 3,1

Obesidade 1 1 7 4 13 1,7

S. de Down 2 4 1 1 3 1 12 1,6

Hepatopatia 1 3 1 5 0,7

Total 65 89 33 12 8 55 132 374 768 100,0

% 

comorbidade

Faixa etária (em anos)
Comorbidade

 
Fonte: Influenza/GVSI/GEEPI/SMSA/PBH 12/12/2012 
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Dentre as gestantes (25) e puérperas (11), cinco gestantes 
(20%) relataram comorbidade; pneumopatia (2), cardiopatia, 
hemoglobinopatia e obesidade. A coleta foi realizada em 23 
gestantes e nove puérperas. O resultado foi positivo para dez 
dessas 36 mulheres com fator de risco, todas para o vírus 
influenza A (quatro H3N2; dois não subtipados e quatro 
(H1N1) 2009. Uma gestante com resultado negativo evoluiu 
para óbito. 
A análise dos óbitos é realizada a partir do ano de sua 
ocorrência. Em 2012, até a semana 49, foram notificados 121 
óbitos de pacientes com SRAG (seis iniciaram sintomas em 
2011). A coleta foi realizada em 91 (75,2%) desses pacientes: 
dez Influenza A (H1N1) 2009, um adenovírus, três Influenza A 
(H3N2), um VSR, um parainfluenza, 74 negativos e um em 
andamento.  
Dos 16 pacientes que evoluíram para óbito que tiveram 
resultado positivo para vírus respiratórios, seis (37,5%) eram 
residentes em Belo Horizonte. Três pessoas falecidas tinham 
relato de comorbidade (hepatopatia, síndrome de Down e 
imunodepressão) e cinco tinham fator de risco (uma gestante 
não vacinada, uma puérpera e três com idade nos extremos 
da vida) (Tabela 4).   
 
Tabela 4 - Óbitos confirmados para vírus respiratórios 
ocorridos em BH, 2012  

Vírus Sexo Idade Município SE óbito/2012
Comorbidade/fator de 

risco 
F 35 anos BH 3 Gestante não vacinada

F 14 anos outro 20

F 48 anos BH 27 Hepatopatia

F 47 anos outro 28

F 32 anos outro 29 Puérpera

M 26 anos outro 29 Imunodeficiência

F 57 anos BH 30 Síndrome de Down

M 37 anos outro 30

M 61 anos outro 33 idade

F 44 anos outro 37

F 02 meses BH 28 idade

F 83 anos outro 32

F 86 anos BH 35 idade

VSR F 90 anos outro 24

Adenovírus M 2 anos outro 30

Parainfluenza F 27 anos BH 45

A (H1N1) 2009

A (H3N2)

 
Fonte: Influenza/GVSI/GEEPI/SMSA/PBH 12/12/2012; todas as amostras 
foram processadas pela FUNED e os resultados obtidos no GAL  

 
INDICADORES DE VIGILÂNCIA DE SRAG 
 

Oportunidade da notificação 
A notificação de SRAG deve ser realizada nas primeiras 24 
horas da internação. Em 2012, 51,3% (1.159) das notificações 
foram realizadas dentro deste período. A mediana entre a 
internação e a notificação foi de um dia (Q3=3,0), chegando ao 
tempo máximo de 19 dias, não sendo, portanto, oportuna.  
 

Intervalo entre data de início dos sintomas e data 
da internação 
O tempo médio entre a data da internação e data do início 
dos sintomas para os pacientes que foram admitidos na UTI 
foi de 4,3 dias; a mediana foi de 3,0 dias e 75% dos pacientes 

foram internados com até seis dias de início dos sintomas. Já o 
tempo médio entre a data dos sintomas e a data da 
internação para aqueles que não internaram na UTI foi de 3,1 
dias, a mediana foi de 2,0 dias e 75% das pessoas foram 
admitidas com até quatro dias de início dos sintomas. De 
acordo com esses dados, os pacientes admitidos em UTI, 
portanto mais graves, internaram mais tardiamente. 
 

Oportunidade da coleta  
A coleta de secreção para identificação viral é oportuna 
quando realizada nos primeiros sete dias de sintomas, exceto 
para paciente em UTI ou falecido. Como o intervalo entre o 
início de sintomas e a internação tem sido em média 3,1 dias, 
o hospital deve estar atento para notificar imediatamente, 
para viabilizar uma coleta oportuna. O Serviço de Atenção 
Domiciliar (SAD) tem 24 horas para realizar a coleta, a partir 
da notificação, e cumpriu esta meta em 96,1% (1.636) dos 
casos. 
O tempo médio entre o início dos sintomas e a coleta foi de 
5,2 dias. A mediana foi 4,0 (Q3=6,0) dias.  
 

Intervalo entre a data de entrada da amostra no 
laboratório e a data da liberação do primeiro 
resultado  
O tempo médio entre a data de entrada da amostra no 
laboratório da Funed e a liberação do primeiro resultado (RT-
PCR ou IFI), foi de 10,3 dias.  Os resultados liberados até sete 
dias após o recebimento da amostra corresponderam a 45,4%.  
___________________________________________________ 
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte 
Gerência de Vigilância em Saúde e Informação 
Gerência de Epidemiologia e Informação 
Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde - CIEVS 
Avenida Afonso Pena, 2336 - 9º andar  
Funcionários - CEP: 30130-007 Email: cievs.bh@pbh.gov.br 
Todas as amostras foram coletadas pelo SAD (Serviço de Atendimento 
Domiciliar) da Secretaria Municipal de Saúde e processadas pelo Laboratório 
de Sarampo, Rubéola e Vírus Respiratórios/Serviço de Virologia e 
Riquetsioses/FUNED e os resultados obtidos no GAL (Gerenciador de 
Ambiente Laboratorial). 
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