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Os objetivos da Vigilância da Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) são: conhecer os vírus Influenza circulantes 
para permitir a OMS estabelecer quais devem ser os 
componentes da vacina anual, possibilitar a identificação 
de um novo vírus com potencial pandêmico e conhecer 
outros vírus circulantes (Parainfluenza 1,2 e 3, Adenovírus 
e Sincicial Respiratórios) nos casos graves com sintomas 
respiratórios. 
 
 
 
 
 

O número de internações para Tratamento de 
Pneumonias ou Influenza (Central de Internação – 
procedimento 0303140151) foi menor em 2011, 
comparando com o mesmo período de 2009 e 2010. 

Gráfico 1: Pacientes internados para tratamento de 
pneumonia e influenza (gripe), Belo Horizonte, 2009 a 2011 

Fonte: Central de Internação (11/11/2011) 

Durante todo o ano de 2010, foram notificados 496 casos 
de SRAG, coletadas 323 amostras e identificados, em nove 
amostras, o vírus Influenza A H3N2. Em 2011, foram 
notificados 687 casos de SRAG, sendo 612 (89,1%) a partir 
da SE 27 (03/07/2011).  Este aumento nas notificações em 
2011 reflete a intensificação da vigilância, uma vez que as 
internações estão diminuindo. Dos casos notificados 
68,1% são residentes em Belo Horizonte, devendo-se 
ressaltar que esta vigilância inclui todos os casos 
atendidos em Belo Horizonte.  
 

Gráfico 2: Pacientes com SRAG e número de amostras 
coletadas, Belo Horizonte, 2011 

 
Fonte: Influenza/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH – 11/11/2011 

O PAD coletou 541 amostras de secreção de nasofaringe, 
correspondendo a 78,7% do total de casos notificados. 
Foram liberados os resultados de 478 pacientes. Destes, 
45 (9,4%) tiveram amostras positivas para Influenza A por 
PCR, sendo 13 do subtipo H1N1, 20 H3N2 e 12 “não 
H1N1” aguardando resultado da FIOCRUZ. Das amostras 
coletadas, 163 foram testadas para IFI, sendo 12 positivas: 
quatro para Influenza A, uma para Parainfluenza 2, três 
para Parainfluenza 3 e quatro para Vírus Sincicial 
Respiratório. As quatro amostras positivas na IFI para 
Influenza A também foram positivas na PCR. Portanto, 
considerando-se os dois métodos laboratoriais utilizados, 
as amostras de 53 (11,1%) pacientes foram positivas para 
vírus respiratórios. 
 

Gráfico 3: Amostras positivas para Influenza A e outros 
vírus respiratórios, Belo Horizonte, 2011 

 
Fonte: Influenza/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH – 11/11/2011 

O vírus Influenza A foi identificado em todas as faixas 
etárias, enquanto o VSR apenas entre os menores de nove 
anos, predominando entre os menores de 1 ano. O 
subtipo H3N2 foi o único identificado entre os maiores de 
60 anos. O H1N1 esteve presente em praticamente todas 
as faixas etárias. 

Gráfico 4: Vírus Influenza e outros vírus respiratórios por 
faixa etária, Belo Horizonte, 2011 

 
Fonte: Influenza/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH – 11/11/2011 

 

 

Todo caso de SRAG deve ser notificado a SMSA 
Paciente com febre (mesmo que referida), tosse, 
dificuldade respiratória e necessidade de internação.  

Intensificação 
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Dos 687 pacientes notificados com SRAG, 103 (14,9%) 
foram internados em UTI e 42 (6,1%) evoluíram para 
óbito. 

Gráfico 5: Pacientes com SRAG, atendidos em UTI e 
evolução para óbito, atendidos em Belo Horizonte, 2011 

 
Fonte: Influenza/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH – 11/11/2011 
 
 

A mediana de idade dos pacientes que evoluíram para 
óbito foi maior (50,9 anos DP+25,7) que dos pacientes 
com evolução favorável (23,3 anos DP+28,4).  
 

Dentre os óbitos, 34 (80,9%) tiveram amostra de secreção 
de nasofaringe coletada, cinco foram positivas para 
Influenza A por PCR (dois residentes em Belo Horizonte). 
Dois óbitos foram confirmados por Influenza A H3N2: uma 
puérpera, não vacinada, e uma paciente idosa com 
comorbidades e três por Influenza A “não H1N1”: duas 
crianças (9 meses e 6 anos) e um adolescente de 17 anos.  
 

Os vírus identificados nos pacientes internados em UTI 
foram: VSR, H1N1, H3N2 e não H1N1. O subtipo H1N1 não 
esteve presente entre os pacientes que evoluíram para 
óbito.  

Gráfico 6: Vírus Influenza e outros vírus respiratórios por 
categoria de gravidade, Belo Horizonte, 2011 

 
Fonte: Influenza/GEEPI/GVSI/SMSA/PBH – 11/11/2011 
 

Os 13 pacientes com Influenza A H1N1 evoluíram ou estão 
evoluindo bem. Sete são residentes em Belo Horizonte. A 
mediana de idade foi de 6 anos (6 meses a 54 anos). 
Deve-se considerar que dois Hospitais Infantis (CGP e 
Padre Anchieta) foram responsáveis por 41% das 
notificações de SRAG em 2011 e 57% destas entre as SE 
40 e 44, não se podendo afirmar que este subtipo está 
circulando mais entre as crianças. 

 

Tabela 1: Pacientes com Influenza A H1N1, BH, 2011 

Sexo Idade Município Residência UTI

MAS 6m VESPASIANO NAO

FEM 8m BELO HORIZONTE NAO

FEM 11m BELO HORIZONTE NAO

FEM 1 VESPASIANO NAO

MAS 2 BELO HORIZONTE NAO

FEM 4 SABARA NAO

FEM 6 BELO HORIZONTE SIM

MAS 8 RIBEIRAO DAS NEVES NAO

MAS 9 SANTA LUZIA NAO

MAS 12 BELO HORIZONTE SIM

FEM 13 SANTA LUZIA NAO

MAS 13 BELO HORIZONTE NAO

MAS 54 BELO HORIZONTE NAO  
                Fonte: Influenza 11/11/2011 
 

O Hospital Infantil Padre Anchieta é o hospital que mais 
notificou pacientes com SRAG; desde o início do ano 
foram notificados 180 pacientes, sendo 35 no mês de 
Outubro. As unidades de saúde com maior número de 
amostras coletadas com resultado liberado e maior 
percentual de positividade, a partir da intensificação (SE 
27/2011) foram: as UPAS (71 amostras; 14,1% 
positividade), o Hospital Infantil João Paulo II (64 
amostras; 17,2% positividade), Hospital Odilon Behrens 
(23 amostras; 13,3% positividade), Hospital São Camilo 
(15 amostras; 26,7% positividade). 
 
A maioria das amostras (89,9%) foi coletada com menos 
de sete dias do início dos sintomas, sendo 33,3% com até 
três dias e 53,6% entre quatro e sete dias.   
 
O percentual de positividade da PCR foi 8,1 nas amostras 
coletadas até o 3º dia do início dos sintomas e 11,8 entre 
o 4º e o 7º dia. Para IFI, as amostras coletadas até o 3º dia 
do início dos sintomas apresentaram maior positividade 
(11,5%) quando comparadas com as coletadas entre o 4º 
e 7º dia (7,3%). A diferença de positividade nas amostras 
coletadas até o 3º dia não foi estatisticamente significante 
(p=0,28 para PCR e p=0,45 para IFI), indicando que a 
coleta até o 7º dia da doença está adequada.  
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