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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALAR E BUSCA ATIVA
COMO ESTRATÉGIAS NA INTENSIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA DE
INFLUENZA E DAS DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
(DNC), NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, 2011-2013
1- Introdução
Belo Horizonte (BH) tem uma população de aproximadamente 2,4 milhões habitantes e sua região metropolitana mais
três milhões, perfazendo 5,4 milhões de
habitantes. A grande circulação de pessoas
aumenta o potencial de transmissão, dispersão de agentes infecciosos e ocorrência
de doenças de interesse na saúde pública.
O ambiente hospitalar é estratégico para

captar casos, óbitos e/ou eventos de importância para a saúde pública e viabilizar ações
de prevenção e controle, quando pertinentes, de modo mais rápido e efetivo.
Vale ressaltar que BH será uma das cidades sede da Copa de Futebol-FIFA/2014, o
que reforça a importância de estar preparada
para identificar e dar resposta rápida a eventos que ameacem a saúde da população.

2 – Objetivos
• Analisar as notificações de DNC
realizadas pelos NUVEHs recém
implantados e a contribuição na
vigilância de vírus respiratórios.
• Descrever experiência de ampliação

de Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NUVEH´s) em BH;
• Descrever a parceria estabelecida entre os serviços de vigilância municipal e hospitais, rede pública e privada

3 – Metodologia
BH possui oito Unidades de Pronto Atendimento (UPA´s) e 65 hospitais, totalizando
10.650 leitos sendo 6.273 SUS. No município
há quatro NUVEH´s financiados com recurso
federal: Hospital das Clínicas da UFMG, Hospital João Paulo II, Hospital Municipal Odilon
Behrens e Hospital Eduardo de Menezes.
A SMSA-BH, na tentativa de melhorar a vigilância epidemiológica, repassou de modo
exemplar a alguns hospitais o recurso financeiro advindo da Portaria MS 2.693. Este recurso, voltado para intensificação da influenza, foi utilizado para implantação de NUVEH
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com repasse mensal para manutenção do
serviço nesses hospitais conveniados. A equipe da VE da SMSA-BH realizou visitas técnicas
para sensibilização e convite a 11 serviços de
saúde NÃO SUS e SUS. Foram categorizados
como hospitais da rede Não SUS: Hospital 1;
Hospital 2; Hospital 3; Hospital 4; e na Rede
SUS foram convidadas quatro UPAs. Os critérios para elencar tais serviços foram: capacidade operacional de assistência, grande
representatividade para o município (>100
leitos), dificuldade de interlocução da rede
particular com o serviço público e existência

de subnotificação. Nos hospitais que aderiram à proposta foi montada a estrutura física
dos NUVEH´s compartilhada com a Comissão
de Controle Infecção Hospitalar (CCIH).
Para desenvolver o trabalho de vigilância epidemiológica na urgência foram selecionadas quatro das 8 UPA´s como unidade
sentinela para síndrome gripal (SG). Três
enfermeiros contratados pela Gerência de
Urgência fazem rodízio, ou seja, não são fixos
nessas unidades. A rotina prevê a busca ativa
de casos de SG e coleta de cinco amostras semanais/UPA.
Outra estratégia para melhorar a oportunidade de notificação, coleta e tratamento
dos casos com Síndrome Respiratória Aguda
Grave (SRAG) foi a intensificação da busca ati-

va de registros de pacientes que aguardavam
internação, via central de leitos da SMSA-BH.
Para avaliação das notificações de DNC´s
trabalhou-se análise dos bancos de dados do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-BH) de 2011 a 2013, excluindo
influenza/SRAG e dengue por terem sistemas específicos. Para a análise de influenza,
utilizou-se banco de dados de Influenza BH,
software desenvolvido pela SMSA-BH em
2009 para atender as necessidades imediatas
durante a epidemia.
Foram realizados Cursos Básicos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar para nivelamento das informações e sistematização nos
processos de trabalho pré-selecionados.

4 – Resultados
Foram convidados sete hospitais, dois da
rede privada e um da rede pública estadual
recusaram o convite. Dos quatro hospitais
restantes que aceitaram o convite: dois já estão em funcionamento sendo Hospital 1(particular) , Hospital 2 (público); Hospital 3 (público) e Hospital 4 (particular) ainda na fase de
tramitação jurídica.
Foram realizados dois cursos básicos de
vigilância epidemiológica hospitalar (CBVEH)
nos meses de abril, julho e agosto de 2012,
com módulos presenciais e aulas teórico-práticas. A aula prática enfatizou análise de
dados utilizando o programa de Excel e a publicização dos resultados analisados. Foram
treinados 38 profissionais de nível superior
dos hospitais que aderiram ao NUVEH, UPA´s,
distritos sanitários e técnicos da GEEPI/SMSA-BH. As capacitações foram importantes para
avançar na intensificação da vigilância influenza e na vigilância das outras DNC.
A busca ativa de casos de SG e o serviço
itinerante de vigilância foram implantados
em quatro das oito UPA´s de Belo Horizonte.

Das amostras coletadas (164), 26% foram positivas para influenza A (H1N1)2009, subtipo
que representou 43% das amostras positivas (51) para vírus respiratórios em pacientes com síndrome gripal. A faixa etária com
maior positividade para o vírus da influenza
foi crianças menores de dois anos. A vigilância epidemiológica no serviço de urgência
foi uma estratégia importante adotada pela
SMSA-BH visto que há grande rotatividade
de profissionais e desconhecimento de informação, podendo ocorrer transferência, alta e
óbito de pacientes sem notificação.
Com a intensificação da vigilância de
SRAG, iniciada em junho de 2011, procedeu-se busca ativa nas UPA´s. Essas tiveram uma
grande representatividade no total de notificações de SRAG: em 2011 foram 73% das
notificações de SRAG, em 2012 este percentual aumentou 9%, passando para 84%
e em 2013, os dados parciais em torno de
80%. Esta intensificação na urgência ressalta
a importância da notificação imediata, viabilizando coleta e a identificação oportuna
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no caso de um novo subtipo com potencial
pandêmico. Além do mais, como na urgência
o paciente pode permanecer por um período
variável, isso também pode contribuir favorecendo o início do tratamento com Oseltamivir dentro do preconizado pela Organização
Mundial de Saúde (48 de sintomas).
Na análise epidemiológica da SRAG é
possível identificar fatos relevantes e sua
temporalidade: intensificação das ações de
vigilância de Influenza (junho 2011) e realiza-

ção do CBVEH (abril a agosto de 2012). Com
essas intervenções, houve alinhamento das
ações e foi perceptível que em 2012, as notificações de SRAG e as amostras coletadas,
foram bem superiores quando comparadas
ao mesmo período de 2011. A sensibilização
das unidades de saúde foi mantida durante
todo o ano, mesmo sendo a SRAG um agravo sazonal (Gráfico 1). Atualmente, 50% das
notificações de SRAG são realizadas por hospitais com NUVEH’s (Gráfico 2).

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

Fonte: Influenza/GVSI/GEEPI/SMSA/PBH 08/07/2013
Gráfico 2 - Notificações de SRAG por unidades notificadoras, Belo Horizonte, 2011 a 2013
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2011

com NUVEH'sfederal
federal
HospitaisHospitais
com NUVEH’s
Demais hospitais do município
Demais hospitais do município

2012

2013

Hospitais 1 e 1
2 e2
Hospitais
Unidades de urgência
Unidades de urgência

Fonte: Influenza/GVSI/GEEPI/SMSA/PBH 08/07/2013

4

4

Esta vigilância e a boa qualidade das
amostras obtidas propiciaram identificar
presença de circulação viral durante o ano
todo em BH, identificação do vírus da Influenza no município: A(H3N2), circulante
em 2012, e A(H1N1)2009 em circulação em
2013 (Gráfico 3). Esses dados são parciais e
evidenciam uma tendência de superioridade no primeiro semestre dos anos de 2012

e 2013 em relação ao mesmo período de
2011. A intensificação de SRAG iniciada em
2011 propiciou uma sensibilização dos profissionais em notificar os quadros respiratórios agudos graves. Quando se compara o
mesmo período de 2011 (n=64) com 2012
(n=190), percebe-se um aumento de quase
200% (Gráfico 3).

Gráfico 3 - Amostras positivas para vírus respiratórios por SE, Belo Horizonte, 2011 a 2013

Fonte: Influenza/GVSI/GEEPI/SMSA/PBH 08/07/2013

Após realização dos CBVEH´s o número
de notificações de DNC pelos NUVEH´s implantados foi progressivamente crescente
nos hospitais 1 e 2 (Gráfico 4). No hospital 2
houve uma ligeira queda de outubro a dezembro 2012 mas justificada pela mudança
ocorrida no laboratório prestador de serviços do hospital. Após ajustes, a notificação
retorna a patamares crescentes no ano de

2013. Implantar NUVEH na rede Não SUS
justifica-se pelo fato de 1/3 da população
municipal buscar atendimento médico na
rede suplementar; por haver fragilidade de
integração dessa rede com o SUS e ainda
por ser a vigilância passiva (realizada pelos
profissionais) muito inferior ao quantitativo
de atendimentos de DNC realizados.
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Gráfico 4 - Número de notificações realizadas pelo Hospital 1, no sistema do SINAN-BH, 2011 a 2013

Fonte: SINAN/GVSI/GEEPI/SMSA/PBH 16/07/2013
Nota: Em junho 2011 começou a intensificação da Vigilância de Influenza; A seta representa início
do CBVEH (Abril a Agosto); dados parciais no ano de 2013.

Os quatro NUVEH´s federais representam
cerca de 10 % das notificações DNC de toda
a rede notificadora de BH e com a incorporação destes novos NUVEH´s o percentual
já apresenta aumento em torno de 5%, em
pouco tempo de implantação.
Os NUVEH´s, depois de implantados, têm
auxiliado no desenvolvimento de outras
ações da VE municipal e também subsidiado a gestão do hospital no planejamento
hospitalar. Têm permitido a construção do
perfil de morbimortalidade da instituição,
identificando os agravos mais prevalentes,
proporcionando escalonar as prioridades
em relação a capacitações e ações.
Constituiu-se um grupo operativo entre os serviços montados e treinados, com
realização de reuniões técnicas periódicas,
abordando temas de relevância para a SMSA-BHTE, cujas demandas são identificadas
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junto aos NUVEH´s. Já foram realizadas as seguintes atualizações: Influenza, SRAG, malária, leptospirose, leishmaniose tegumentar,
saúde do viajante, proposta preliminar da
SMSA BHTE para a Copa do mundo, além de
terem participado do I Seminário de Atualização em Leishmaniose Visceral.
Nesse processo, foram criados canais
de comunicação entre os NUVEH´s, os profissionais dos hospitais e os serviços de VE
municipal como: cadastro de email institucional, email de profissionais, informes
epidemiológicos, planilhas periódicas e
notas técnicas. Tais estratégias compõem
a chamada rede interativa de comunicação e informação epidemiológica entre os
serviços. Isso tem permitido mais agilidade e interlocução entre saber e agir; mais
acessibilidade do serviço às pessoas de
decisão nas unidades hospitalares; mais

resolutividade aos problemas detectados.
Estão sendo realizadas visitas técnicas
nos NUVEH´s recém-constituídos, cujo enfoque além da supervisão é de levantar
necessidades e aproximar ao máximo as
relações com o serviço de vigilância municipal. Estão sendo realizados treinamentos
“in loco” para atender às demandas das
unidades hospitalares, segundo o perfil de

morbimortalidade identificado, ou seja, que
reflete a necessidade real do serviço. Como
exemplo, no hospital 1, após instalação do
NUVEH, foi implantado teste rápido de LV
pois esse concentrava grande número de
atendimentos e óbitos por LV. Hospital 1 e
2 foi implantado teste rápido para malária
pois eram retaguarda de atendimento ao
SUS para os eventos de massa.

5 - Conclusões
A estruturação da vigilância para a intensificação da SRAG tem proporcionado
trabalhar a intersetorialidade na SMSA-BH.
As ações desencadeadas na GEEPI foram
complementadas com parcerias: Gerência de Urgência, Gerência de Regulação
(Central de Leitos), Gerência de Assistência,
Gerência de Tecnologia e Informação em
Saúde, Gerência de Medicamentos. Tem
contado com a parceria do LACEN-MG/FUNED, SES-MG e CIEVS-MG.
Foi detectado importante percentual
de positividade para o vírus influenza A
(H1N1) 2009, nos casos de SG, atendidos
nas unidades de urgência.
Os NUVEH’s e a equipe de vigilância epidemiológica da urgência foram fundamentais

para uma vigilância ativa, oportuna e qualitativa.
As unidades hospitalares que aderiram
à proposta de implantação dos NUVEH´s e
participaram do CBVEH tiveram resultados
positivos no quantitativo de notificações e
organização dos serviços de vigilância.
Foram estreitadas as parcerias em relação
quanto aos processos de trabalho da rede
Não SUS que aderiu a implantação de NUVEH
com a Secretaria Municipal de Saúde.
Foi escalonado atendimento individualizado de acordo com as necessidades
identificadas quanto às prioridades na
instituição hospitalar, visto que o perfil de
morbimortalidade pode ser variável de
uma instituição para outra.

6 - Recomendações ao serviço
• Ampliar os NUVEH´s para melhorar a oportunidade de notificação das doenças de notificação
compulsória, interlocução assistencial e a vigilância de agravos,
para viabilizar o diagnóstico, tratamento, intervenções e medidas de controle oportunas;
• Compartilhar o espaço físico
do NUVEH com a CCIH com

os devidos ajustes para melhor geração de resultados.
• Qualificar a rede municipal de
saúde “in loco”, de acordo com
o perfil de morbimortalidade
da unidade, para sistematização dos processos de trabalho e
melhoria dos resultados;
• Incentivar a pró-atividade nos serviços de urgência para fazer vigi-
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lância ativa e não apenas aguardar recebimento de notificações
via vigilância passiva;
• Buscar trabalho integrado e cooperativo entre e vigilância epidemiológica e as diversas áreas assistenciais da SMSA e de laboratório;

• Manter o serviço de vigilância epidemiológica itinerante e cooperativo (parceria entre Urgência e
Vigilância), uma alternativa para
serviços com pouca disponibilidade de técnicos e de espaço físico;

7 - Participação e premiação na 13ª EXPOEPI
A SMSA, por meio da Gerência de Epidemiologia e Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS),
apresentou esse estudo na 13ª EXPOEPI
- Mostra Nacional de Experiências Bem
Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção
e Controle de Doenças - realizada em outubro/2013, promovida pela Secretaria de

Vigilância em Saúde (SVS), do Ministério
da Saúde (MS). A matéria foi premiada na
categoria “Integração da vigilância em
saúde com os serviços hospitalares e laboratórios de Saúde Pública”. A seleção dos
trabalhos foi feita por meio de uma Mostra Competitiva, onde um Comitê Científico selecionou três trabalhos.

Foto 1 - Servidores da Gerência de Epidemiologia/CIEVS recebendo premiação na 13ª EXPOEPI

Fonte: GEEPI/CIEVS
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INFORMAÇÕES: 3277-9535
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Afonso Pena 2.336 - Funcionários - CEP: 30.130-007
gvsi@pbh.gov.br

