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A influenza é uma infecção viral que afeta principalmen-

te o nariz, a garganta, os brônquios e, ocasionalmente, 

os pulmões. São conhecidos três tipos de vírus da influ-

enza: A, B e C. Esses vírus são altamente transmissí-

veis e podem sofrer mutações (transformações em sua 

estrutura genética). O tipo A é o mais mutável entre os 

três. As epidemias e as pandemias geralmente estão as-

sociadas ao vírus do tipo A. 

Durante o século passado, ocorreram três importantes 

pandemias de influenza: a “Gripe Espanhola”, de 1918 a 

1920; a “Gripe Asiática”, entre 1957 e 1960; e a gripe de 

“Hong Kong”, de 1968 a 1972. Entre 1977 e 1978, a 

chamada “Gripe Russa” afetou principalmente crianças e 

adolescentes e, em 2009, a “Gripe Influenza Pandêmica 

(H1N1) 2009” se propagou rapidamente por vários paí-
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ses. Ressalta-se ainda a ocorrência de transmissão dire-

ta do vírus influenza aviária de alta patogenicidade A 

(H5N1) ao homem, gerando surtos de elevada letalidade 

na Ásia. 

Com os modernos meios de transporte, a propagação 

do vírus da influenza tornou-se muito rápida. Hoje, o 

mesmo vírus pode circular em várias partes do mundo, 

causando epidemias quase simultâneas. 

A transmissão da influenza pode ocorrer através das se-

creções das vias respiratórias de uma pessoa contami-

nada ao falar, espirrar ou tossir. Outra forma de trans-

missão é por meio das mãos: após contato com superfí-

cies recentemente contaminadas por secreções respira-

tórias de um indivíduo infectado, as mãos podem carre-
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gar o agente infeccioso diretamente para a boca, nariz e 

olhos. 

As infecções duram aproximadamente uma semana e 

são caracterizadas por início de sintomas repentinos, co-

mo febre alta, dores musculares, dor de cabeça, mal-

estar, tosse não produtiva, coriza e rinite. A maioria das 

pessoas recupera-se em uma ou duas semanas, sem 

necessidade de tratamento médico. No entanto, em cri-

anças, jovens, idosos ou pessoas com algumas condi-

ções crônicas (doenças pulmonares, metabólicas, re-

nais, entre outras), a evolução pode apresentar compli-

cações. 

A influenza ocorre durante todo o ano, sendo que a dis-

persão aumenta rapidamente em algumas estações do 

ano. Em regiões de clima temperado, as epidemias a-
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contecem predominantemente na estação do inverno, 

geralmente de novembro a abril no hemisfério Norte e 

de junho a agosto no hemisfério Sul. Nos trópicos, o ví-

rus da influenza circula durante todo o ano. 
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O Sistema de Vigilância Sentinela de Influenza foi im-

plantado em 2000 e conta, atualmente, com uma rede 

de 59 unidades sentinelas de Síndrome Gripal (SG) lo-

calizadas, em sua maioria, nas capitais brasileiras. 

Essas unidades informam semanalmente o número de 

atendimentos, gerais e por SG, no Sistema de Informa-

ção de Vigilância Epidemiológica da Influenza (SIVEP 

Gripe). Um dos objetivos do sistema é a identificação 

dos vírus respiratórios que circulam no país, além de 

permitir o monitoramento da demanda do atendimento 

por SG nas unidades sentinelas. 

As unidades de vigilância de SG coletam cinco (05) a-

mostras de secreção de nasofaringe (SNF) por semana. 

As amostras coletadas são encaminhadas para o Labo-
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ratório Central de Saúde Pública (LACEN) de cada esta-

do para processamento pela técnica de Imunofluores-

cência Indireta (IFI), incluindo a pesquisa   para os vírus 

influenza A e B, parainfluenza 1, 2 e 3, adenovírus e ví-

rus sincicial respiratório (VSR). 

    

DEFINIÇÃO DE SÍNDROME GRIPAL (SG) 
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Vigilância de Síndrome Gripal (SG) 

Indivíduo que apresenta febre,  

acompanhada de tosse ou dor de garganta. 



Em abril de 2009, o Centro de Prevenção e Controle de 

Doenças (CDC/EUA) identificou o vírus da influenza pan-

dêmica A/H1N1 2009 e, em julho, a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) declarou pandemia por esse novo subti-

po viral. Durante a fase pandêmica, a constatação de 

transmissão sustentada desse novo vírus no país resul-

tou em mudanças nas condutas de identificação e investi-

gação dos casos de SG e de manejo clínico de Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG), uma vez que qual-

quer pessoa apresentando sintomas de gripe passou a 

ser suspeita também de infecção por influenza pandêmi-

ca A/H1N1pdm09. A partir da SE 28 de 2009, o Ministério 

da Saúde passou a priorizar os casos de SRAG e aque-

las pessoas que apresentassem fatores de risco para 

complicação da doença. 
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Mesmo após a fase pós-pandêmica da influenza A/H1N1 

2009, declarada em agosto de 2010, o monitoramento e 

as ações preventivas continuam, considerando que o ví-

rus permanece circulando junto a outros vírus sazonais. 

Em 2010, passaram a ser notificados apenas os casos 

de SRAG hospitalizados. A notificação desses casos é 

realizada, desde a pandemia até os dias atuais, em uma 

versão Web do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN Influenza Web). 

 
DEFINIÇÃO DE SÍNDROME  

RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) 

Vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

Indivíduo com febre, tosse, falta de ar 

e que foi hospitalizado. 
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A prevenção das gripes está diretamente 

ligada a hábitos de higiene: 

• Lavar as mãos várias vezes ao dia 

• Evitar tocar os olhos, boca e nariz sem 

que as mãos estejam higienizadas 

• Manter hábitos saudáveis, como boa ali-

mentação 

• Evitar permanecer em ambientes fecha-

dos e com aglomeração de pessoas 

• Não tossir ou espirrar sem a proteção 

de lenços descartáveis 
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• Evitar tocar superfícies que possam 

conter gotículas de saliva ou secreção 

• Manter os ambientes ventilados, permi-

tindo a entrada de sol 

Prevenção 
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Neste ano, até o momento, dos 98 casos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), 72,4% (71) trataram-
se de SRAG onde não foi possível a determinação da etiologia (não especificada). Outros 25 casos (25,5%) foram identifica-
dos como sendo causadas por vírus Influenza e 2 casos ainda aguardam resultados. 

Número de casos de SRAG segundo a classificação, 2013 
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Em relação aos 25 casos de SRAG causados por vírus Influenza, nota-se que, em 22 (88,0%) foi identificado o vírus A
(H1N1)pdm09 como sendo o responsável. Em 2 casos (8,0%) foi identificado o vírus Influenza B e em 1 (4,0%) o vírus Influ-
enza A/H3 sazonal. 

Etiologia das Influenzas, 2013 
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No gráfico acima é possível notar-se que 68,4% (67) dos casos evoluíram para cura, porém, a taxa de letalidade para as Sín-
dromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) ainda é elevada (24; 24,5%). Se forem considerados apenas os óbitos de paci-
entes infectados com o vírus Influenza A(H1N1)pdm09, essa taxa também é elevada (22,7%). 

Número (%) de casos segundo a evolução clínica, 2013 

12 



Informativo > Influenza - atualização epidemiológica > Dados estatísticos 

 

Os óbitos por SRAG, segundo a etiologia, estão classificados da seguinte forma: 19 casos (79,1%) nas SRAG não especifica-
das e 5 (20,8/%) em casos de infecção pelo vírus Influenza A(H1N1)pdm09. 

Óbitos segundo a etiologia, 2013 
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Na distribuição dos casos nas faixas etárias, é possível notar-se a concentração de casos de infecção por Influenza A(H1N1)
pdm09 naquelas acima de 15 anos, ou seja, fora da faixa etária contemplada pela vacinação. Os casos confirmados de infec-
ção por A(H1N1)pdm09 que estão dentro da faixa etária vacinal, são: 4 casos de pacientes com mais de 60 anos que não se 
submeteram à vacinação e 2 pacientes (73 e 78 anos, respectivamente) que haviam se submetido à vacinação nos últimos 12 
meses. Nesses 4 casos em que os pacientes não se submeteram à vacina, foi registrado 1 óbito: 78 anos, portador de cardio-
patia e pneumopatia. 

Número de casos nas faixas etárias e etiologia, 2013 
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Em relação ao gênero, nota-se pequena predominância em homens (52,1%). 

Número (%) de casos segundo o gênero, 2013 
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As SRAG podem ocorrer durante todo o ano, porém, é sempre notada uma concentração nos meses mais frios. Em 2013, os 
casos que apresentaram os sintomas no mês de junho representaram 45,9% (45) dos casos notificados até o momento. É 
possível notar-se sensível redução no registro das SRAG a partir de julho (inclusive). 

Número de casos segundo o mês de início dos sintomas, 2013 

16 



• Informe Técnico de Influenza / Vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), de Síndrome Gripal (SG) e de internaçõInforme Técnico de Influenza / Vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), de Síndrome Gripal (SG) e de internaçõInforme Técnico de Influenza / Vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), de Síndrome Gripal (SG) e de internaçõInforme Técnico de Influenza / Vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), de Síndrome Gripal (SG) e de internações es es es por CID J09 a J18 / por CID J09 a J18 / por CID J09 a J18 / por CID J09 a J18 / 

Edição nº 1 Edição nº 1 Edição nº 1 Edição nº 1 ----    Janeiro 2012 / Secretaria de Vigilância em Saúde / Ministério da Saúde"Janeiro 2012 / Secretaria de Vigilância em Saúde / Ministério da Saúde"Janeiro 2012 / Secretaria de Vigilância em Saúde / Ministério da Saúde"Janeiro 2012 / Secretaria de Vigilância em Saúde / Ministério da Saúde"    

Disponível em < http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/info_tecn_influenza_31_01_2012_28novo_29.pdf >  

Acesso em 04 jul 2012 

 

• Situação Epidemiológica da Influenza A (H1N1)pdm09 e Vigilância Sentinela da Influenza, Estado de São Paulo Situação Epidemiológica da Influenza A (H1N1)pdm09 e Vigilância Sentinela da Influenza, Estado de São Paulo Situação Epidemiológica da Influenza A (H1N1)pdm09 e Vigilância Sentinela da Influenza, Estado de São Paulo Situação Epidemiológica da Influenza A (H1N1)pdm09 e Vigilância Sentinela da Influenza, Estado de São Paulo ----    Brasil / Divisão dBrasil / Divisão dBrasil / Divisão dBrasil / Divisão de Doenças de Transmis-e Doenças de Transmis-e Doenças de Transmis-e Doenças de Transmis-

são Respiratória (DDTR) / Coordenadoria de Controle de Doenças / SESsão Respiratória (DDTR) / Coordenadoria de Controle de Doenças / SESsão Respiratória (DDTR) / Coordenadoria de Controle de Doenças / SESsão Respiratória (DDTR) / Coordenadoria de Controle de Doenças / SES----SP / 22/05/2012"SP / 22/05/2012"SP / 22/05/2012"SP / 22/05/2012"    

Disponível em < http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/resp/influa_h1n1.html  >   

Acesso em 04 jul 2012 

 

• Sistema de Informações de Agravos de Notificação Sistema de Informações de Agravos de Notificação Sistema de Informações de Agravos de Notificação Sistema de Informações de Agravos de Notificação ----    SINAN SINAN SINAN SINAN ----    Influenza WEBInfluenza WEBInfluenza WEBInfluenza WEB    

    

• Dados atualizados até 22/08/2013 e sujeitos a alteraçõesDados atualizados até 22/08/2013 e sujeitos a alteraçõesDados atualizados até 22/08/2013 e sujeitos a alteraçõesDados atualizados até 22/08/2013 e sujeitos a alterações    

Informativo > Influenza - atualização epidemiológica > Referências 

Referências 

17 


