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RESUMORESUMORESUMORESUMORESUMO
A influenza (gripe) é uma infecção viral aguda com elevada
transmissibilidade e ocorrência mundial. Sua importância
deve-se ao seu caráter epidêmico, caracterizado por disse-
minação rápida e marcada morbidade nas populações atingi-
das. O vírus influenza é altamente mutável, o que resulta na
introdução frequente de novas variantes virais na comunida-
de, para as quais a população não apresenta imunidade. O
Sistema de Vigilância da Influenza no Brasil foi implantado
recentemente. Baseia-se em uma estratégia de vigilância
sentinela cuja função é monitorar a circulação das cepas nas
cinco regiões brasileiras, colaborar na produção da vacina
contra a influenza, avaliar o impacto da vacinação contra a
doença, detectar, de maneira oportuna, surtos, epidemias e
pandemias, e produzir e disseminar informações epide-
miológicas. O Rio Grande do Sul conta com três unidades
sentinelas, uma na capital e duas no interior do Estado. A
vacina é a melhor estratégia disponível para a prevenção das
complicações da influenza, proporcionando redução da
morbidade, diminuição do absenteísmo no trabalho e dos
gastos com medicamentos para tratamento de infecções
secundárias. Desde 1999, o Ministério da Saúde assegura
vacinação anual contra a Influenza no Brasil, dirigida à popu-
lação com mais de 65 anos e a alguns grupos considerados de
risco tais como presidiários, profissionais de saúde e a popu-
lação indígena. A vacina contra influenza também está dispo-
nível nos Centros de Imunobiológicos Especiais - CRIE para
grupos específicos da população.

PPPPPALAALAALAALAALAVRAVRAVRAVRAVRAS-S-S-S-S-CHACHACHACHACHAVEVEVEVEVE
Influenza humana. Vigilância. Serviços de vigilância epi-
demiológica. Vacinas contra influenza.

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT
Influenza (the flu) is an acute viral infection with a high
transmissibility and worldwide incidence. Its importance
is due to its epidemical feature which is characterized by
the fast and emphasized morbidity among the affected
populations. The influenza virus is highly mutable. This
leads to a frequent introduction of new viral varieties in a
community, against which the population does not have
immunity. The Influenza Survellance System in Brazil was
recently implemented. It is based on a sentinel warning
strategy whose function is to monitor the circulation of
strains among the five Brazilian regions, to cooperate
with the production of an influenza vaccine, to evaluate
the impact of vaccination against the disease, to suitably
detect outbreaks, epidemics and pandemics, and to
produce and disseminate epidemiological information. Rio
Grande do Sul has three sentinel units: one of them in the
capital city, and two others in the state. The vaccine is the
best strategy available to prevent the influenza
complications. It provides the reduction of morbidity, the
reduction of work absenteeism, and the decrease of drug
expenditures in the treatment of secondary infections.
Since 1999, the Ministry of Health assures annual influenza
vaccination for individuals over the age of 65 and for some
groups considered risk groups, such as convicts, health
professionals and the Indian population. The influenza
vaccine is also available at Special Immunobiological
Centers - SIC for specific groups of the population.
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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

A influenza ou a gripe é uma doença infec-
ciosa do sistema respiratório, de natureza vi-
ral de distribuição global. Inicialmente mani-
festa-se através de um quadro de febre ele-
vada, tosse seca, mialgia podendo apresentar
desde uma forma leve e de curta duração até
forma clinicamente grave e complicada. O ví-
rus influenza apresenta altas taxas de muta-
ções, o que proporciona o aparecimento de
novas variantes virais, para as quais a popula-
ção não apresenta imunidade. A influenza dis-
semina-se rapidamente, tem habilidade de
causar epidemias anuais, sendo responsável
por elevada morbimortalidade em grupos de
maior vulnerabilidade (BRASIL, 2006a; FOR-
LEO-NETO, 2003).

Devido às epidemias periódicas de gripe
e o risco da ocorrência de uma nova pande-
mia, o monitoramento epidemiológico do ví-
rus influenza é de fundamental importância.

Sistemas de Vigilância da InfluenzaSistemas de Vigilância da InfluenzaSistemas de Vigilância da InfluenzaSistemas de Vigilância da InfluenzaSistemas de Vigilância da Influenza

O impacto social causado pelas pande-
mias de influenza com altas taxas de morbi-
dade e mortalidade e grandes perdas eco-
nômicas levou a OMS a criar, em 1947, uma
rede mundial de vigilância do vírus da influ-
enza. Atualmente, essa rede é composta por
112 laboratórios nacionais em 83 países, e
quatro Centros de Referência e Pesquisa,
localizados em Londres (Inglaterra), Atlanta
(EUA), Austrália e Japão. No Brasil, três la-
boratórios compõem esta rede de vigilân-
cia: a Fundação Osvaldo Cruz (Rio de Janei-
ro), o Instituto Evandro Chagas (Belém) e o
Laboratório de Vírus Respiratórios do Insti-
tuto Adolfo Lutz (São Paulo) (Figura 1) (BRA-
SIL, 2006a; CENTERS FOR DISEASE CON-
TROL AND PREVENTION, 2002; FOR-
LEO-NETO, 2003).

As amostras clínicas procedentes dos di-
ferentes continentes são submetidas às análi-
ses específicas, cujos resultados servirão de
base para a avaliação da adequação e compo-
sição da vacina, que deverá conter os vírus
com tendência à maior prevalência no ano
seguinte. Desde 1977 a recomendação para
composição da vacina da gripe inclui três ce-
pas virais: duas do tipo A dos subtipos H1N1
e H3N2 e uma do tipo B. Este sistema de
vigilância laboratorial serve também como
alerta global para a emergência de novas ce-
pas pandêmicas.

As cepas de vírus influenza coletadas mun-
dialmente são classificadas e catalogadas através
de um código oficial da OMS que se baseia em:

1) tipo antigênico da nucleoproteína cen-
tral (ex.: tipo A, B ou C);

2) hospedeiro de origem (ex.: suíno,
eqüino ou aviário; quando não especi-
ficado, o vírus tem origem humana);

3) localização geográfica do primeiro
isolamento (ex.: Texas, Sydney);

4) número laboratorial da cepa, que se-
gue a ordem cronológica de isola-
mento da cepa em determinada lo-
calidade;

5) ano do isolamento.

VOL23  N 01 - INFLUENZA (01).p65 9/11/2009, 15:5550



VIGILÂNCIA DA INFLUENZA |51

Bol. Saúde | Porto Alegre | v. 23 | n. 1 | p. 49-56 | jan./jun. 2009

Para o vírus da influenza A, os subtipos de
hemaglutinina (H) e neuraminidase (N) são des-
critos entre parênteses. Assim, a cepa A/Syd-
ney/5/97 (H3N2) é uma variante do tipo A, de
origem humana, isolada na cidade de Sydney em
1997, com antígenos de superfície H3 e N2.

No Brasil, até meados da década de 90
não havia uma vigilância epidemiológica siste-
mática dos vírus da influenza. A partir de 1995,
iniciou-se a vigilância regional da influenza, atra-
vés de centros colaboradores localizados em
algumas cidades da região sul e sudeste. Inspi-
rado no Grupo Regional de Observação da
Gripe Francês, foi criado um Grupo de Ob-
servação da Gripe (GROG) com o objetivo
de sistematizar a coleta de informações sobre
a circulação de vírus respiratórios no país, es-
pecialmente o vírus da influenza. As amostras
de swabs nasais coletadas eram analisadas no
Instituto Adolfo Lutz (SP) e as cepas de influ-
enza enviadas ao CDC, em Atlanta, para iden-
tificação dos tipos e subtipos 421. Posterior-
mente, este projeto passou a chamar-se Pro-
jeto VigiGripe, abrangendo um número maior
de centros colaboradores, hospitais, serviços
ambulatoriais públicos e privados, dos esta-
dos de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul e
ampliando o número de amostras coletadas
(BOLETIM GROG, 1988,1999). Este proje-
to gerou informações que ajudaram a traçar o
perfil epidemiológico da doença no Brasil.

Em setembro de 1998, a composição anu-
al da vacina da gripe passou a ser específica para
os países do hemisfério sul. Esta recomenda-
ção, pela OMS, garantiu concordância entre as
cepas que compõem a vacina e aquelas que cir-
culam na comunidade (CENTERS FOR DISEASE
CONTROL AND PREVENTION, 2002). Esta
conquista é um exemplo da importância da vi-
gilância epidemiológica da influenza.

Somente após 1999, quando foram institu-
ídas as campanhas de vacinação para a influenza
em idosos, o Ministério da Saúde iniciou a im-

plantação de um sistema de vigilância nacional
dos vírus influenza, incluindo as cinco regiões
do país, cujo objetivo é (BRASIL, 2006a):

• Identificar e monitorar a propagação de
variantes antigênicos do vírus da Influenza;

• Colaborar na produção da vacina de in-
fluenza pelo isolamento, identificação e
seleção de cepas emergentes;

• Avaliar o impacto da vacinação contra a
doença;

• Monitorar a doença em seus vários as-
pectos epidemiológicos, através da vi-
gilância contínua;

• Detectar, de maneira adequada e opor-
tuna, surtos, epidemias e pandemias;

• Produzir e disseminar informações epi-
demiológicas.

A estratégia adotada para a vigilância
utiliza unidades de saúde criteriosamente se-
lecionadas, que coletam, organizam e infor-
mam dados epidemiológicos agregados se-
manais (proporção de atendimentos de sín-
drome gripal por faixa etária). Estas unida-
des também coletam amostras de aspirado
nasal em uma parcela dos casos, e enviam-
nas aos Laboratórios de Saúde Pública (LA-
CEN), onde são submetidas ao teste de imu-
nofluorescência indireta. Quando o teste
identifica vírus influenza nas amostras, elas
são enviadas ao laboratório de referência
nacional onde são submetidas a testes para
caracterização antigênica. Atualmente há, no
país, 59 unidades-sentinela em atividade em
interface com 27 laboratórios. Para dar su-
porte a esse sistema de vigilância, desen-
volveu-se um sistema de informação, o SI-
VEP-GRIPE (Sistema de Informações da Vi-
gilância Epidemiológica da Influenza) com
transmissão de dados on-line, visando as-
segurar a disponibilização da informação em
tempo real.
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A influenza foi incluída recentemente na lista
de doença de notificação compulsória (BRA-
SIL, 2006c) devido ao seu grande potencial
epidêmico. Os Anexos I, II e III desta portaria
determinam a notificação deste agravo no que
se refere:

• à notificação imediata de caso suspeito
ou confirmado de Influenza Humana por
novo subtipo (pandêmico), assim como
os resultados laboratoriais de amostra
individual;

• à notificação em caso de surto ou agre-
gação de casos ou de óbitos e os resulta-
dos de amostras procedentes de inves-
tigação de surtos de influenza humana;

 • à notificação de epizootias e/ou mortes
de animais que podem preceder a ocor-
rência de doenças em humanos

SERVIÇOS-SENTINELASERVIÇOS-SENTINELASERVIÇOS-SENTINELASERVIÇOS-SENTINELASERVIÇOS-SENTINELA
NO RIO GRANDE DO SULNO RIO GRANDE DO SULNO RIO GRANDE DO SULNO RIO GRANDE DO SULNO RIO GRANDE DO SUL

A vigilância da Influenza, no Rio Grande do
Sul, é gerenciada pela Divisão de Vigilância
Epidemiológica (DVE) do Centro Estadual de

Vigilância em Saúde (CEVS/RS). A rede senti-
nela é composta de três unidades localizadas
no município de Uruguaiana (Pronto Atendi-
mento do Hospital Santa Casa de Caridade de
Uruguaiana), implantada no ano de 2002, na
capital (Serviço de Saúde Comunitária/Grupo
Hospitalar Conceição) em funcionamento a
partir de 2003 e no município de Caxias do
Sul (Pronto Atendimento da Secretaria Muni-
cipal de Saúde) desde 2004.

Nos anos de 2006 e 2007 foram registra-
das 39.056 consultas por síndrome gripal¹ nas
unidades sentinelas, o que corresponde a uma
média anual de 9,3% do volume total dos aten-
dimentos clínicos nessas unidades. Nos me-
ses de inverno esta proporção chegou a 16%
das consultas (Figura 2).

A distribuição dos casos de síndrome gri-
pal registrados nas unidades sentinela em 2006-
2007, por faixa etária (absoluta e relativa), é
apresentada na Tabela 1.

Constata-se que o maior percentual de
atendimentos de casos de síndrome gripal, em
ambos os anos, foi na faixa etária de 0 a 4 anos
de idade, seguido da faixa de 25 a 59 anos.

De acordo com os dados disponíveis no

¹  Duração máxima dos sintomas de 5 dias; febre (ainda que referida) + tosse ou dor de garganta; na ausência de outros
diagnósticos e/ou J00 - Nasofaringite aguda (resfriado comum); J02.9 - Faringite Aguda não especificada ; J03.9 - Amigdalite aguda
não especificada; J04.0 - Laringite aguda; J04.1 - Traqueíte aguda;
J04.2 - Laringotraqueíte aguda; J06 - Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificadas;
J10 - Influenza devido a vírus influenza identificado; J11 - Influenza devido a vírus influenza não identificado no país
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Sivep-GRIPE no ano de 2006 e 2007, foram
coletadas 779 amostras de aspirado de naso-
faringe nas unidades sentinelas (4% dos casos
de síndrome gripal), com uma positividade de
32% para vírus respiratórios (técnica de imu-
nofluorescência indireta), assim distribuídos:
132 (53%) amostras positivas para Influenza
A; 20 (8%) para Influenza B; 39 (15,8%) para
Vírus Respiratório Sincicial; 11 (4,5%) para
Adenovírus e 11 (4,5%) para Parainfluenza
tipo 1, 3 amostras (1,2%) para Parainfluenza
tipo 2 e 32 (13%) para Parainfluenza tipo 3.

A distribuição por faixa etária dos casos
de influenza confirmados laboratorialmente,

nos anos de 2006 e 2007 pelo laboratório es-
tadual de vírus respiratórios do LACEN, está
apresentada na Tabela 2:

VVVVVacina contra Influenzaacina contra Influenzaacina contra Influenzaacina contra Influenzaacina contra Influenza

A vacinação contra a influenza é a principal
medida para a profilaxia da gripe e para redu-
ção de internações e mortes relacionadas à
doença. As vacinas atualmente em uso são ina-
tivadas, compostas de fragmentos ou subuni-
dades protéicas virais e, portanto, incapazes
de causar gripe (BRASIL, 2001). A vacina con-
tra a influenza é alterada anualmente, com base
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nas recomendações da Organização Mundi-
al da Saúde (OMS). No final de setembro de
cada ano, um grupo de especialistas da OMS
reúne-se em Melbourne, Austrália, para ava-
liar os dados epidemiológicos coletados no
ano anterior e recomendar as cepas que de-
verão compor a vacina para o hemisfério sul.
No Brasil, a recomendação oficial para a va-
cinação contra influenza tem sido direciona-
da para os idosos (FORLEO-NETO, 2003).
A campanha nacional de vacinação para este
grupo da população foi implantada pelo Mi-
nistério da Saúde em 1999 e tem alcançado
coberturas vacinais acima de 80%. A partir
de 2000, foi alterada a faixa etária de corte
para vacinação de 65 anos para 60 anos de
idade. O Rio Grande do Sul vacinou, de 2006
a 2008, mais de 900.000 idosos, o que cor-
responde a uma cobertura média de 81% da
população total desta faixa etária. Com base
na literatura disponível, acredita-se que a va-
cinação contra a Influenza para este grupo da
população reduza de 50 a 60% as interna-
ções por pneumonia e em até 80% a morta-
lidade por doença respiratória aguda (ESPI-
NA; TIETBOEHL; VILLANOVA, 2002). Du-
rante as campanhas anuais de vacinação tam-
bém são contemplados com a vacina os pre-
sidiários, os profissionais de saúde e a popu-
lação indígena.

Em abril de 2007 foi inaugurada a planta in-
dustrial para a produção de vacinas contra a in-
fluenza do Instituto Butantan, em São Paulo. A
obra é resultado de um acordo de transferên-
cia tecnológica firmado em 1999 entre o Minis-
tério da Saúde, o Instituto Butantan e o labora-
tório francês Sanofi-Pasteur. Esta unidade garante
ao Brasil auto-suficiência na produção de doses
de vacina contra a gripe sazonal, e já atendeu
adequadamente a demanda interna em 2008
(http://www.saude.rs.gov.br).

A vacina contra influenza ainda não faz par-
te do calendário da criança e do adolescente,

mas está disponível nos Centros de Referên-
cia de Imunobiológicos Especiais (CRIE) para
grupos específicos da população (BRASIL,
2006b).

• HIV/aids;
• Transplantados de órgãos sólidos e me-

dula óssea;
• Doadores de órgãos sólidos e medula

óssea devidamente cadastrados nos
programas de doação;

• Imunodeficiências congênitas;
• Imunodepressão devido a câncer ou

imunossupressão terapêutica;
• Comunicantes domiciliares de imuno-

deprimidos;
• Profissionais de saúde;
• Cardiopatias crônicas;
• Pneumopatias crônicas;
• Asplenia anatômica ou funcional e do-

enças relacionadas;
• Diabetes mellitus;
• Fibrose cística;
• Trissomias;
• Implante de cóclea;
• Doenças neurológicas crônicas incapa-

citantes;
• Usuários crônicos de ácido acetil salicílico;
• Nefropatia crônica / síndrome nefrótica;
• Asmao Hepatopatias crônicas.

Quanto à produção de uma vacina contra
um vírus causador de influenza com alta pato-
genicidade - como o H5N1, possível agente
responsável por uma futura pandemia - o Bu-
tantã desenvolveu uma planta-piloto, na qual
serão fabricadas 20 mil doses com objetivo de
testar a sua capacidade. Estas primeiras doses
formarão um estoque emergencial para o caso
desta cepa vir a ser a cepa pandêmica. O Insti-
tuto pretende, posteriormente, em planta in-
dustrial, garantir a produção desta vacina em
larga escala (http://www.saude.rs.gov.br).
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CONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕES

O programa de Vigilância da Influenza no
Estado do Rio Grande do Sul está estruturado
através de uma rede de unidades sentinela que
tem como objetivo identificar a circulação das
cepas, identificar a eventual introdução de no-
vas cepas virais com potencial epidêmico e
monitorar a morbidade da síndrome gripal no
território nacional. Desta forma, tem contribu-
ído com informações que permitem melhorar
nosso conhecimento sobre a influenza sazonal.
Através da análise dos dados tem sido possível
descrever a extensão da atividade gripal no ano,
o pico de incidência e as faixas etárias mais atin-
gidas, além de caracterizar os vírus em circula-
ção e sua distribuição preferencial nos grupos
etários. O aperfeiçoamento do sistema de vigi-
lância permitirá que possamos avaliar, nos pró-
ximos anos, o impacto da vacinação anual de
idosos e a indicação de extensão da vacinação
para outros grupos populacionais.
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