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Introdução

A influenza é uma infecção respiratória 
aguda, de elevada transmissibilidade, dis-
tribuição global, com tendência a se disse-
minar facilmente em epidemias sazonais, 
podendo também causar pandemias. A 
influenza ocorre durante todo o ano, mas 
é mais frequente no outono e no inverno, 
principalmente no Sul e Sudeste do país. 
A doença pode ser causada pelos vírus in-
fluenza A, B e C. Os vírus A e B apresentam 
maior importância clínica. Os casos da in-
fluenza podem variar de leve a grave, com 
até evolução fatal. A hospitalização e a mor-
te ocorrem principalmente entre os grupos 
de alto risco como idosos, crianças, gestan-
tes e pessoas com alguma comorbidade.

A importância da organização da vigi-
lância da influenza como questão de saú-
de pública cresceu após o ano de 2009, 
quando se registrou a primeira pandemia 
do século XXI, devido ao vírus influenza 
A(H1N1)pdm2009, com mais de 190 paí-
ses notificando milhares de casos e óbitos 
pela doença. Uma característica impor-
tante das pandemias é a substituição da 
cepa atual por uma nova cepa pandêmi-
ca. Nesse contexto, a influenza constitui 
uma das grandes preocupações das auto-
ridades sanitárias mundiais, devido ao seu 
impacto na morbimortalidade decorrente 
das variações antigênicas cíclicas sazonais. 

A vigilância da influenza no Brasil é 
composta pela vigilância sentinela de Sín-
drome Gripal (SG), de Síndrome Respirató-

ria Aguda Grave (SRAG) em pacientes in-
ternados em Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) e pela vigilância universal de SRAG de 
casos hospitalizados. A vigilância universal 
de SRAG foi implantada no Brasil em 2009, 
em decorrência da pandemia de influen-
za pelo Ministério da Saúde. A vigilância 
tem como principais objetivos identificar e 
monitorar os vírus influenza e outros vírus 
respiratórios circulantes, colaborar para a 
identificação dos vírus que irão compor a 
vacina no Hemisfério Sul e identificar situ-
ação inusitada e precoce de possível novo 
subtipo viral com potencial pandêmico. 

Aliada às estratégias de vacinação, a 
adoção de medidas de prevenção e con-
trole para influenza e o monitoramento 
dos dados de circulação dos vírus são 
igualmente de grande importância. A 
Secretaria Municipal de Saúde, por meio 
da Gerência de Vigilância Epidemiológica, 
monitora os dados epidemiológicos da in-
fluenza e outros vírus respiratórios no mu-
nicípio, fornecendo informação oportuna 
e de qualidade para o planejamento das 
ações de prevenção e assistência. 

Esse boletim contempla um panorama 
do cenário global, nacional e em Minas 
Gerais da circulação dos vírus respirató-
rios. Apresenta análises epidemiológicas 
da vigilância no município, dados da cam-
panha de vacinação de influenza e do pla-
no de contingência para enfrentamento 
da influenza e outros vírus respiratórios. 

Maternas, Infantis e 
Transmissíveis 
Percentual:  19,3 %
Intervalo de Confiança: 
18,4- 20,4 %

Causas Externas
Percentual:  8,4 %
Intervalo de Confiança: 
8- 8,6 %
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Cenário global

No hemisfério norte a temporada da 
gripe de 2017-2018 começou mais cedo 
que o esperado. A atividade viral aumen-
tou rapidamente e, no Canadá e Estados 
Unidos, houve aumento de hospitaliza-
ções e óbitos, com predomínio de in-
fluenza A(H3N2) e circulação precoce de 
influenza B. Nos Estados Unidos, taxas de 
hospitalização excederam as taxas ob-
servadas durante a grave temporada de 
2014-15. No México, apesar da tempora-
da também ter iniciado mais cedo, não foi 
grave. Isso pode ser observado através das 
hospitalizações, que foram em número in-
ferior, quando comparadas às ocorridas 
nas demais temporadas, além das ativida-
des que diminuíram mais cedo do que é 
tipicamente observado.

Segundo Boletim da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) de 25 de junho 
de 2018, no hemisfério norte a circu-
lação de influenza retornou aos níveis 
intersazonais. As detecções de influen-
za continuaram a aumentar nas últimas 
semanas no Sul da África, no entanto a 
atividade da influenza permaneceu em 
limiares sazonais na maioria dos outros 
países da zona temperada do hemisfé-
rio sul. O aumento da atividade do vírus 
influenza foi relatado em alguns países 
da América tropical. No período de 28 
de maio de 2018 a 10 de junho de 2018 
foram testadas 52.268 amostras bioló-
gicas, destas 1.106 foram positivas para 
os vírus influenza sendo 461 (72,8%) do 
subtipo A(H1N1)pdm09 e 172 (27,2%) 
A(H3N2). Dos vírus B caracterizados, 77 
(74%) pertenciam à linhagem B-Yama-
gata e 27 (26%) à linhagem B-Victoria.

Cenário nacional 

Segundo o Informe Epidemiológico do 
Ministério da Saúde até a Semana Epide-
miológica (SE) 41 de 2018 as unidades sen-
tinelas de SG coletaram 17.347 amostras. 
Destas, 14.629 (84,3%) possuem resultados 
inseridos no sistema e 27,6% (4.043/14.629) 
tiveram resultado positivo para vírus respi-

ratórios. Dentre as amostras positivas para 
influenza, 1.001 (41,7%) foram A(H1N1)
pdm09, 918 (38,2%)  A(H3N2), 371 (15,4%) 
influenza B e 113 (4,7%) A não subtipado. 
Entre os outros vírus respiratórios houve pre-
domínio da circulação 970 (59,1%) de Vírus 
Sincicial Respiratório (VSR) (Gráfico 1). 

Vigilância sentinela da Síndrome Gripal
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Fonte: SIM-MS/GVIGE/DPSV/SMSA-PBH. Março de 2018 - Dados sujeitos à alteração

Gráfico 1 - Distribuição dos vírus respiratórios identificados nas unidades sentinelas de SG, por 
semana epidemiológica de início dos sintomas. Brasil, 2018 até a SE 41.

Fonte:  http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/outubro/17/Informe-Epidemio-
logico-Influenza-2018-SE-41.pdf>. Acesso em 23/10/18. 

As unidades sentinelas de SRAG em 
UTI, realizaram 2.868 coletas, sendo 2.509 
(87,5%) com os resultados inseridos no 
sistema. Dentre estas, 936 (37,3%) tiveram 
resultado positivo para vírus respiratórios, 
das quais 383 (40,9%) para influenza e 553 
(59,1%) para outros vírus respiratórios. Das 

amostras positivas para influenza foram 
detectados 212 (55,4%) A(H1N1)pdm09, 
119 (31,1%) A(H3N2), 27 (7,0%) influenza 
B e 25 (6,5%) A não subtipado e entre os 
outros vírus evidencia-se o predomínio de 
479 (86,6%) VSR (Gráfico 2).

Vigilância Sentinela da SRAG em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
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Até a SE 41 de 2018 foram notifica-
dos 31.645 casos de SRAG, sendo 25.789 
(81,5%) com amostra processada e com 
resultados inseridos no sistema. Destas, 
25,3% (6.536/25.789) foram classifica-
das como SRAG por influenza e 21,8% 

(5.623/25.789) como outros vírus respira-
tórios. Dentre os casos de influenza, 3.837 
(58,7%) eram influenza A(H1N1)pdm09, 
1.580 (24,2%) influenza A(H3N2), 637 
(9,7%) influenza A não subtipado e 482 
(7,4%) influenza B (Gráfico 3).

Vigilância Universal da SRAG 

Gráfico 2 - Distribuição dos vírus respiratórios identificados nas unidades sentinelas de SRAG 
em UTI, por semana epidemiológica de inícios dos sintomas. Brasil, 2018 até a SE 41.

Fonte:  http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/outubro/17/Informe-Epidemio-
logico-Influenza-2018-SE-41.pdf>. Acesso em 23/10/18. 
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Fonte: SIM-MS/GVIGE/DPSV/SMSA-PBH. Março de 2018 - Dados sujeitos à alteração

Gráfico 3 - Distribuição dos casos de SRAG segundo agente etiológico e por semana epidemio-
lógica de início dos sintomas. Brasil, 2018 até a SE 41.

Fonte:  http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/outubro/17/Informe-Epidemio-
logico-Influenza-2018-SE-41.pdf>. Acesso em 23/10/18. 

Como demonstrado nas figuras aci-
ma, no Brasil houve maior detecção do 
vírus influenza A(H1N1)pdm09 tanto nas 
amostras de pacientes com Síndrome 
Gripal, quanto naqueles com SRAG, inter-
nados em UTI ou não, do mesmo modo 
como ocorreu em outros países da Amé-
rica do Sul. No hemisfério norte, Canadá 
e Estados Unidos, houve predomínio de 
circulação do vírus influenza A(H3N2) e 
circulação precoce de influenza B.

Foram notificados 4.759 óbitos por 

SRAG, o que corresponde a 15,0% 
(4.759/31.645) do total de casos. Leta-
lidade por SRAG semelhante à de 2017 
(14,9%). Dos óbitos notificados, 1.338 
(28,1%) foram confirmados para vírus 
influenza, sendo 893 (66,7%) decorren-
tes de influenza A(H1N1)pdm09, 242 
(18,1%) influenza A(H3N2), 130 (9,7%) 
influenza A não subtipado e 73 (5,5%) 
por influenza B. O estado com maior 
número de óbitos por influenza foi São 
Paulo, com 42,4% (567/1.338), em rela-
ção ao país.
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Dentro da rede laboratorial para a vi-
gilância de influenza, os Laboratórios 
Centrais de Saúde Pública (LACENs) são 
responsáveis por analisar amostras de pa-
cientes com SG e SRAG coletadas sistema-
ticamente, possibilitando a identificação e 
a caracterização dos vírus circulantes. Aná-
lises complementares à identificação viral, 
tais como caracterizações antigênicas e 
genéticas, além de teste de sensibilidade a 
antivirais e isolamento viral, são realizadas 
pelos Laboratórios de Referência Nacional. 
Os dados complementares das amostras 
isoladas que são enviadas pelos labora-
tórios de referência para o CDC, Centro 
Colaborador da OMS nas Américas, sub-
sidiam a tomada de decisão da composi-
ção anual da vacina contra influenza para 
o Hemisfério Sul.

O relatório do Centro Nacional para 
Influenza (NIC)/FIOCRUZ descreveu a epi-
demiologia molecular dos vírus Influenza 
A e B detectados no período intersazonal 
(SE 40/2017 a 13/2018) no Brasil, além de 
compará-las com as cepas recomendadas 
para compor a vacina anti-influenza para 
o Hemisfério Sul em 2018. 

O vírus Influenza A(H1N1)pdm09 re-
apareceu no início de 2018 no país, e 
todos os vírus caracterizados genetica-
mente até o momento foram classifica-
dos no grupo genético 6B.1, subgrupo 
S174T o mesmo da cepa vacinal A/Michi-
gan/45/2015 componente da vacina ina-
tivada trivalente (VIT) para o Hemisfério 
Sul em 2018. O vírus Influenza A(H3N2) 
apresenta distintos grupos genéticos e 
antigênicos em circulação, entretanto, no 
Brasil a maioria dos vírus detectados per-
tencem ao grupo genético 3C.2a, subgru-
po 2. O grupo 3C.2a abrange a cepa vaci-
nal A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, 
componente da VIT para o Hemisfério Sul 
em 2018. O vírus Influenza B/Yamagata 
foi predominante em relação ao B/Victo-
ria, e todos pertencem ao grupo genético 
Y3, sem alterações genéticas ou antigêni-
cas significativas em relação a cepa vaci-
nal B/Phuket/3073/2013. Por sua vez, os 
vírus B/Victoria detectados no Brasil até 
o momento pertencem ao grupo V1A, o 
mesmo grupo genético e antigênico da 
cepa B/Brisbane/60/2008, componente 
da vacina inativada quadrivalente para o 
Hemisfério Sul em 2018. 

Caracterização genética e antigênica 

dos vírus influenza no Brasil
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Cenário em Minas Gerais

No Estado, até a SE 30 de 2018, as uni-
dades sentinelas de SG coletaram 944 
amostras. Destas, 891 (94,4%) foram pro-
cessadas e 41,4% (369/891) tiveram resul-
tado positivo para vírus respiratórios e ou-
tras etiologias. Entre os vírus respiratórios, 
134 (36,3%) foram positivos para Influenza 
e 234 (63,4%) para outros vírus respirató-
rios. Dentre as amostras positivas para in-
fluenza, seis (4,5%) foram decorrentes de 

influenza B e outras 128 (95,5%) tiveram 
identificado o vírus Influenza A com des-
taque do subtipo A(H3N2). Entre os outros 
vírus respiratórios houve predomínio da 
circulação do VSR com 43,2% (101/234) 
de positividade (Gráfico 4).

Observou-se um comportamento di-
ferente em Minas Gerais, em relação ao 
Brasil, onde houve predomínio de circu-
lação do subtipo A(H1N1).

Vigilância sentinela da Síndrome Gripal 

Gráfico 4 - Distribuição dos vírus respiratórios identificados nas unidades sentinelas de Síndro-
me Gripal, por semana epidemiológica de início dos sintomas. Minas Gerais, 2018 até a SE 30.

Fonte: http://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2018/BoletinsGRIPE/
Informe%20Epidemiolgico_Influenza%202018%20-%2030-2018.pdf.  Acesso em 23/10/18.
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Vigilância Sentinela da SRAG em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Em relação às amostras coletadas pe-
las unidades sentinelas de SRAG em UTI, 
foram feitas 80 coletas, sendo 79 (98,8%) 
processadas. Dentre estas, 41,8% (33/79) 

foram positivas para vírus respiratórios, 
sendo 39,4% (13/33) para Influenza e 72,7% 
(24/33) para outros vírus respiratórios (VSR, 
Metapneumovírus e Adenovírus).

Vigilância Universal da SRAG 

Até a SE 30 de 2018, foram notificados 
2.121 casos de SRAG, sendo 1.236 (58,3%) 
com amostra coletada e processada. Destas, 
20,4% (252/1.236) foram classificadas como 
SRAG por influenza e 12,9% (159/1.236) 
como SRAG por outros vírus respiratórios. 
Dos casos associados a influenza, 96,8% 
(244/ 252) eram Influenza A e 3,2% (8/252) 
Influenza B. Naqueles em que foi identifica-
do o vírus A, o influenza A não subtipado é 

o de maior proporção com 39,3% (96/244), 
seguido do subtipo A(H3N2) com 33,6% 
(82/244) e outros 27,0% (66/244) referem-
-se ao subtipo A(H1N1)pdm09 (Gráfico 5).

No período analisado houve uma que-
da do percentual de coletas de amostras 
devido às dificuldades do abastecimento 
de swabs e tubos necessários para realiza-
ção dos exames no estado de Minas Gerais.  

Gráfico 5 - Distribuição dos casos de SRAG segundo agente etiológico e semana epidemiológi-
ca do início dos sintomas – Minas Gerais, 2018 até SE 30.

Fonte: http://www.saude.mg.gov.br/images/noticias_e_eventos/000_2018/BoletinsGRIPE/
Informe%20Epidemiolgico_Influenza%202018%20-%2030-2018.pdf.  Acesso em 23/10/18.
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Os casos de SRAG por influenza apre-
sentaram uma mediana de idade de 54 
anos, variando de 0 a 96 anos. Em relação à 
sua distribuição, os municípios com maior 
número de casos de SRAG por influenza no 
Estado foram Belo Horizonte, Uberlândia, 
Pouso Alegre e Varginha. 

Até a SE 30 de 2018 foram notificados 
245 óbitos por SRAG, o que corresponde 
a 11,6 % (245/2.121) do total de casos. 

Dos 245 óbitos notificados, 6,1% (15/245) 
foram associados a outros vírus respirató-
rios (Parainfluenza, VSR, Metapneumoví-
rus e Adenovírus), 26,1% (64/245) foram 
confirmadas para o vírus Influenza, sendo 
95,3% (61/64) decorrentes da influenza A 
e 4,7% (3/64) da Influenza B. Dos óbitos re-
lacionados a gripe A, 42,6% (26/61) foram 
associados ao influenza A não subtipado, 
36,1% (22/61) ao subtipo A(H1N1)pdm09 
e 21,3% (13/61) ao subtipo A(H3N2).

Vigilância dos vírus respiratórios em Belo Horizonte

No município, a vigilância sentinela 
da SG é realizada nas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) Barreiro, Leste, Norte, 
Oeste e Venda Nova. Os hospitais Risole-
ta Tolentino Neves, Metropolitano Odilon 
Behrens (HMOB), Santa Casa, Complexo 
Hospitalar São Francisco de Assis e Life 
Center fazem parte da rede de unidades 
sentinelas de SRAG em UTI. 

As informações apresentadas nes-
se boletim referem-se ao período que 
compreende as semanas epidemiológi-
cas (SE) 01 a 42 de 2018, ou seja, casos 
com início de sintomas de 01/01/2018 a 
20/10/2018. Os dados apresentados são 
de pacientes atendidos nas unidades de 
saúde de Belo Horizonte.  

Vigilância laboratorial 

Desde 2009 foi instituída uma parceria 
com a Gerência de Urgência e Emergência 
(GEURE) da Secretaria Municipal de Saúde 
estabelecendo uma estratégia para coleta 
de amostras dos casos de SRAG através do 
Serviço de Atenção Domiciliar (SAD). Nas 
unidades sentinelas de SG, as coletas de 
amostras são realizadas por duas enfermei-
ras responsáveis pela vigilância. A estraté-
gia adotada contribuiu significativamente 
para a melhora na qualidade da amostra 
encaminhada ao laboratório e, consequen-
temente, para o aumento da sensibilidade 
do diagnóstico laboratorial.

O método utilizado para identificação 
dos vírus é o RT-PCR em tempo real que 
identifica o Influenza A com seus subtipos, 
influenza B e outros vírus respiratórios (Pa-
rainfluenza 1, 2 e 3, Adenovírus, VSR, Metap-
neumovírus e Bocavírus). Estes exames são 
realizados na Fundação Ezequiel Dias (Fu-
ned)/ (LACEN/MG). A pesquisa de outros 
vírus respiratórios é realizada nas amostras 
coletadas nas unidades sentinelas de SG e 
SRAG em UTI, pacientes internados em UTI 
do Hospital Infantil João Paulo II (HIJPII), 
óbitos e surtos de SG. 

De abril a agosto desse ano, devido à 



11

Edição nº 4 - Dezembro de 2018

menor disponibilidade de kits na Funed, as 
coletas de amostras de espécimes clínicas 
foram realizadas somente em pacientes da 

vigilância sentinela da SG, pacientes inter-
nados em UTI e óbitos. 

Vigilância da Síndrome Gripal

Até a SE 42 de 2018, foram coletadas 994 
amostras de secreção naso-orofaríngea de 
pacientes atendidos nas unidades sentine-
las. Das 966 (97,1%) amostras processadas, 
321 (33,2%) tiveram resultados positivos 
para vírus respiratórios. Foram identificados 
340 vírus sendo que em 19 amostras houve 
coinfecção. Dentre as amostras positivas, 
em 107 foram detectadas influenza, sendo 
63 A(H3N2), 13 A(H1N1)pdm09, 21 A não 
subtipável e 10 influenza B e 214 outros 
vírus respiratórios: 71 VSR, 45 adenovírus, 

28 parainfluenza 1, nove parainfluenza 2, 
oito parainfluenza 3, 42 metapneumovírus 
e 30 bocavírus. Observou-se o predomí-
nio do influenza A(H3N2) corresponden-
do a 58,9% (63/107) e do VSR com 33,2% 
(71/214) (Gráfico 6). 

Esse resultado foi diferente do ob-
servado na circulação do vírus Influenza 
para o país, onde houve predomínio de 
circulação do subtipo A(H1N1), entretan-
to, para os demais vírus respiratórios, o 
resultado foi semelhante.  

Gráfico 6 - Distribuição dos vírus respiratórios identificados nas unidades sentinelas de SG, por 
semana epidemiológica de início dos sintomas. Belo Horizonte, 2018. 
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Quanto à distribuição dos vírus por fai-
xa etária, o influenza A(H3N2) foi identifica-
do em todos os grupos etários, mas com 
maior frequência nos indivíduos de 5 a 9 
anos com 34,9% (22/63), seguido pelos 
adultos de 20 a 39 anos com 17,5% (11/63). 

Nas crianças menores de cinco anos, desta-
ca-se a presença do VSR correspondendo 
a 91,5% (65/71) de positividade (Gráfico 7), 
apontando para a alta morbidade desse ví-
rus na infância.

Gráfico 7 - Distribuição dos vírus respiratórios identificados nas unidades sentinelas de SG por 
faixa etária. Belo Horizonte, 2018.
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Vigilância sentinela da SRAG em UTI

Fonte: SIVEP Gripe/CIEVS/GVIGE/DPSV/SMSA/PBH. Dados atualizados em 26/10/18

Foram notificados 361 casos de SRAG 
em UTI pelas unidades sentinelas e Hos-
pital Infantil João Paulo II (HIJPII). As uni-
dades sentinelas foram responsáveis por 
228 (63,1%) das notificações. Dentre o 
total geral de notificações foram reali-
zadas 216 (59,8%) coletas de amostras. 
Destas, 130 (60%) tiveram resultado 
positivo para vírus respiratórios. Foram 
identificados 140 vírus, sendo que em 
10 amostras houve coinfecção. Dentre 
as amostras positivas, 19 detectaram in-

fluenza (10 A(H3N2), três A(H1N1)pdm09, 
cinco A não subtipável e um influenza 
B) e 121 outros vírus respiratórios (76 
VSR, 13 adenovírus, seis parainfluenza 1, 
sete parainfluenza 2 e três parainfluenza 
3, 11 metapneumovírus e cinco bocaví-
rus). Em relação à influenza, observou-se 
o predomínio do subtipo A(H3N2) cor-
respondendo a 52,6% (10/19).  Entre os 
outros vírus, evidenciou-se o predomínio 
do VSR com 62,8% (76/121) (Gráfico 8). 
Das 76 amostras positivas para VSR, 52 
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(68,4%) foram de pacientes notificados 
pelo HIJPII. 

Observou-se que, da mesma forma 
que na vigilância da síndrome gripal, 

dentre os vírus influenza, houve maior 
detecção do subtipo A(H3N2) e predo-
mínio do VSR, na análise dos outros vírus 
respiratórios.

Gráfico 8 - Distribuição dos vírus respiratórios identificados nas unidades sentinelas de 
SRAG em UTI e da UTI do Hospital Infantil João Paulo II por SE de início dos sintomas. Belo 
Horizonte, 2018.
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Fonte: SINAN Influenza/CIEVS/GVIGE/DPSV/SMSA/PBH. Dados atualizados em 25/10/18

No que se refere à faixa etária, dentre 
os casos por influenza A(H3N2), houve 
predomínio em indivíduos com idade 
igual ou superior a 60 anos, seis, do total 

de 10 casos. O VSR foi o vírus mais detec-
tado, em maior proporção nas crianças 
menores de 1 ano correspondendo a 
80,2% (61/76) (Gráfico 9). 
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Gráfico 9 - Distribuição dos vírus respiratórios identificados nas unidades sentinelas de 
SRAG em UTI e da UTI do Hospital Infantil João Paulo II por faixa etária. Belo Horizonte, 2018.
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Em 2018 foram notificados 1.428 casos 
de SRAG sendo 948 (66,4%) residentes em 
Belo Horizonte.  Dentre o total de notifica-
ções foram realizadas 577 (40,4%) coletas 
de amostras de secreção naso-orofaríngea. 
Destas, 71 (12,3%) tiveram resultado positi-
vo para influenza (37 A(H3N2), 11 A(H1N1)
pdm09, 19 A não subtipável e quatro in-
fluenza B). Observa-se o predomínio do 

influenza A(H3N2), com 52,1%  de positivi-
dade, em relação aos outros subtipos (Grá-
fico 10). Entre os pacientes com amostras 
positivas, 48 (67,6%) eram residentes em 
Belo Horizonte. A Regional de residência 
com maior proporção de positividade foi a 
Centro Sul (22,9%), seguida das Regionais 
Oeste (18,7%), Leste e Noroeste, cada uma 
correspondendo a 12,5%.

Fonte: SINAN Influenza/CIEVS/GVIGE/DPSV/SMSA/PBH. Dados atualizados em 25/10/18

Vigilância Universal da SRAG
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Gráfico 10 - Distribuição dos vírus influenza identificados em pacientes da vigilância univer-
sal da SRAG por semana epidemiológica de início dos sintomas. Belo Horizonte, 2018 
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Na vigilância universal de SRAG hou-
ve predomínio de coletas de amostras 
em pacientes idosos. O vírus influenza 
circulou em quase todas as faixas etárias, 

mas com maior proporção nos indivídu-
os com idade igual ou superior a 60 anos 
com 56,3% (40/71) (Gráfico 11). 
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Gráfico 11 - Distribuição dos vírus influenza identificados em pacientes da vigilância univer-
sal da SRAG por faixa etária. Belo Horizonte, 2018.
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Fonte: SINAN Influenza/CIEVS/GVIGE/DPSV/SMSA/PBH. Dados atualizados em 25/10/18

Dentre os 1.428 pacientes notifica-
dos, o uso do antiviral foi registrado em 
656 pacientes (45,9%), sendo que em 
282 (42,9%) o antiviral foi administra-
do nas primeiras 48 horas do início dos 
sintomas, conforme recomendado pelo 
protocolo de tratamento da SRAG do 
MS, variando de 0 a 53 dias. O tratamen-
to com o antiviral, de maneira precoce, 
pode reduzir a duração dos sintomas e, 
principalmente, a redução da ocorrên-

cia de complicações da infecção pelo 
vírus influenza. Estudos observacionais 
incluindo pacientes hospitalizados de-
monstraram maior benefício clínico 
quando o fosfato de oseltamivir é inicia-
do até 48 horas do início dos sintomas. 
Entretanto, alguns estudos sugerem 
que a medicação pode ainda ser be-
néfica para pacientes hospitalizados se 
iniciado de quatro a cinco dias após o 
início do quadro clínico.
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Óbitos por SRAG

Dentre os 1.428 casos de SRAG, 111 
(7,7%) pacientes evoluíram para óbito 
e destes 81 (72,9%) eram residentes no 
município. Letalidade menor que a ob-
servada para o estado de Minas Gerais e 
para o Brasil. Do total de óbitos, a coleta 
de amostra foi realizada em 52 (46,8%) 

pacientes, destes, 16 tiveram resultado 
positivo para vírus respiratórios: seis in-
fluenza A(H3N2), três A(H1N1)pdm09, 
dois A não subtipável, dois  VSR, um pa-
rainfluenza 2 e dois metapneumovírus. 
Em 36 amostras não foram detectados 
vírus respiratórios (Gráfico 12). 

Gráfico 12 - Óbitos por SRAG ocorridos em Belo Horizonte por SE de início dos sintomas. 
Belo Horizonte, 2018 
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A faixa etária com maior número de 
óbitos foi a de 60 anos ou mais, com 74 
(66,7%) casos, seguido dos grupos de 40 
a 59 anos com 15 (13,5%) casos e 20 a 39 
anos com 11 (9,9%) casos. A idade variou 
de um ano de vida a 97 anos, sendo a 
mediana de 72 anos. A presença de pelo 
menos uma comorbidade ou fator de 
risco para complicação foi verificada em 
105 (94,5%) indivíduos, com destaque 
para os adultos com idade de 60 anos ou 
mais (70,4%). As comorbidades mais fre-

quentes foram: cardiopatia crônica (36%), 
pneumopatia crônica (34,2%) e diabetes 
(19%). O uso do antiviral foi relatado em 
66 pacientes, com mediana de três dias 
entre o início dos sintomas e o início do 
tratamento, variando de 0 a 36 dias.

Dos 16 pacientes em que foram detec-
tados vírus respiratórios e que evoluíram 
para óbito, 11 foram pelo vírus influenza, 
sendo seis pelo subtipo A(H3N2). Foram 
seis do sexo masculino e cinco feminino. 
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Três indivíduos na faixa etária de 20 a 39 
anos, um de 40 a 59 anos e sete com ida-
de igual ou superior a 60 anos. Entre os 
pacientes, seis eram residentes em Belo 
Horizonte, sendo dois da regional Nor-
deste, um da Noroeste, um da Norte e 
dois da Oeste. Relato de uso do antiviral 
em 10 pacientes, com mediana de qua-
tro dias entre o início dos sintomas e o 
início do tratamento, variando de zero a 
36 dias. A presença de pelo menos uma 

comorbidade ou fator de risco foi regis-
trada em sete óbitos. Dentre os seis óbi-
tos ocorridos de residentes no município, 
três tinham registro de vacina contra in-
fluenza, entretanto, apenas um indivíduo 
apresentou tempo para viragem soroló-
gica, com 35 dias entre o início dos sin-
tomas e a vacinação.   O tempo de início 
de sintomas até o óbito variou de quatro 
a 56 dias de evolução.

Plano de Contingência para enfrentamento da influenza e 
outras doenças respiratórias 

No município o plano de contingên-
cia foi criado em 2013 e atualizado no 
ano de 2017 pela gerência de epide-
miologia juntamente com a Gerência de 
Assistência Primária à Saúde (GEAPS), Ge-
rência de Urgência e Emergência (GEU-
RE) e Gerência da Central de Internações 
(GCINT). O plano contempla o histórico e 
a organização da vigilância no município, 
descrição das ações das áreas envolvi-
das, medidas de controle da transmissão 
(imunização e controle de prevenção), 
indicadores de monitoramento e ações e 
estratégias de resposta a serem adotadas 
de acordo com cada nível de risco. 

O plano tem por objetivo subsidiar 
com informações estratégicas os dife-
rentes setores da saúde, para possibilitar 
o desencadeamento de ações, visando 
melhoria na abordagem e manejo clínico 
dos pacientes com SRAG. Outros objeti-
vos são orientar a tomada de decisão ba-
seada no monitoramento e avaliação da 
situação epidemiológica; fortalecer a ar-
ticulação das diferentes áreas e serviços, 
visando à integralidade das ações para 
enfrentamento de uma epidemia; redu-

zir a morbimortalidade por meio da oti-
mização dos recursos da rede de saúde; 
prevenir a disseminação de vírus respira-
tórios, por meio da identificação precoce 
dos vírus circulantes e da implantação de 
estratégia de educação em saúde. 

O Plano de Contingência é dividido 
em três fases de risco (habitual, médio 
e alto) de acordo com os indicadores de 
atendimentos por doenças respiratórias 
nos Centros de Saúde (CS) e nas UPAS, 
solicitações de internações para trata-
mento de pneumonias ou influenza na 
clínica geral e pediatria e número de no-
tificações por SRAG, conforme descritos 
no Quadro 1.  

A partir desses indicadores as ações 
específicas de cada nível serão desen-
cadeadas. Os indicadores em monito-
ramento subsidiam a estratégia para 
enfrentamento de situações de emer-
gências. O monitoramento ocorre se-
manalmente pelas áreas envolvidas por 
meio da análise dos dados e divulgação 
das informações pela Gerência de Vigi-
lância Epidemiológica. 
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Quadro 1: Indicadores de monitoramento

Atendimentos por doenças 
respiratórias por Equipe de Saúde da 
Família (ESF) nos Centros de Saúde

Menos de 30 atendimentos por 
ESF por SE 

Entre 30 e 60 atendimentos 
por ESF por SE 

Acima de 60 atendimentos por 
ESF por SE 

Atendimentos por doenças 
respiratórias nas UPAS

Menos de 400 atendimentos por 
doenças respiratórias por SE 

400 a 599 atendimentos por 
doenças respiratórias por SE 

Acima de 600 atendimentos por 
doenças respiratórias por SE 

Solicitações de internações para 
tratamentos de pneumonias ou 

influenza para clínica geral
Menos de 95 solicitações por SE 

Entre 95 a 110 solicitações 
por SE 

Acima de 110 solicitações por SE 

Solicitações de internações para 
tratamentos de pneumonias ou 

influenza para pediatria
Menos de 35 solicitações por SE

Entre 35 a 50 solicitações 
por SE

Acima de 50 solicitações por SE

Número de notificações por SRAG
Número de notificações por SRAG 

abaixo da média

Número de notificações por 
SRAG entre a média e o 

limite superior

Número de notificações por 
SRAG acima do limite superior

Indicadores Fase I – Risco habitual Fase II – Risco médio Fase III – Risco alto

Avaliação dos indicadores de monitoramento

Da SE 01 a 42 de 2018, quase todos 
os centros de saúde tiveram menos de 30 
atendimentos por ESF correspondendo a 
Fase I do plano. De acordo com o plano 
de contingência, apenas duas unidades 
chegaram na Fase II (entre 30 a 60 atendi-
mentos por ESF), uma na SE 21 e a outra 
nas SE 17, 20 a 23. No geral os dados esti-
veram estáveis sem sinais de alarme. 

Com relação ao total de atendimen-
tos por doenças respiratórias nos centros 
de saúde (CS), observou-se nesse ano um 
menor número de atendimentos com 
178.027, comparado ao mesmo período 
de 2017 com 219.716 atendimentos. Ob-
serva-se aumento dos atendimentos nas 
SE 17, 20, 21, 23, 24 e 28, corresponden-
tes à sazonalidade da gripe (Gráfico 13).

Atendimentos por doenças respiratórias (CID 10 J00 a J22) 
por equipes de saúde da família (ESF) nos CS
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Gráfico 13: Número de atendimentos por doenças respiratórias nos Centros de Saúde 
por SE de atendimento. Belo Horizonte, 2017 – 2018. 
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Fonte: SISREDE/GVIGE/SMSA/PBH – Dados atualizados em 22/10/18

A Gerência de Urgência e Emergência 
(GEURE) informou 117.371 atendimentos 
por doenças respiratórias nas UPAS.  As 
unidades que mais registraram atendi-

mentos foram a UPA Venda Nova (16,4%), 
Barreiro (16,1%) e Leste (15,7%). A UPA 
HOB registrou o menor número com 
2.317 (1,9%) atendimentos. 

Atendimentos por doenças respiratórias nas UPAS

Solicitações  de internações para 
tratamentos de pneumonias ou influenza

Os dados desse indicador são obtidos a 
partir do sistema de informação da Central 
de Internação que permite monitorar as 
solicitações de internações pelas unidades 
de saúde da REDE SUS do município para 
tratamento de pneumonias ou influenza, 
o que corresponde ao código de procedi-

mento 0303140151. Os indicadores con-
templam as solicitações de internações 
para tratamentos nas especialidades da 
clínica geral e pediatria. As solicitações para 
o Centro de Terapia Intensiva (CTI) são mo-
nitoradas semanalmente, entretanto sem 
um parâmetro estabelecido no plano.
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Clínica geral     

As solicitações de internações para a clí-
nica geral mostraram-se estáveis na maio-
ria das SE de 2018. Nas SE de 27 a 30 e SE 
37 o indicador atingiu a Fase III do plano 

(acima de 110 solicitações por SE) (Gráfico 
14).  Até a SE 42 de 2018, foram solicitadas 
3.751 internações sendo que em 2017 esse 
número correspondeu a 3.429.

Gráfico 14: Solicitações de internações para tratamento de pneumonias ou 
influenza na clínica geral. Belo Horizonte, 2017-2018.
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Fonte: SA04R/GVIGE/SMSA/PBH – Dados atualizados em 22/10/18

Pediatria

Na especialidade da pediatria foram 
solicitadas 865 internações para trata-
mento das pneumonias ou influenza.  Na 
maioria das SE o município permaneceu 
na Fase I do plano (menos de 35 solicita-

ções por SE).  A Fase II foi atingida nas SE 
14, 15, 17 e 18 (entre 35 e 50 solicitações 
por SE) (Gráfico 15).  Em 2017, foram 903 
solicitações comparado ao mesmo perí-
odo de 2018.
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Gráfico 15: Solicitações de internações pelo município para tratamento de pneumonias ou 
influenza na pediatria.  Belo Horizonte, 2017-2018. 
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Fonte: SA04R/GVIGE/SMSA/PBH – Dados atualizados em 22/10/18

Centro de Terapia Intensiva (CTI)

Até a SE 42 foram solicitadas 371 in-
ternações  para o CTI. Observa-se picos 
nas SE 10, 18 e 22. Em 2017, o número 

foi  menor (363), quando comparado ao 
mesmo período de 2018 (Gráfico 16).
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Gráfico 16: Solicitações de internações para tratamento de pneumonias ou influenza no CTI.  
Belo Horizonte, 2017-2018. 
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Número de notificações por SRAG

Nas primeiras SE de 2018, o número 
de notificações ficou abaixo da média de 
2010 a 2017. Observou-se um aumento 
a partir da SE 10, permanecendo até a SE 
21 com o pico maior nas SE 14, 16, 18 e 

20. Nesse período, as notificações ficaram 
entre a média de 2010 a 2017 e o limite 
superior (Fase II). Nas últimas SE observa-
-se uma tendência a redução das notifi-
cações (Gráfico 17).
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Gráfico 17: Casos notificados de SRAG no município por SE de início dos sintomas. Belo 
Horizonte, 2018 
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A vacinação contra influenza tem 
como objetivo reduzir as complicações, 
as internações e a mortalidade decorren-
tes das infecções pelo vírus da influenza 
na população alvo para a vacinação. Em 
2018 a campanha foi realizada no perío-
do de 23/04 a 22/06/2018, sendo prorro-
gada por duas vezes. Além de indivíduos 
com 60 anos ou mais de idade, fazem 
parte da população alvo a ser vacinada, 
crianças na faixa etária de 6 meses a me-
nores de 5 anos de idade (4 anos, 11 me-
ses e 29 dias), as gestantes, as puérperas 
(até 45 dias após o parto), os trabalhado-
res da saúde, os professores das escolas 
públicas e privadas, os povos indígenas, 
os grupos portadores de doenças crôni-
cas não transmissíveis e outras condições 

clínicas especiais, os adolescentes e jo-
vens de 12 a 21 anos de idade sob medi-
das socioeducativas, a população privada 
de liberdade e os funcionários do sistema 
prisional. A meta foi vacinar, pelo menos, 
90% de cada um dos grupos prioritários 
para vacinação. 

Segundo recomendação da OMS 
para a temporada de 2018 do he-
misfério sul, a vacina influenza foi 
composta por cepas do vírus: A/Mi-
chigan/45/2015 (H1N1)pdm09, A/Sin-
gapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) e 
B/Phuket/3073/2013.  Deve-se salientar 
que ocorreram duas mudanças em re-
lação à vacina trivalente indicada para a 
temporada de 2017 (cepas A H3/N2 Hong 
Kong/4801/2014 e B/Brisbane/60/2008-

Campanha nacional de vacinação
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Fonte: MS/VIGITEL/ GVIGE/ DPSV/ SMSA-PBH

-like). A substituição periódica de vírus 
contidos nas vacinas de gripe é neces-
sária para que as vacinas sejam eficazes, 
devido à natureza constante da evolução 
dos vírus da gripe.

Em Belo Horizonte foram vacinadas 
791.640 pessoas. A cobertura vacinal 
foi de 97% em quase todos os grupos 

prioritários, ultrapassando a meta pre-
conizada pelo Ministério da Saúde. A 
maior cobertura foi obtida nas puérpe-
ras (119,1%), seguida dos portadores 
de doenças crônicas (107,6%) e os fun-
cionários do sistema prisional (104%). A 
meta não foi alcançada nas crianças e 
gestantes (Tabela 1). 

Tabela 1 - Cobertura vacinal de influenza na campanha de vacinação, Belo Horizonte – 2018

Crianças 6 m a < 2 anos 44.471 37.164 83,6
Crianças 2 a 4 anos 79.791 51.024 63,9
Crianças de 6 meses a 4 anos 124.262 88.188 71,0
> 60 anos 302.174 303.572 100,5
Gestantes 22.235 16.134 72,6
Puérperas 3.655 4.353 119,1
Trabalhadores de saúde 95.041 96.579 101,6
Professores 35.609 32.566 91,5
Portadores de doenças crônicas 227.442 244.671 107,6
População privada de liberdade 2.150 2.167 100,8
Funcionários do sistema prisional 3.279 3.410 104,0
Total 815.847 791.640 97,0

Grupo prioritário População a 
vacinar

População 
vacinada

Cobertura 
vacinal

Fonte: Coordenação técnica de imunização/DPSV/GVIGE/SMSA/PBH – 26/06/18

No Brasil, a partir da introdução da 
vacina para crianças de seis meses a me-
nores de cinco anos de idade, em gestan-
tes e puérperas, observou-se redução no 
percentual de casos graves de influenza 
nesses grupos, em comparação com o 
ocorrido durante a pandemia de 2009. 
A ampliação da vacinação em crianças 

tem se mostrado uma das medidas mais 
eficientes para reduzir a carga da doença 
nos grupos vacinados e também na co-
munidade, tendo em vista que as crian-
ças são as principais transmissoras do ví-
rus. Portanto reforça-se que a vacinação é 
a medida mais eficaz para prevenção da 
influenza grave e de suas complicações. 



26

Edição nº 4 - Dezembro de 2018BOLETIM DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Vigilância dos vírus respiratórios

Considerações finais

A vigilância dos vírus respiratórios no 
município nos permite conhecer os vírus 
mais prevalentes e as faixas etárias mais 
susceptíveis, desenvolver capacidade 
de resposta a situações de emergência 
em saúde pública como a introdução de 
um novo vírus com potencial pandêmi-
co, além de acompanhar a tendência da 
morbidade e da mortalidade associados à 
doença e avaliar o impacto da vacinação.  

No período analisado, em Belo Hori-
zonte, pôde-se observar o predomínio 
do vírus influenza A(H3N2) com maior 
proporção nos indivíduos com idade 
igual ou superior a 60 anos. O subtipo 
A(H1N1)pdm09 cocirculou com menos 
frequência. Em relação aos outros vírus, o 
VSR circulou ativamente principalmente 
nas crianças menores de um ano. Entre 
os óbitos por SRAG que tiveram amostras 
coletadas, 21,1% (11/52) foram confirma-
dos para influenza, com predomínio do 
vírus Influenza A(H3N2). Em relação ao 
plano de contingência, os indicadores de 
monitoramento mantiveram-se estáveis, 

dentro do esperado para a sazonalidade.
 No Brasil, observou-se o predomínio 

do vírus influenza A(H1N1)pdm09.  Dos 
óbitos notificados, 28,1% foram confir-
mados para vírus influenza sendo 66,7% 
decorrentes do subtipo A(H1N1)pdm09. 

Em Minas Gerais, dos casos confir-
mados para influenza, o influenza A não 
subtipado foi o de maior proporção com 
39,3% seguido do subtipo A(H3N2) com 
33.6%. Dos óbitos, 26,1% foram confirma-
das para o vírus Influenza. Destes 42,6% 
foram associados ao influenza A não sub-
tipado, 36,1% ao subtipo A(H1N1)pdm09 
e 21,3% ao A(H3N2). 

A vigilância epidemiológica ativa é 
fundamental para a produção e dissemi-
nação de informações que irão subsidiar 
o planejamento e a implementação das 
estratégias para as ações de vigilância 
em saúde e assistência. Reforça-se, des-
sa maneira, que todo caso que atenda a 
definição de SRAG deve ser notificado, de 
forma imediata, para que a coleta seja re-
alizada oportunamente.
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