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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: SRAG 

 

Durante as semanas epidemiológicas de 18 a 21/2013 foi necessário restringir as coletas de amostras 

de SRAG para apenas pacientes internados em UTI dos hospitais sentinela (Santa Casa, Risoleta 

Neves, Unimed e Odilon Behrens), seguindo determinação da FUNED. Na SE 18 ainda foi possível 

realizar coletas utilizando os kits restantes. Em decorrência disto, a média de notificações e coletas 

reduziu de 37amostras/semana para 18 amostras/semana. Em 24/05/2013 as coletas foram 

normalizadas, mas o processamento de amostras através de imunofluorescência está suspenso. As 

amostras, que até então eram processadas tanto por imunofluorescência quanto PCR para identificar 

Adenovírus, Vírus Sincicial Respiratório, Influenza A (e seus subtipos H3N2 e (H1N1) 2009) e influenza 

B, Parainfluenza 1, 2 e 3 doravante serão processadas apenas por RT-PCR que até o momento permite 

a identificação de vírus influenza e seus subtipos (Gráfico 1).  

 
Gráfico 1 – Notificações de SRAG e número de coletas realizadas, Belo Horizonte, 2011 a 2013 

 

 
 
          Fonte: Influenza/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH - 12/06/2013 
 
 

Em 2013 (SE 1 a 24) foram notificados 898 casos de SRAG, 52% (591) em residentes de Belo 

Horizonte. Das 713 coletas solicitadas, 613 (86%) tiveram resultado liberado, sendo 116 positivos para 

vírus respiratórios. Os vírus identificados foram: VSR (80/70%), Influenza A (H1N1) 2009 (19/16,4%), 

influenza A (H3N2) com sete amostras positivas (6%), parainfluenza 1 (3/2,6%), parainfluenza 3, 

adenovírus e influenza B com duas amostras positivas cada um (1,7%) e influenza A não subtipado com 

uma amostra. Até o momento, o vírus da influenza com maior circulação em Belo Horizonte é o subtipo 

(H1N1) 2009 (Gráfico 2). Em 2012 o subtipo mais identificado foi o H3N2.  

 

Restrição de coletas 
SE 18-21/2013 
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Gráfico 2 - Amostras positivas para vírus respiratórias por semana epidemiológica, Belo 

Horizonte, 2012 e 2013 

 

                 Fonte: Influenza/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH - 12/06/2013 

 

A faixa etária com maior número de amostras positivas para influenza foi de 20 a 59 anos (14/51, 9%), 

seguido por crianças menores de cinco anos (7/ 25,9%) e pessoas com idade igual ou maior que 60 

anos (5/ 18,5%) (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 - Amostras positivas para vírus respiratórias por faixa etária, Belo Horizonte, 2013 

 
 

              Fonte: Influenza/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH - 12/06/2013 
 
 

Evolução para óbito ocorreu em 50 pessoas. A coleta foi realizada em 35 desses pacientes: 29 tiveram 
resultado negativo, dois estão com exame em análise pelo laboratório e quatro positivos (três para 
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A(H1N1)2009 e um para VSR) (Gráfico 4). Dentre os óbitos positivos, dois eram residentes em Belo 
Horizonte. 
 

 
      Òbitos positivos para A (H1N1) 2009 
 

1. CEAL, 06 meses, sexo masculino, residente em outro município, sintomas de febre, tosse e 

dispnéia iniciados em 26/04/2013. Internado em 28/04/13 e coleta de swab em 29/04/13. O óbito 

ocorreu em 21/05/13. 

 

2. ROV, 49 anos, sexo feminino, residente em BH (distrito Barreiro), sem comorbidades, não 

vacinada. Apresentou tosse, dor de garganta, dispnéia, mialgia iniciados em 23/04/2013; 

internação em 27/04/13 e coleta em 30/04/13. Paciente evoluiu para óbito em 25/05/13. 

 

3. MSCR, 55 anos, sexo feminino, residente em BH (distrito Oeste), sem comorbidades, não 

vacinada. Apresentou febre, cefaléia e odinofagia em 11/05/2013. Em 23/05/13 iniciou com tosse 

produtiva, mialgia. Em 26/05/13 apresentou dispnéia, dor torácica e dor de garganta. Internou 

em 28/05/13 e coleta realizada em 29/05. Paciente evoluiu para óbito em 01/06/13. 

 
        Óbito positivo para VSR 

 

4. MGPS, 61 anos, sexo feminino, residente em outro município, portadora de diabetes. Os 

sintomas de febre, tosse e dispnéia iniciaram em 10/01/2013. A internação ocorreu em 13/01/13 

e a coleta foi realizada em 16/01/13. A paciente evoluiu para óbito em 01/02/13 

Gráfico 4 - Óbitos por SRAG por SE de ocorrência do óbito, Belo Horizonte, 2013. 

 
 
             Fonte: Influenza/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH - 12/06/2013 


