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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A vacinação contra influenza em mulheres grávidas tem demonstrado 

reduzir o número de nascimentos prematuros. Trabalhos mostram que a influenza sazonal 

no Ceará, semiárido do Brasil, ocorre de 2 a 3 meses antes do Sul e Sudeste. Apesar disso 

todo o Brasil está sujeito ao mesmo esquema de vacinação. Portanto mulheres grávidas e 

seus fetos são inadequadamente protegidos contra influenza nas regiões tropicais e 

equatoriais do Brasil. OBJETIVO: Testaremos a hipótese de que a atual política nacional 

de vacinação da influenza no estado do Ceará, nos meses de abril e maio, utilizando a 

vacina do Hemisfério Sul, protege inadequadamente contra os efeitos materno-fetais 

prejudiciais de baixo peso ao nascer caracterizado por peso inferior a 2500 gramas e 

prematuridade caracterizada por nascimento com menos de 37 semanas. MÉTODOS: O 

estudo foi desenvolvido para descrever e analisar as séries históricas de casos graves de 

infecção respiratória aguda registrados no estado do Ceará, Brasil, no período de 2013 a 

2018. Esses dados fazem parte do estudo INFLUEN-SA Brasil. RESULTADOS: Foram 

registrados 3297 casos de SRAG, sendo 1600 casos em homens (49%). Houve 145 (4%) 

registros de mulheres grávidas, sendo que apenas 134 tiveram o diagnóstico confirmado de 

SRAG. Destas 134, 43 (32%) tiveram SRAG por Influenza; 11 (8%) por outros vírus ou 

agentes etiológicos; e 80 (60%) com causa não especificada. Dos 43 registros confirmados 

de SRAG por influenza, 18 (42%) foram pelo subtipo A H1N1; 14 (33%) do subtipo A H3 

/ sazonal; 3 (7%) do subtipo A sem subtipo; 8 (19%) do subtipo B; e 3 (7%) eram do tipo 

A, mas sem a determinação do subtipo. Crianças com baixo peso e nascimentos prematuros 

foram associadas à SRAG na gravidez (N = 61), 2.879,1 ± 783,57 g (P = 0,019; teste de 

Mann-Whitney) e 16 (27%) (P = 0,025; Teste Qui-Quadrado) comparado às gestações de 

mães sem SRAG (N = 122), 3.195,6 ± 572,61 g 10 (13%), respectivamente. Na avaliação 

da Odds Ratio não ajustada, observamos que o aumento do peso ao nascer, a escolaridade 

da mãe, a gravidez anterior e o número de semanas de gestação diminuiu o risco de 

associação com o grupo de crianças. Por outro lado, o aumento nos cuidados pré-termos e 

ausência de médico ao nascimento aumentou o risco associado nas crianças de mães com 

SRAG. 

 

Palavras-chaves: Influenza, Vigilância epidemiológica, Avaliação em sistemas de saúde. 

  



ABSTRACT 

INTRODUCTION: Vaccination against influenza in pregnant women has been shown to 

reduce the number of premature births. Studies show that seasonal influenza in Ceará, a 

semiarid region in Brazil, occurs 2 to 3 months before the South and Southeast. Despite 

this, all of Brazil is subject to the same vaccination schedule. Therefore, pregnant women 

and their fetuses are inadequately protected against influenza in tropical and equatorial 

regions of Brazil. OBJECTIVE: We will test the hypothesis that the current national 

influenza vaccination policy in the state of Ceará, in the months of April and May, using 

the Southern Hemisphere vaccine, inadequately protects against the harmful maternal-fetal 

effects of low birth weight characterized by weight less than 2500 grams and prematurity 

characterized by birth with less than 37 weeks. METHODS: The study was designed to 

describe and analyze the historic series of severe acute respiratory infection cases 

registered in the state of Ceará, Brazil in the period from 2013 to 2018. These data are part 

of the INFLUEN-SA Brazil study. RESULTS: 3297 cases of SARS were recorded, of 

which 1600 were men (49%). There were 145 (4%) records of pregnant women, and only 

134 had a confirmed diagnosis of SARS. Of these 134, 43 (32%) had SARS due to 

Influenza; 11 (8%) by other viruses or etiologic agents; and 80 (60%) with unspecified 

cause. Of the 43 confirmed records of influenza SARS, 18 (42%) were diagnosed as 

subtype A H1N1; 14 (33%) of them were subtyped as  A H3 / seasonal; 3 (7%) were 

diagnosed as subtype A without subtype; 8 (19%) was subtyped as influenza B; and 3 (7%) 

were type A, but without subtype determination. Children with low birth weight and 

premature births were associated with SARS during pregnancy (N = 61), 2,879.1 ± 783.57 

g (P = 0.019; Mann-Whitney test) and 16 (27%) (P = 0.025; Test Chi-Square) compared to 

control pregnancies (N = 122), 3,195.6 ± 572.61 g 10 (13%), respectively. In the evaluation 

of the unadjusted Odds Ratio, we observed that the increase in birth weight, the mother's 

education, the previous pregnancy and the number of weeks of gestation significantly 

reduced the risk of association with the group of children. On the other hand, the increase 

in preterm care and the absence of a doctor at birth increased the associated risk in the 

children from mothers with severe acute respiratory infection. 

 

Keywords: Influenza, Epidemiological surveillance, Evaluation in health systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

As infecções das vias respiratórias são consideradas uma das principais causas de 

morbimortalidade no mundo (WHO, 2018). Infecções respiratórias complicadas, como 

pneumonia, são importantes causas de morte, principalmente na infância e em idosos (WANG 

et al., 2020). A influenza sazonal se espalha facilmente, com transmissão rápida em áreas 

movimentadas, incluindo escolas e casas de repouso. Quando uma pessoa infectada tosse ou 

espirra, gotas contendo vírus são dispersas no ar e podem se espalhar até um metro e infectar 

pessoas próximas que respiram essas gotas. O vírus também pode ser espalhado por mãos 

contaminadas com vírus influenza. Para impedir a transmissão, as pessoas devem cobrir a 

boca e o nariz com um lenço de papel ao tossir e lavar as mãos regularmente. O período de 

incubação, tempo entre a infecção e a doença, geralmente é de cerca de 2 dias, podendo variar 

de um a quatro dias. Em climas temperados, as epidemias sazonais ocorrem principalmente 

durante o inverno, enquanto nas regiões tropicais a influenza pode ocorrer ao longo do ano, 

causando surtos mais irregulares (WHO, 2018). Além do aspecto relacionado à saúde, as 

epidemias sazonais também se destacam no aspecto econômico devido aos custos médicos 

diretos e indiretos, como a perda de produtividade devido ao absenteísmo no trabalho, e por 

afetar significativamente os países de renda média e baixa. Dada a crescente globalização 

econômica, urbanização e mobilidade, a próxima pandemia se espalhará mais rapidamente e 

poderá levar a perturbações significativas. Apesar dos avanços médicos significativos nas 

últimas décadas, ainda haverá populações que têm acesso limitado aos cuidados e 

provavelmente sofrerão com altas taxas de mortalidade durante uma pandemia. 

Em função do potencial pandêmico e da possível gravidade das manifestações 

clínicas, a influenza apresenta distintos problemas na perspectiva de saúde pública, que 

requerem atenções específicas de vigilância e controle (COX et al., 2000). De acordo com a 

OMS, a vigilância desse agravo é preconizada mundialmente, uma vez que os vírus da 

influenza sazonal evoluem continuamente e causam doenças graves anualmente, 

principalmente em idosos, crianças, mulheres grávidas e pessoas com condições crônicas 

subjacentes. Todos os anos, em todo o mundo, estima-se 1 bilhão de casos de influenza, dos 

quais 3 a 5 milhões são casos graves e entre 290.000 a 650.000 levam a mortes respiratórias 

relacionadas à influenza (WHO, 2019). 

A virose tem incidência anual estimada de 5% a 10% em adultos e de 20% a 30% 

em crianças. Doenças consequentes desse agravo podem resultar em hospitalização e morte, 

principalmente entre os grupos de alto risco (os muito jovens, idosos ou doentes crônicos). No 
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Brasil, a vigilância da influenza é composta pela vigilância sentinela de Síndrome Gripal e de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave em pacientes hospitalizados. Até a semana 

epidemiológica 49 de 2019 foram notificados 4.939 óbitos por SRAG, o que corresponde a 

12,6% (4.939/39.190) do total de casos. Do total de óbitos notificados, 22,5% (1.109/4.939) 

foram confirmados para vírus influenza, onde 71,0% (787/1.109) foram decorrentes de 

influenza A(H1N1)pdm09; 11,0% (122/1.109) do vírus influenza A não subtipado; 7,3% 

(81/1.109) por influenza B e 10,7% (119/1.109) influenza A (H3N2). O coeficiente de 

mortalidade por influenza no Brasil está em 0,5/100.000 habitantes. (BRASIL, 2019). 

1.1 História 

A história registrou a virose como uma doença multifacetada. Enfermidade 

comum, de curso benigno, com sazonalidade conhecida, mas pode se apresentar com quadros 

clínicos graves e fatais. 

O vírus da influenza tem sido a causa recorrente de epidemias de doenças febris 

respiratórias praticamente a cada ano, durante os últimos 400 anos. Mesmo que a doença não 

esteja associada a uma manifestação característica, como um acidente, o elevado risco em 

determinados períodos, a natureza da epidemia e a frequência de tosse nos dá indícios de 

epidemias passadas. Por exemplo, Hirsch tabulou 299 surtos ocorrendo em um intervalo 

médio de 2 a 4 anos entre 1173 e 1875 (HIRSCH, 1883). A maior pandemia na história 

registrada ocorreu em 1918, quando, durante três “ondas” de influenza, cerca de 20 milhões 

de mortes foram registradas em todo o mundo (CROSBY, 1976). 

A compreensão moderna da influenza foi introduzida com o isolamento por Smith 

e associados do vírus da influenza A em furões em 1933 (SMITH et al., 1933). O vírus da 

influenza B foi isolado por Francis em 1939 (FRANCIS, 1940) e o vírus da influenza C por 

Taylor em 1950 (TAYLOR, 1951). A descoberta por Burnet em 1936 de que o vírus da 

influenza poderia ser cultivado em ovos de galinha embrionados, permitiu extensos estudos 

das propriedades do vírus e o desenvolvimento de vacinas inativadas (BURNET, 1936). Os 

sistemas de cultura de células animais para o crescimento de vírus influenza foram 

desenvolvidos nos anos 50 (MOGABGAB et al.,1954). O fenômeno da hemaglutinação, 

descoberto por Hirst em 1941, levou a métodos simples e baratos para a medição de vírus e 

anticorpos específicos (HIRST, 1941). 

As pandemias ocorridas no passado – como a gripe espanhola (1918-20), asiática 

(1957-60) e de Hong-Kong (1968-72) – foram caracterizadas por causar milhões de mortes 
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(POTTER, 2001; UYEKI, 2014). No episódio da pandemia de 2009, o vírus H1N1 espalhou-

se rapidamente em humanos, com altas taxas de morbidade (WHO, 2012). 

Figura 1 - Duração da circulação de vírus de vários subtipos. 

Fonte: TREANOR, 2010 

 

Com os vírus H5, os vírus H5N1 foram reconhecidos pela primeira vez em seres 

humanos em 1997 e continuaram a causar um número substancial de casos em seres humanos 

desde então (Figura 1). De 2003 a 2018, um total de 860 casos laboratoriais confirmados em 

humanos de infecção por H5N1, dos quais 454 (53%) casos foram fatais e 19 casos de 

infecção por H5N6 foram relatados à OMS. As taxas de letalidade foram as mais altas para as 

pessoas na faixa etária de 10 a 19 anos, mais baixas para as pessoas com 50 anos ou mais e 

para crianças com idade <10 anos. Devido ao provável papel dos vírus da influenza aviária na 

geração das pandemias emergentes, tem havido intenso interesse em surtos recentes 

envolvendo a transmissão de vírus da influenza aviária em humanos. A maioria desses 

eventos de transmissão foi bastante limitada, com um pequeno número de pessoas afetadas, 

doenças relativamente leves e pouca ou nenhuma evidência de transmissão de pessoa para 

pessoa. Na maioria dos casos, o vírus foi transmitido aos seres humanos a partir de aves 

domésticas infectadas, mas também ocorreram casos associados a mamíferos marinhos e 

possivelmente aves selvagens. Essas infecções envolveram principalmente vírus dos subtipos 

H7, H5, H9 e H10, sendo os vírus H7 e H5 os mais comuns (TREANOR, 2010). 

1.2 Etiologia 
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O vírus Myxovirus influenzae que pertence à família Ortomixovirus é o agente 

etiológico da gripe, também chamado vírus influenza. Com partículas envelopadas de RNA 

de fita simples segmentada, os vírus influenza são divididos em três tipos A, B e C. Note que 

somente os tipos A e B têm importância clínica em seres humanos. Os vírus influenza A são 

os que apresentam maior variabilidade. Estes são divididos em subtipos de acordo com as 

diferenças de suas glicoproteínas de superfície, denominadas hemaglutinina (H) e 

neuraminidase (N). Existem 15 tipos de hemaglutinina e 9 tipos de neuraminidase 

identificadas em diferentes espécies animais. São conhecidas três hemaglutininas (H1, H2 e 

H3) e duas neuraminidases (N1 e N2) presentes nos vírus influenza do tipo A adaptados para 

infectar seres humanos (COSTA et al., 2016). 

Existem diferenças significativas na organização genética, estrutura, 

epidemiologia e características clínicas entre os três tipos de vírus da influenza (Quadro 1). A 

nomenclatura padrão para os vírus influenza inclui o tipo de influenza, local de isolamento 

inicial, designação estreita e ano de isolamento. Por exemplo, o vírus influenza A isolado por 

Francis de um paciente em Porto Rico em 1934 recebe a designação de cepa A/Porto 

Rico/8/34, às vezes chamado de vírus PR8. 

Quadro 1 - Diferenças entre os vírus Influenza A, B e C. 

 
INFLUENZA A  INFLUENZA B  INFLUENZA C 

Genética  8 segmentos de genes 8 segmentos de genes 
7 segmentos de 
genes 

Estrutura  
10 proteínas M21 
únicas 

11 proteínas NB1 únicas 
9 proteínas HEF1 
únicas 

Hospedeiros 
Humano, suíno,equino, 
pássaro,mamífero 
marinho2 

Apenas humano  Humano e suíno 

Epidemiologia  
Menores e maiores 
variações antigênicas 

Menos variação antigênica 
apenas; duas principais 
linhagens cocirculam 

Maior variação 
antigênica apenas; 
múltiplos variantes 

Manifestações 
clínicas 

Pode causar grandes 
pandemias com 
significante 
mortalidade em 
pessoas jovens 

Severidade geralmente 
limitada a idosos ou 
pessoas de alto risco; 
pandemias não vistas 

Doença leve sem 
sazonalidade 

1. Proteínas que fazem parte da estrutura do vírus. 
2. Vírus influenza A tem sido isolado também em cachorros, gatos e lontras marinhas. 
Fonte: TREANOR, 2010. 

 

1.3 Epidemiologia 



15�
�

Os vírus influenza possuem uma excepcional capacidade de causar epidemias 

recorrentes a cada ano e, não tão frequentemente, pandemias. Atinge praticamente todas as 

faixas etárias em um espaço de tempo curto, devido à sua alta variabilidade e capacidade de 

adaptação. A natureza segmentada do material genético do vírus influenza induz a altas taxas 

de mutação durante a fase de replicação, em especial da hemaglutinina e neuraminidase, as 

duas glicoproteínas de superfície do vírus. Essas mutações acontecem independentemente e 

geralmente provocam o surgimento de variantes novas e que a população ainda não apresenta 

imunidade, já que a infecção prévia por determinada cepa outorga pouca ou nenhuma 

proteção contra os vírus de surgimento mais recentes (COX et al., 1998; COX et al., 1999). 

Acrescente a isso a facilidade de transmissão do vírus influenza. Os vírus replicam-se nas 

células epiteliais colunares do trato respiratório e daí, misturam-se às secreções respiratórias e 

são espalhados por pequenas partículas de aerossol que são geradas no ato de espirrar, falar ou 

tossir. A incubação da influenza tem um período bastante curto (1 a 4 dias) e apenas um 

indivíduo infectado pode transmitir a doença para um grande número de pessoas suscetíveis 

(COX et al., 1999). Epidemias de influenza de variável gravidade ocorrem de maneira 

sistemática a cada 1 a 3 anos, preponderantemente no inverno. Já as pandemias de influenza - 

que acometem grande parte da população - ocorre de forma irregular com intervalos variados. 

Desde o século XVI foram descritos ao menos 30 episódios pandêmicos. Entre as 

comunidades, as epidemias e pandemias de influenza são iniciadas de forma abrupta e 

atingem o pico em duas ou três semanas, com duração total de 5 a 8 semanas (COX et al., 

1998). O impacto das epidemias de influenza sofre influência da interação entre a variação 

antigênica viral, o grau de virulência dos vírus e o nível de proteção para as cepas circulantes 

na população. Os vírus influenza estão submetidos a dois tipos de variações do antígeno, as 

menores ou antigenic drift, ou as variações maiores ou antigenic shift. As menores variações 

antigênicas, ocorrem a cada dois ou três anos para os subtipos do vírus A e a cada 5 ou 6 anos 

para os vírus do tipo B. Estas variações decorrem de mutações pontuais nos segmentos do 

genoma viral que resultam em mudanças nos aminoácidos que compõem as glicoproteínas de 

superfície, particularmente na hemaglutinina. Aparecem assim novas variantes virais capazes 

de escapar da imunidade estimulada por infecção ou vacinação prévia (COX et al., 1998; 

COX et al., 1999). As maiores variações antigênicas são aquelas relacionadas à substituição 

completa de um ou ambos os segmentos do genoma viral, que controlam a produção de 

glicoproteínas de superfície. Essas alterações se devem ao reagrupamento entre vírus 

humanos e vírus que infectam outras espécies animais, e estão relacionadas com a 

segmentação do material genético que facilita sua recombinação com o material genético de 

outros vírus influenza sempre que ocorrem infecções mistas (COX et al., 1998; COX et al., 
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1999). Quando ocorrem grandes variações antigênicas, conhecidas como antigenic shift, a 

maioria da população não tem imunidade para os novos vírus e a doença dissemina-se 

rapidamente, afetando indivíduos de todas as faixas etárias. Uma das dificuldades para o 

controle da disseminação dos vírus influenza se dá pela existência de diversos reservatórios 

animais, especialmente aves e mamíferos, possibilitando o reagrupamento entre genes de 

vírus que infectam seres humanos e animais. As grandes pandemias foram consequências de 

variações antigênicas maiores e responsáveis por milhões de mortes nos episódios das Gripes 

Espanhola (1918-1919), Asiática (1957), e de Hong Kong (1968). O vírus influenza do tipo B 

apresenta estabilidade antigênica intermediária entre os vírus do tipo A e C. Este último 

mostra-se mais estável e, portanto, menos frequentemente envolvido em epidemias. Os vírus 

influenza dos tipos B e C - que não dispõem de inúmeros reservatórios animais - não têm 

apresentado grandes variações genéticas, muito mais frequentes nos vírus influenza do tipo A 

(COX et al., 1998; COX et al., 1999). 

1.4 Características clínicas 

Alguns sintomas sistêmicos como calafrios, dores musculares ou fadiga, febre 

acompanhada de manifestações respiratórias auxiliam na diferenciação da influenza de outras 

infecções respiratórias, como por exemplo, o resfriado comum. Infelizmente estes sintomas 

não são suficientes para fazer um diagnóstico totalmente seguro sem confirmação de testes de 

laboratório. A gravidade da doença durante as epidemias e pandemias de influenza pode 

variar bastante, causando desde quadros de rinofaringite leve até pneumonia viral com 

complicações fatais. Entretanto, ter informações sobre a circulação do vírus influenza na 

comunidade pode aumentar a especificidade do diagnóstico clínico (COX et al., 1998; COX et 

al., 1999; CDC, 2001). A especificidade e sensibilidade relatadas para o diagnóstico baseado 

na definição clínica de síndrome gripal incluindo tosse e febre são de 63%-78% e 55%-71%, 

respectivamente, comparados à confirmação por cultura celular (CDC, 2001). 

Os quadros clínicos geralmente são similares nas infecções causadas pelos vírus 

influenza A dos subtipos H1N1, H2N2 e H3N2 e pelos vírus do tipo B. Entretanto, as 

infecções graves com necessidade de internação ou complicações fatais têm uma frequência 

significantemente maior nas infecções causadas pelo vírus influenza A em comparação com 

as causadas pelo vírus influenza B (LUI et al.,1987; SIMONSEN et al.,1997; NICHOLSON, 

1998). Os sintomas mais frequentes da gripe são caracterizados por febre, calafrios, cefaleia, 

tosse seca, dor de garganta, congestão nasal ou coriza, mialgia, anorexia e fadiga. A febre 

normalmente varia entre 38 a 40 °C com duração de 1 a 3 dias e pico nas primeiras 24 horas. 
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Outros sintomas como náuseas, dores abdominais, diarreia e fotofobia também são 

observados, mas em menor frequência. (COX et al., 1998; NICHOLSON, 1998). Em crianças 

e adultos saudáveis, a doença dura entre uma a duas semanas, e as consequências são 

geralmente moderadas. Em relação a idosos ou indivíduos portadores de doenças crônicas o 

impacto pode ser mais grave, resultando muitas vezes no desenvolvimento de pneumonia viral 

e bacteriana e descompensação de agravos de saúde preexistentes, com consequente 

necessidade de hospitalização (OXFORD, 1998). 

1.5 Imunização 

A maneira mais eficaz de prevenir a doença é a vacinação. Vacinas seguras e 

eficazes estão disponíveis e são usadas há mais de 60 anos. A imunidade da vacinação 

diminui com o tempo, portanto, recomenda-se a vacinação anual para proteger contra a gripe. 

As vacinas contra influenza inativadas injetadas são as mais comumente usadas em todo o 

mundo (WHO, 2018). 

A OMS encerrou em 2016 o Plano de Ação Global para Vacinas contra Influenza 

(GAP-Global Action Plan), lançado em 2006 como uma estratégia abrangente de 10 anos para 

reduzir a escassez global e o acesso desigual de vacinas contra as pandemias de influenza 

através de três abordagens principais: aumentar o uso sazonal de vacinas com base em 

evidências; aumentar a capacidade de produção de vacinas; e promover a pesquisa e 

desenvolvimento de vacinas mais eficazes. O objetivo principal era disponibilizar vacinas 

suficientes para imunizar 70% da população mundial com duas doses de vacina pandêmica 

dentro de 6 meses após a transferência da cepa do vírus da vacina para os fabricantes. Por 

meio do GAP, a tecnologia para produção de vacinas contra influenza foi transferida para 14 

países de baixa e média renda. Durante a década do GAP, através do estabelecimento de nova 

capacidade de produção e expansão da capacidade existente, a capacidade anual global 

estimada de produção de vacinas contra influenza sazonal quase triplicou (de 500 milhões de 

doses para 1,46 bilhão de doses) e a potencial capacidade global de produção de vacinas 

pandêmicas mais que quadruplicou (de 1,5 bilhão de doses para 6,37 bilhões de doses, das 

quais mais de 1 bilhão de doses poderiam ser fornecidas pelos fabricantes de beneficiários do 

GAP)(WHO, 2019). Apenas no Brasil serão aplicadas no ano de 2020 cerca de 75 milhões de 

doses (BRASIL, 2020). 

Como o impacto causado pelo vírus influenza tem sido contínuo, tanto em 

indivíduos de risco, como os idosos e os portadores de doenças crônicas, e na população em 

geral, o desenvolvimento de diversas abordagens para sua prevenção e controle tem sido 
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bastante motivadas ao longo do tempo. Dentre essas abordagens, o desenvolvimento nos 

Estados Unidos de uma vacina nasal de vírus atenuados, estratégias de vacinação em 

trabalhadores sadios que visam redução dos custos econômicos diretos (despesas médicas) e 

indiretos (diminuição da produtividade e absenteísmo) relacionados à doença e o surgimento 

de vacinas inativadas contendo adjuvantes, além de vacinas produzidas em culturas de células 

ao invés de ovos embrionados de galinha. Baseado nas recomendações da OMS quanto à 

composição da vacina e orientação para a vacinação dos grupos alvo principais, as 

autoridades de saúde de cada país formulam políticas específicas para seus programas de 

imunização (WHO, 2000; WHO, 2001). 

A recomendação oficial no Brasil tem sido direcionar aos idosos a vacinação 

contra influenza. Em 1999, o PNI (Plano Nacional de Imunização) começou a vacinar, contra 

a influenza, a população acima de 65 anos. Em 2000, a vacinação ampliou-se para a 

população acima de 60 anos, como até hoje se mantém (BRASIL, 2003). De acordo com o 

informe técnico do ministério da saúde de 2017, os grupos prioritários para a vacinação contra 

influenza são crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, trabalhador 

de saúde, professores, povos indígenas, indivíduos com 60 anos ou mais de idade, 

adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medida socioeducativa, população privada 

de liberdade e funcionários do sistema prisional, força de segurança e salvamento, pessoas 

portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. 

1.6 Vacinas disponíveis 

A composição da vacina é estabelecida anualmente pela OMS, com base nas 

informações recebidas de laboratórios de referência sobre a prevalência das cepas circulantes. 

A recomendação sobre a composição da vacina ocorre no segundo semestre de cada ano, para 

atender às necessidades de proteção contra influenza no inverno do Hemisfério Sul. As 

vacinas influenza disponíveis no Brasil são todas inativadas (de vírus mortos), portanto sem 

capacidade de causar doença. Até 2014, estavam disponíveis no Brasil apenas as vacinas 

trivalentes, com uma cepa A/H1N1, uma cepa A/H3N2 e uma cepa B (linhagem Yamagata ou 

Victoria). As novas vacinas quadrivalentes, licenciadas desde 2015, contemplam, além dessas 

três, uma segunda cepa B, contendo em sua composição as duas linhagens de Influenza B: 

Victoria e Yamagata. Como as trivalentes, as vacinas quadrivalentes são inativadas e não 

possuem adjuvantes. 

Desde o ano 2000, temos observado em todo o mundo, inclusive no Brasil, a 

cocirculação das duas linhagens de vírus influenza B (Victoria e Yamagata) em uma mesma 
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estação. Nesse período, em cerca de 50% das temporadas de circulação do vírus, a linhagem 

B contida na vacina não foi coincidente com a que predominou como causa de doença na 

população. Este não pareamento pode reduzir consideravelmente o perfil de efetividade da 

vacina em uma determinada estação. 

Se as variantes do vírus influenza em circulação na comunidade coincidem com as 

variantes contidas na vacina, a imunização previne a infecção em até 90% dos indivíduos 

(PALACHE, 1997). A imunização contra influenza quando é utilizada em trabalhadores 

sadios, demonstra benefícios econômicos na medida em que evita a queda da produtividade e 

a ocorrência de absenteísmo relacionados aos surtos anuais de influenza, além dos benefícios 

médicos relacionados à vacina como a prevenção da doença e de seus agravos (CAMPBELL 

et.al., 1997; WILDE et.al., 1999). 

Alguns estudos têm demonstrado que a vacinação de crianças resulta na 

diminuição da incidência de otite média, bem como do consumo de antibióticos 

(HEIKKINEN et al.,1992;. CLEMENTS et al.,1995; FORLEO-NETO et al., 2003). Com o 

surgimento de novos estudos demonstrando os benefícios da vacinação e o advento da vacina 

nasal contendo vírus atenuados, de mais fácil administração, o debate sobre a universalização 

da imunização em crianças sadias de baixa idade vem aumentando progressivamente 

(IZURIETA et al., 2000; MCINTOSH et al., 2000; NEUZIL et al., 2000). Normalmente há 

uma menor indução dos níveis de anticorpos em idosos e portadores de doenças crônicas. 

Mesmo assim a vacina oferece proteção satisfatória contra complicações e hospitalizações em 

um patamar entre 30% e 70% (MULLOOLY et al.,1994; NICHOL et al.,1998). Em 

indivíduos institucionalizados, a proteção contra hospitalização e pneumonia situa-se entre 

50% e 60%, sendo maior contra a ocorrência de óbitos (80%) (PATRIARCA et al.,1985; 

ARDEN et al., 1986). 

Atualmente as vacinas contra influenza em uso são inativadas, compostas por 

fragmentos ou subunidades proteicas virais e, portanto, incapazes de causar gripe. As reações 

adversas mais frequentes após a vacinação ocorrem no lugar de aplicação da injeção, como 

vermelhidão e dor, presentes em até 15% dos indivíduos vacinados. Estas reações são 

limitadas entre 24/48 horas e geralmente não impedem o indivíduo de realizar suas atividades 

rotineiras (GOVAERT et al., 1993; NICHOL et al., 1996). Reações sistêmicas como mialgia, 

febre e outras manifestações sistêmicas tem frequência menor e curta duração, sendo 

observadas em 1% a 2% dos vacinados (GOVAERT et al., 1993; NICHOL et al., 1996). 
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Reações graves como anafilaxia (BIERMAN et al., 1977) ou Síndrome de Guillan-Barré 

(LASKY et al., 1998; ROPPER et al., 1998) mostram-se extremamente raras. 

 

1.7 Uso de antivirais na Influenza 

Apesar de a vacinação ser a ferramenta de primeira escolha para a prevenção da 

influenza, os medicamentos antivirais específicos são de grande importância no controle e 

prevenção da influenza. 

Os antivirais fosfato de oseltamivir (Tamiflu) e zanamivir (Relenza) são 

medicamentos inibidores de neuraminidase, classe de drogas planejadas contra o vírus 

influenza. Foram licenciados pelas autoridades sanitárias brasileiras e encontram-se 

disponíveis no mercado desde 2000. O tratamento com o antiviral, de maneira precoce, pode 

reduzir a duração dos sintomas e, principalmente, a redução da ocorrência de complicações da 

infecção pelo vírus influenza. 

Estudos observacionais incluindo pacientes hospitalizados demonstraram maior 

benefício clínico quando o fosfato de oseltamivir é iniciado até 48 horas do início dos 

sintomas. Entretanto, alguns estudos sugerem que o fosfato de oseltamivir pode ainda ser 

benéfico para pacientes hospitalizados se iniciado de quatro a cinco dias após o início do 

quadro clínico. 

No caso de pacientes gestantes, em qualquer trimestre, com infecção por influenza 

A(H1N1)pdm09, o maior benefício em prevenir falência respiratória e óbito foi demonstrado 

nos casos que receberam tratamento até 72 horas. Porém, ainda houve benefício quando 

iniciado entre três a quatro dias após o início dos sintomas, quando comparado com casos que 

receberam o antiviral após cinco dias do início do quadro clínico. 

Os efeitos do uso dos antivirais em situações clínicas graves não foram avaliados 

em estudos clínicos randomizados controlados duplo-cego, incluindo placebo, uma vez que a 

maior parte dos estudos clínicos anteriores foram conduzidos em pacientes ambulatoriais 

apresentando apenas síndrome gripal. Segundo as agências internacionais, os inibidores de 

neuraminidase (oseltamivir, zanamivir) são considerados standard of care e únicas drogas 

disponíveis aprovadas para pacientes com influenza hospitalizados (BRASIL, 2017). 
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Quadro 2 – Medicamentos, posologia e administração para tratamento de Influenza. 

Droga  Faixa etária  Posologia 

Fosfato de 
oseltamivir 
(Tamiflu®) 

Adulto  75 mg, 12/12h, 5 dias 

Criança maior de 1 
ano de idade 

� 15 kg  30 mg, 12/12h, 5 dias 
> 15 kg a 23 
kg  45 mg, 12/12h, 5 dias 
> 23 kg a 40 
kg  60 mg, 12/12h, 5 dias 
> 40 kg  75 mg, 12/12h, 5 dias 

Criança menor de 1 
ano de idade 

0 a 8 meses  3 mg/Kg, 12/12h, 5 dias 
9 a 11 meses  3,5 mg/kg, 12/12h, 5 dias 

Zanamivir 
(Relenza®) 

Adulto  
10 mg: duas inalações de 5 mg, 
12/12h, 5 dias 

Criança � 7 anos 
10 mg: duas inalações de 5 mg, 
12/12h, 5 dias 

Fonte: BRASIL, 2017 

 

O oseltamivir está licenciado no Brasil para o tratamento de infecção por 

influenza não complicada em adultos maiores de 18 anos apresentando sintomas gripais há 

menos de 36 horas. Em outros países, o oseltamivir também já está aprovado para utilização 

em crianças maiores de um ano de idade e adolescentes, bem como para a profilaxia da 

influenza (CDC, 1999). Apesar da segurança e a eficácia do Tamiflu® (fosfato de 

oseltamivir) em crianças menores de 1 ano de idade ainda não terem sido estabelecidas, o 

Ministério da Saúde indica este produto a esse grupo etário (Quadro 2). A dose de oseltamivir 

que é baseada no peso para os prematuros é menor do que para os recém-nascidos a termo 

devido ao menor clearance de osetalmivir ocasionada pela imaturidade renal (BRASIL, 

2017). 

Quando administrado nos dois primeiros dias - idealmente nas primeiras 36 horas 

do início das manifestações da gripe, os inibidores de neuraminidase podem reduzir em 25%-

30% a duração e em aproximadamente 40% a gravidade dos sintomas de infecções não 

complicadas. Além disso, estes antivirais mostram-se promissores na redução, em 

aproximadamente dois dias, do tempo necessário para que o indivíduo acometido restabeleça 

as atividades normais. 

O tratamento com zanamivir somente está autorizado em casos de intolerância 

gastrointestinal grave, alergia e resistência ao fosfato de oseltamivir. O zanamivir é 

contraindicado em menores de 5 anos para tratamento ou para quimioprofilaxia e para todo 

paciente com doença respiratória crônica pelo risco de broncoespasmo severo. O zanamivir 

não pode ser administrado em paciente em ventilação mecânica, porque essa medicação pode 
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obstruir os circuitos do ventilador (HAYDEN et al., 1997; CALFEE et al., 1998; OXFORD et 

al., 1998; CDC, 1999; TREANOR et al., 2000). 

1.8 Vigilância e monitoramento 

O propósito da vigilância epidemiológica é “fornecer orientação técnica 

permanente para os profissionais de saúde, que têm a responsabilidade de decidir sobre a 

execução de ações de controle de doenças e agravos, bem como dos fatores que a 

condicionam, numa área geográfica ou população definida” (WHO, 2012). Sua 

operacionalização deve ser desenvolvida de forma contínua tendo como funções: coleta, 

processamento, análise e interpretação de dados; recomendação das medidas de prevenção e 

controle; promoção das ações de prevenção e controle indicadas; avaliação da eficácia e 

efetividade das medidas adotadas e divulgação de informações pertinentes (BARROS et al., 

2004). Desse modo, a vigilância epidemiológica se configura como importante instrumento 

para o planejamento, organização e operacionalização dos serviços de saúde, além de 

subsidiar as atividades técnicas. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) monitora, desde 1947, a atividade do 

vírus da influenza por meio de uma rede de laboratórios para identificação viral denominada, 

inicialmente, de Rede Global de Vigilância da Influenza (GISN-Global Influenza Surveillance 

Network). Em 2011, o nome dessa rede foi alterado para Sistema Global de Vigilância e 

Resposta à Influenza (GISRS-Global Influenza Surveillance and Response System). Sua 

atribuição é acompanhar a evolução dos vírus influenza e fornecer informações que subsidiam 

a OMS nas recomendações relativas ao diagnóstico laboratorial, vacinas, susceptibilidade ao 

antiviral e avaliação de risco, além de constituir um mecanismo de alerta global para o 

surgimento de vírus com potencial pandêmico (COX et al., 2000; JERIGAN et al., 2013; 

WHO, 2014). 

Os objetivos da vigilância virológica de influenza são: identificar a circulação 

viral – tipos e subtipos – e suas relações com os padrões regionais e globais; descrever 

características antigênicas e genéticas; monitorar a sensibilidade antiviral; conhecer a relação 

entre a cepa do vírus e sua gravidade; e fornecer informação e amostras virais para seleção de 

vírus candidatos para a produção de vacinas (WHO, 2013). 

O GISRS está constituído por seis Centros Colaboradores (CC) da OMS e 141 

instituições de diagnóstico viral, em 111 Estados Membros da OMS. Os laboratórios de 

diagnóstico são reconhecidos como Centros Nacionais de Influenza (NIC - National Influenza 
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Center) (WHO, 2020). A organização desse sistema laboratorial incumbe os NICs de cada 

país como responsáveis pela coleta de amostras de espécimes clínicos, isolamento e envio de 

amostras virais de interesse para os CC. Estes, além das caracterizações antigênicas e 

genéticas virais, têm como funções oferecer treinamento, elaborar manuais de técnicas 

laboratoriais de qualidade e de avaliação para abordagem padronizada em toda a rede. Para 

padronização e uniformização das técnicas, os protocolos e os reagentes comuns são 

disponibilizados pela OMS, por meio dos Centers for Disease Control (CDC), aos NICs 

(JERIGAN et al., 2013). 

O Brasil faz parte do GISRS pela atuação de três laboratórios credenciados, junto 

à OMS, como NIC: o Laboratório de Virologia do Instituto Evandro Chagas, no Pará 

(IEC/PA); o Laboratório de Vírus Respiratórios do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo 

(IAL/SP); e o Laboratório de Vírus Respiratório e Sarampo da Fundação Oswaldo Cruz, no 

Rio de Janeiro (Fiocruz/RJ). Os dois primeiros laboratórios são reconhecidos, pelo Sistema 

Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (Sislab), como referência regional, e o último, 

como referência nacional para influenza no Brasil (BARROS et al., 2013). 

Soma-se à vigilância viral, um sistema mundial padronizado e em aprimoramento 

desde 1950 para acompanhar a influenza, com objetivos específicos: descrever a sazonalidade 

da influenza em cada país; sinalizar o início da estação de influenza; e estabelecer e monitorar 

as tendências de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Essas 

informações são importantes por fornecerem dados sobre a carga da doença e o impacto da 

influenza em relação a outras doenças, auxiliar na identificação, monitoramento dos grupos de 

alto risco e das alterações anuais de gravidade e definir prioridades para utilização dos 

recursos (WHO, 2013). 

1.9 A vigilância de influenza humana 

O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) foi instituído pela Lei 

6.259/1975 e regulamentado pelo Decreto 78.231/1976. Com a criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e a publicação da Lei 8.080/1990, regulamentada pelo Decreto 7.508/2011, 

vigilância epidemiológica foi definida como “um conjunto de ações que proporciona o 

conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 

medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”. 
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No Brasil, a vigilância de influenza começou na década de 1990, com a 

identificação dos vírus circulantes em alguns locais do país e em situações de surtos (LUNA, 

2014). Com base na vigilância sentinela da circulação viral desenvolvida em Paris, França, e 

iniciada em outubro de 1984 pelo Groupe Régionaux d'Observation de la Grippe – GROG 

(DAB et al., 1991), foi criado no Brasil, em 1995, o Grupo de Observação da Gripe – GROG 

formado por alguns serviços de saúde, públicos e privados, das regiões Sul e Sudeste. O 

objetivo era sistematizar as informações acerca da circulação dos vírus respiratórios no Brasil, 

em particular do vírus influenza. Em 2000, o GROG passou a se chamar Projeto VigiGripe, 

como parte do Projeto VigiVírus. Esse grupo estava vinculado à Universidade Federal de São 

Paulo, em trabalho conjunto com a Seção de Vírus Entéricos e Respiratórios do IAL 

(FORLEO et al., 2003; LUNA, 2014; CARMO, 2014). A vigilância epidemiológica da 

influenza foi implantada nacionalmente no ano 2000, estabelecida com base em Unidades 

Sentinela (US) e no uso de dados indiretos de morbidade e mortalidade associados 

(BARROS, 2004). Nessa época, a vigilância epidemiológica era exercida pelo Centro 

Nacional de Epidemiologia (Cenepi), que estruturou equipe técnica de forma articulada com 

as Secretarias Estaduais de Saúde e com os laboratórios de vírus respiratórios do IAL/SP, 

IEC/PA e Fiocruz/RJ, já credenciados como referências pela OMS (LUNA, 2014). Assim, foi 

adotado um conjunto de ações específicas e continuadas para conhecer o comportamento da 

influenza e possibilitar a adoção de medidas de intervenção pertinentes, oportunas e eficazes 

(BARROS et al., 2004; FREITAS, 2013). 

A vigilância implantada teve por objetivos o monitoramento da circulação das 

cepas do vírus influenza e das tendências de morbimortalidade; a avaliação do impacto da 

vacinação; a resposta a situações inusitadas, além da produção de informações sobre a doença. 

Para seleção de ao menos uma US por Estado, adotaram-se critérios específicos: o interesse 

real da unidade na participação do trabalho; sua condição como centro de atendimento com 

demanda de consultas de clínica geral e/ou pediatria; a presença de equipe e estrutura mínima; 

localização preferencialmente próxima ao laboratório; e ter bom desempenho gerencial. As 

US deveriam registrar a proporção de atendimentos por SG em relação ao total atendido e 

encaminhar cinco amostras biológicas de secreção respiratória por semana a um dos 

Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen) (BARROS et al., 2004). 

Para reforçar e ampliar a vigilância da influenza foi estabelecido mecanismo de 

repasse financeiro, por adesão, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde do Distrito 

Federal e Municípios, pela Portaria GM/MS nº 2.693, de 17 de novembro de 2011 (BRASIL, 

2011). Nesse instrumento, buscando a representatividade mínima da circulação viral em todos 
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os estados brasileiros, tanto em casos graves quanto leves, foram definidos como sítios 

sentinelas as capitais e municípios de maior porte das regiões metropolitanas, e revisados os 

critérios de seleção das US. Esse incentivo financeiro de custeio para implantação e 

manutenção de ações e serviços públicos estratégicos de vigilância em saúde foi 

regulamentado pela Portaria GM/MS nº 183, de 30 de janeiro de 2014 (BRASIL, 2014), que 

também estabeleceu os critérios de financiamento, monitoramento e de avaliação. 

Figura 2 - Fluxograma da Vigilância da Influenza. 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2016. 

 

Diferentes estratégias são utilizadas numa vigilância ampliada de influenza: 

vigilância sentinela de SG e de SRAG; vigilância universal de SRAG complementada pelo 

monitoramento de hospitalização e de mortalidade por pneumonias segundo a Classificação 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID 10) de J09 ao J18; e 

investigação de surtos, óbitos e eventos incomuns suspeitos para influenza (Figura 2). As 

definições de caso consideradas são: para SG, indivíduo com febre, mesmo que referida, 

acompanhada de tosse ou dor de garganta e início dos sintomas nos últimos sete dias; para 

SRAG, indivíduo hospitalizado com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor 

de garganta e que apresente dispneia, e ainda sinais de saturação de oxigênio menor que 95% 

ou desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória (BRASIL, 2014). 
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O propósito da vigilância epidemiológica é “fornecer orientação técnica 

permanente para os profissionais de saúde, que têm a responsabilidade de decidir sobre a 

execução de ações de controle de doenças e agravos, bem como dos fatores que a 

condicionam, numa área geográfica ou população definida” (POTTER, 2001). Sua 

operacionalização deve ser desenvolvida de forma contínua tendo como funções: coleta, 

processamento, análise e interpretação de dados; recomendação das medidas de prevenção e 

controle; promoção das ações de prevenção e controle indicadas; avaliação da eficácia e 

efetividade das medidas adotadas; divulgação de informações pertinentes (SILVEIRA, 2005). 

“Sistemas de informação em saúde compreendem o conjunto de subsistemas de 

informações de natureza demográfica, epidemiológica, administrativa e gerencial necessárias 

ao estudo e gestão dos bens e serviços de saúde” conforme conceituam Duarte (DUARTE, 

2002) e colaboradores. Esses autores ressaltam que a existência de sistemas de informação 

desenvolvidos aponta uma maior estruturação da vigilância em saúde e, possivelmente, maior 

organização dos serviços de atenção e qualidade no atendimento aos usuários. 

Para acompanhar as estratégias de vigilância deste agravo são utilizadas 

informações de diferentes Sistemas de Informação em Saúde (SIS). Os dados da vigilância 

são coletados por meio de formulários padronizados, e inseridos nos sistemas de informação 

on-line: Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) e 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-Influenza). Outros sistemas, 

como o Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS) e o Sistema de Informações sobre 

Mortalidade (SIM) também se configuram como importantes fontes para seu 

acompanhamento (BRASIL, 2006; BRASIL, 2011; JERIGAN et al., 2013). O Sistema 

Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) constitui ferramenta facilitadora para a 

disponibilidade dos resultados laboratoriais, o que colabora na divulgação da informação 

sobre os agravos alvo de vigilância (BRASIL, 2014). 

O SIVEP-Gripe foi desenvolvido para dar suporte às ações da vigilância de 

influenza, principalmente voltadas para identificação dos principais vírus respiratórios 

circulantes. Os dados da vigilância são coletados por meio de formulários padronizados e 

inseridos on-line, via internet. A alimentação do sistema é realizada no nível local, nas 

Unidades Sentinelas (US), e pelos laboratórios de referência regionais e nacional que entram 

com dados relativos aos resultados dos exames como a caracterização antigênica do vírus da 

influenza. O SIVEP-Gripe registra os dados da vigilância sentinela de casos de síndrome 

gripal e de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com coleta de amostra para exame 
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laboratorial, o agregado total do número de atendimentos das US e o total de atendimentos 

por síndrome gripal (BRASIL, 2006; OLIVEIRA et al., 2009; BRASIL, 2011). 

O SINAN agrega informações das mais diversas doenças e agravos de notificação 

obrigatória e que vem sendo sucessivamente atualizado. É um sistema complexo. Nele, existe 

um módulo, de arquitetura baseada na internet, para a vigilância de influenza conhecida como 

SINAN-Influenza. É um sistema importante de acompanhamento da morbidade e dos casos 

graves de influenza (SRAG). 

Os SIS favorecem a circulação ágil e gerenciamento da informação entre as 

instâncias governamentais do Sistema de Saúde, nos níveis municipal, estadual e federal. À 

medida que a tecnologia da informação avança de forma acelerada, com o constante 

lançamento de produtos, plataformas e recursos que possibilitam novas rotinas de trabalho, os 

SIS também precisam se modernizar para acompanhar essas demandas e desafios. São 

instrumentos importantes de vigilância em saúde pública. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Mulheres grávidas correm risco de morbidade e mortalidade por influenza e são 

reconhecidas como um grupo prioritário para a vacinação contra influenza. Apenas no ano de 

2018 de acordo com SINASC, houve 10.574 nascimentos com baixo peso (peso<2500kg) e 

20.605 nascimentos de prematuros no estado do Ceará. A vacinação contra a influenza já tem a 

segurança e efeito protetor em nascimentos prematuros e baixo peso ao nascer comprovados 

(MERTZ et al., 2017; WANG et al., 2020). De acordo com o Instituto Nacional de 

Meteorologia, em termos climatológicos, para o hemisfério sul se considera os meses de junho 

a agosto como representativos do inverno (BRASIL, 2019). Devido à extensão territorial e 

posição geográfica do Brasil, não temos estações definidas como em países mais ao sul. No 

caso específico do estado do Ceará, o inverno é caracterizado pela estação chuvosa que se dá 

entre os meses de fevereiro a maio. Apesar de demonstrado que a tendência à infecção por 

influenza se dá nos meses de inverno (ALMEIDA, 2018) o estado do Ceará assim como todo o 

país está sujeito ao mesmo calendário de vacinação contra influenza a partir de abril. 

Avaliação de Mello et al. (2009) analisaram dados brasileiros de influenza e 

mostraram que uma modificação de política na parte equatorial no norte do país: (a) mudar 

para uma data anterior de início da imunização contra influenza da vacina contra a gripe; ou 

(b) uso da formulação do hemisfério norte; dobraria a correspondência antigênica entre cepas de 

influenza vacinal com cepas locais circulantes, de 18-29% para 65-71%, aumentando assim a 

eficácia da vacina contra influenza. 

Mostrar que a política nacional atual de vacinação da influenza no Estado do 

Ceará somente nos meses de abril e maio, utilizando a vacina do Hemisfério Sul, 

protege inadequadamente contra os efeitos materno-fetais prejudiciais prematuridade, 

caracterizada por nascimento com menos de 37 semanas, e restrição do crescimento 

intrauterino, caracterizado por peso ao nascer menor que 2500 gramas. O objetivo vem de 

encontro às estratégias da OMS que são de suma importância a saber: promover pesquisa e 

inovação para ajudar a suprir as necessidades não atendidas de saúde pública; fortalecer a 

vigilância global da influenza, o monitoramento e a utilização de dados; e expandir políticas 

e programas sazonais de prevenção e controle para proteger os vulneráveis e reforçar a 

preparação e resposta a pandemias para influenza.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

• Testar a hipótese de associação entre os desfechos adversos do nascimento: 

nascimento prematuro e restrição do crescimento intrauterino e o diagnóstico 

de Síndrome Respiratória Aguda Grave e Influenza no estado do Ceará. 

3.2 Específicos 

• Descrever os registros de Síndrome Respiratória Aguda Grave e Influenza no 

estado do Ceará no período de 2013 a 2018. 

• Caracterizar a população de gestantes com Síndrome Respiratória Aguda 

Grave e Influenza no estado do Ceará no período de 2013 a 2018. 

• Avaliar uma possível associação entre os desfechos adversos do nascimento: 

nascimento prematuro e restrição do crescimento intrauterino e o diagnóstico 

de Síndrome Respiratória Aguda Grave e Influenza no estado do Ceará. 

• Avaliar se o atual plano nacional brasileiro de vacinação apenas nos meses de 

abril e maio, utilizando a vacina do Hemisfério Sul, protege adequadamente 

contra a influenza no estado do Ceará. 
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4 MÉTODOS 

4.1 Perfil de avaliação do estudo 

O estudo observacional descritivo foi desenvolvido para analisar as séries 

históricas de registros de síndrome respiratória aguda grave no estado do Ceará, Brasil, no 

período de 2013 a 2018. 

4.2 Aspectos éticos 

Este estudo foi realizado em conformidade com os Comitês de Revisão Ética da 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil e a Secretaria Estadual de Saúde, 

Fortaleza, CE, Brasil (registro no CGTES / NUVEN). Este estudo utilizou informações de 

acesso público garantido nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e utilizou 

bancos de dados cujas informações são agregadas, sem a possibilidade de identificação 

individual de maneira semelhante às disposições da resolução CNS # 510, 7 de abril de 2016 

(BRASIL, 2016). 

A requisição formal dos dados à Secretaria de Saúde do estado do Ceará (SESA) 

foi feita com base na Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527/2011 e na Portaria/MS 

1.583/2012. Os arquivos foram oficialmente fornecidos, em mídia removível, pelo Núcleo de 

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (NUCIT) Coordenadoria de Gestão do Trabalho e 

Educação em Saúde (CGTES) da SESA-CE no formato de pasta de trabalho do Microsoft 

Excel ( eXceL spreadsheet - XLS). 

4.3 População do estudo 

A população de estudo correspondeu aos registros de Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG) registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN-Influenza), no período de 2013 a 2018, no estado do Ceará, que fazem parte do 

estudo INFLUEN-SA Brasil. O estudo é realizado como um projeto colaborativo apoiado por 

Grand Challenge Exploration the Bill & Melinda Gates Foundation, BMGF, Seattle, WA 

(GRANT AGREEMENT ID OPP1202179), Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico, CNPq, Brasília, Brasil (Nº. Processo: 443771/2018-9) e Fundação 

Cearense de Apoio a Pesquisa, FUNCAP, Fortaleza, CE, Brasil (Processo No.: GCE-00147-

00005.01.00/19). Este estudo também tem suporte da chamada CAPES-Print UFC de 

internationalização (Programa CAPES/ nº do AUXPE: 88887.311922/2018-00). 
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Os dados que alimentam o sistema SINAN-Influenza, foram coletados a partir da 

ficha de registro individual, destinada para unidades com internação por síndrome respiratória 

aguda grave (SRAG), de pessoas hospitalizadas ou óbito por SRAG. 

Foi utilizado como fonte de dados secundária, os dados do Sistema de 

Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) que contém informações epidemiológicas 

referentes aos nascimentos informados no estado do Ceará. Esta base de dados forneceu 

informações sobre o parto de mulheres grávidas ou puérperas com ou sem registro de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Os dados do banco de dados SINASC foram 

coletados a partir do Formulário da Declaração de Nascido Vivo.�

4.4 Tamanho da amostra 

Foi utilizada amostragem não probabilística por conveniência. As mães foram 

divididas em 2 grupos. O primeiro grupo será composto por crianças nascidas de mães que 

tiveram notificação de SRAG durante a gravidez com registro de SRAG no sistema SINAN 

com correspondente registro do nascimento no sistema SINASC. O segundo grupo foi 

composto pelo dobro de registros de crianças com registro de nascimentos no sistema 

SINASC, selecionadas aleatoriamente, pareadas por idade mais ou menos três meses de idade, 

cuja mães não tinham registros de SRAG durante a gravidez no sistema SINAN. O tamanho 

obtido da amostra de crianças ao nascer foi de 61 mães com SRAG e 122 mães sem SRAG, 

183 crianças no total. 

O tamanho da amostra de 61 mães com SRAG e 122 mães sem SRAG forneceu 

um poder estatístico de 80% e uma significância estatística de P < 0,05 para crianças com 

baixo peso abaixo de 10% no grupo de mães com SRAG comparadas ao grupo de mães sem 

SRAG (Kirkwood e Sterne, 2003). A fórmula usada para determinar o poder estatístico a 

partir do tamanho da amostra e comparar as médias de peso ao nascer de duas crianças 

(tamanho da amostra de cada grupo): n1 = (u+v)2(σ1
2+σ2

2/K)/(µ1-µ2)
2; onde µ1-µ2 = Diferença 

entre as médias; σ1, σ2 = Desvios padrão; u = Ponto percentual de um lado da distribuição 

normal correspondente a 100%-o poder. Para o cálculo do tamanho da amostra, usamos as 

ferramentas e calculadoras de suporte à decisão clínica baseadas em evidências do 

ClinCalc.com para profissionais médicos (https://clincalc.com/Stats /SampleSize.aspx). 

4.5 Análise estatística 

A análise dos dados foi feita a partir de uma tabela de dados com informações do 

sistema SINAN-Influenza. Uma segunda tabela foi feita a partir de informações referentes ao 
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nascimento de grávidas ou puérperas provenientes do banco de dados SINASC. E uma 

terceira tabela combinando as duas tabelas anteriores em uma única tabela contendo 

informações dos registros de SRAG e dados sobre o nascimento de crianças onde as mulheres 

grávidas ou puérperas apresentavam ou não registro de SRAG provenientes do sistema 

SINAN-Influenza. Devido ao grande número de registros do sistema SINASC, foi usado o 

software de banco de dados MySQL versão 5.0.11 para este gerenciamento. O pacote 

estatístico R versão 3.6.2 for Windows e software Stata Versão 11 também foi usado para 

formatação das tabelas. A análise estatística foi realizada usando o Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS Statistics for Windows, Versão 20.0, IBM Corporation, Armonk, NY). 

Todas as amostras e dados dos sujeitos do estudo foram analisados anonimamente. O teste de 

Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar a normalidade dos dados variáveis quantitativos e o 

teste de Levene para avaliar a igualdade das variâncias. O teste de Mann-Whitney (dois 

grupos) foi utilizado para variáveis cuja distribuição não era normal. As variáveis qualitativas 

foram analisadas pelo teste do qui-quadrado ou teste de Fisher. O software GraphPad Prism, 

versão 3.0 para Windows (San Diego, CA, EUA), foi utilizado para análises estatísticas 

complementares, formatação de tabelas e figuras. Modelos de regressão logística 

multivariada, não ajustados e ajustados, foram utilizados para verificar a associação de baixo 

peso e nascimento prematuro de mães com e sem registro de SRAG. As variáveis co-ajustadas 

foram sexo, dados da escolaridade da mãe, informações de gestações anteriores e atuais e 

informações sobre o parto. Odds ratio (OR) com intervalos de confiança de 95% (IC95%) 

foram utilizados para avaliar o risco entre uma variável e seu resultado. 
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5 RESULTADOS 

A Tabela 1 mostra o resumo dos registros de síndrome respiratória aguda grave, 

no estado do Ceará, Brasil, entre os anos de 2013 a 2018. A série histórica de registros de 

SRAG é mostrada por sexo, crianças, idosos e gestantes. No sexo, observamos proporções 

semelhantes de homens e mulheres durante o período analisado. As crianças menores de 5 

anos de idade representam 44% dos registros, idosos com 60 anos ou mais são 15% e 

mulheres grávidas são 4% dos registros de SRAG. 

O número de registros de SRAG no ano de 2018 nos permitiu observar que os 

picos de SRAG e influenza foram concomitantes entre as 15a e as 20a semanas 

epidemiológicas e o período de vacinação foi imediatamente após os picos (Figura 3). 

Figura 3 - Notificações de SRAG, Influenza e Vacinação no estado do Ceará no ano de 2018. 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 2 mostra a série histórica ano a ano. De maneira geral, observamos 

predominância de crianças menores de 5 anos, variando de 27 a 62% no período, e proporções 

semelhantes na população idosa (7-32%) e gestante (2-12%). Quanto à vacinação contra 

influenza, o estado do Ceará tem atingido excelentes níveis de cobertura vacinal com 

variações entre 83 a 91%. A cobertura vacinal é referente aos grupos prioritários para a 

vacinação contra influenza que são crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, 

puérperas, trabalhadores de saúde, professores, povos indígenas, indivíduos com 60 anos ou 

mais de idade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medida socioeducativa, 

população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, força de segurança e 

salvamento, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições 

clínicas especiais. 
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A Tabela 3 mostra a classificação dos registros de síndrome respiratória aguda 

grave no período por subtipo. Em todos os anos analisados para a maioria dos registros de 

SRAG o agente causador não foi identificado, com o percentual de SRAG de classificação 

Não Especificada variando entre 52 a 73%. Especificamente no ano de 2018, ano com maior 

número de registros de SRAG, a Influenza foi a causa em 27% desses registros. 

Figura 4 – Circulação dos vírus influenza de 2013 a 2018. 

Fonte: Secretária da Saúde do Estado do Ceará 

A Tabela 4 mostra a distribuição dos registros de síndrome respiratória aguda 

grave por subtipos identificados de vírus influenza durante o período entre 2013 a 2018 no 

estado do Ceará, Brasil. Observe que os registros de influenza A / H1N1 foram observados ao 

longo do período do estudo com proporções predominantes nos anos de 2013 a 2014 (54% e 

75%), seguidos pelos anos de 2016 (83%) e 2018 (69%). No último ano, observamos o maior 

número de registros de síndrome respiratória aguda grave, associados à influenza A/H1N1, 

seguidos pelos vírus influenza B (23%). No período, observamos registros esporádicos dos 

subtipos de influenza sazonal A/H1 nos anos de 2015 e 2017 e influenza sazonal A/H3 nos 

anos de 2013 e 2017-2018 (Tabela 4 e Figura 4). A letalidade por vírus influenza nessa 

população e no período estudado variou de 0 a 20,8%. O período de maior letalidade (20,8%) 

foi associado à predominância do subtipo influenza sazonal A/H3 (Tabela 5). 

A Tabela 6 mostra os registros de declaração de nascidos vivos, no estado do 

Ceará, Brasil, entre os anos de 2013 a 2018. De um total de 517347 nascimentos, 51% foram 

do sexo masculino. O peso ao nascer foi em média de 3246 gramas com um desvio padrão de 

513,6 gramas. O percentual de nascimentos pré-termo foi de 11%. A idade da mãe foi de 26 

anos em média com um desvio padrão de 6,6 anos de idade. Quanto ao nível educacional, 

49% tinham o ensino médio e um pouco mais de 30% tinham ensino fundamental II (entre a 

5ª a 9ª série). Apenas 0,7% não tinham frequentado a escola. Em média o número de semanas 

de gestação foi de 38,5 semanas. O número de consultas de pré-natal foi de 7,8 começando 

após o segundo mês de gestação. As gestações únicas representam 98% do total , 1,7% foram 
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duplas e 169 (0,03%) foram gestações de três ou mais crianças. Mais de 96% dos fetos 

tiveram apresentação cefálica. Pouco mais de 9% dos partos foram induzidos. O percentual de 

partos cesáreos foi cerca de 55%. A quase totalidade dos nascimentos foram assistidos por um 

médico (90%). 

A Tabela 7 mostra as características da população de gestantes com síndrome 

respiratória aguda grave. A idade média foi de 25,95 anos (15-44). Do total com síndrome 

respiratória aguda grave, 43 (32%) tiveram seu diagnóstico laboratorial confirmado para o 

vírus influenza. Desses 43 registros, foram dos seguintes subtipos: influenza A/H1N1 (42%), 

sazonal A/H3 (33%), A sem subtipo identificado (7%) e influenza B (19%). Nesta série, não 

tivemos nenhum registros de óbito associado a gestante com síndrome respiratória aguda 

grave. 

A análise univariada do grupo definido como crianças nascidas de mães com 

síndrome respiratória aguda grave em comparação com o o grupo de mães sem SRAG (filhos 

de mães que não tiveram síndrome respiratória aguda grave) está resumida na Tabela 8. As 

crianças do grupo mães com SRAG tiveram um peso ao nascer significativamente menor e 

uma proporção maior de prematuros do que crianças do grupo mães sem SRAG. O índice de 

Apgar avaliado no quinto minuto foi significativamente menor no grupo mães com SRAG em 

comparação com as crianças do grupo mães sem SRAG. A distribuição da educação materna 

foi significativamente diferente entre os dois grupos analisados, com uma proporção menor de 

educação primária no grupo mães com SRAG. As crianças do grupo mães sem SRAG tiveram 

um número significativamente maior de gestações anteriores, partos vaginais e nascidos vivos 

em comparação com as mães do grupo mães com SRAG. O número de cesarianas foi maior 

para mães com SRAG em comparação as mães sem SRAG. Mães de crianças com SRAG 

tiveram tempos de gestação significativamente menores em comparação com mães sem 

SRAG. Partos cesáreos e nascimento assistido foram mais frequentes e significativos em 

registros de mães com SRAG em comparação com mães sem SRAG. 

As duas variáveis que mostraram associação com crianças nascidas de mães com 

síndrome respiratória aguda grave na análise multivariada são apresentadas Figura 5 (A e B). 

As crianças nascidas de mães que apresentavam SRAG apresentaram peso ao nascer 

significativamente menor do que as crianças nascidas de mães que não tinham registro de 

SRAG. A assistência médica no trabalho de parto foi mais prevalente no grupo de mães com 

SRAG em comparação ao grupo de mães sem SRAG. 
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Figura 5 – Peso ao nascer de crianças e nascimento assistido de grávidas com e sem síndrome 

respiratória aguda grave.  

   

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O modelo de regressão logística múltipla foi utilizado para indicar quais variáveis 

preditivas poderiam ser associadas a filhos de mães que apresentavam síndrome respiratória 

aguda grave. Inicialmente, foram selecionadas as variáveis significativas testadas na análise 

univariada mostrada na Tabela 8. Das onze variáveis significativas identificadas, verificou-se 

que cinco delas apresentaram forte colinearidade acima de 40%. Assim, executamos o modelo 

de regressão logística com as seis variáveis restantes. Nesse sentido, o modelo apresentou um 

tamanho amostral N = 123 (registros analisados) adequado para executar a regressão logística 

(TABACHNICK E FIDELL, 2013; PALLANT, 2016). O ajuste geral do modelo mostrou um 

valor do qui-quadrado de 23.135, 6 graus de liberdade ep = 0,001. O teste de Cox & Snell, 

Nagelkerke mostrou uma porcentagem de variação entre 17,1% e 23,2% na explicação do 

modelo usando esse grupo de variáveis. A inclusão dessas variáveis preditivas aumentou a 

precisão do modelo de 61% para 68%. A Tabela 9 resume Odds Ratio não ajustadas (OR) e 

ajustadas (AOR) das variáveis peso ao nascer, prematuridade, escolaridade da mãe, número 

de gestações anteriores, número de semanas de gestação e nascimento atendido por médicos 

associados à crianças nascidas vivas para mulheres grávidas que tinham síndrome respiratória 

aguda grave. Na avaliação da OR não ajustada, observamos que o aumento do peso ao nascer, 

escolaridade da mãe, gestações anteriores e número de semanas de gestação diminuem 

significativamente o risco de associação com o grupo das crianças de mães com SRAG. Por 

outro lado, o aumento dos cuidados pré-termos e ausênca de médicos no nascimento aumenta 

o risco associado nesse mesmo grupo. A análise de regressão logística múltipla (AOR), no 

entanto, mostra que apenas as variáveis peso ao nascer (p = 0,030) e nascimento assistido (p = 

0,037) estão significativamente associadas a filhos de mães que tiveram síndrome respiratória 

aguda grave durante a gravidez (Tabela 9 e Figura 5). 
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As crianças prematuras e com baixo peso apresentaram associação com SRAG na 

gravidez, 2.879,1 ± 783,57 g (p = 0,019) e 16 (27%) (p = 0,025) em comparação com a 

gestação de crianças de mães sem SRAG, 3.195,6 ± 572,61 gramas e 10 (13%), 

respectivamente. 

As 19 mulheres diagnosticadas com SRAG por influenza na gravidez tiveram 

crianças que o peso ao nascer foi em média 3.029,0 ± 778,24 gramas, mas aumentaram a 

porcentagem de nascimentos prematuros 4 (21%) sem atingir valores significativos de p (> 

0,05). 
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6 DISCUSSÃO 

Um total de 3.297 fichas de síndrome respiratória aguda grave foram registradas 

no período entre 2013 e 2018 no estado do Ceará. Os registros documentados foram 

predominantes na faixa etária mais jovem, principalmente crianças menores de 5 anos, 

seguidas por adultos acima de 65 anos. Esses dados são consistentes com os da literatura, que 

mostra que a maior taxa de envolvimento ocorre geralmente na população mais jovem, 

enquanto a mortalidade geralmente é alta em adultos mais velhos (GLEZEN et al.,1991). A 

população de gestantes com síndrome respiratória aguda grave foi afetada em percentual 

menor em relação à população infantil e idosa, e não houve associação característica com a 

etiologia do vírus influenza A/H1N1 nas séries utilizadas neste estudo. Durante a epidemia de 

A/H1N1 de 2009, foi relatado um risco aumentado de hospitalização associado à mulheres 

grávidas que tiveram influenza durante essa epidemia (SISTON et al.,2010). A evolução 

clonal do vírus influenza e o tamanho da amostra neste estudo são hipóteses plausíveis para 

explicar essa diferença. Apesar do grande percentual de registros de SRAG com causas não 

especificadas durante esse período estudado, foi possível observar que a cepa clonal da 

influenza A/H1N1 predominou em surtos epidêmicos sazonais, mostrando a capacidade de 

recirculação predominante dessa cepa e a co-circulação com outras cepas sazonais (Tabela 4 e 

Figura 4). A letalidade da cepa A/H1N1 nesta série foi alta em comparação com a ausência de 

letalidade quando a cepa sazonal A/H1 foi a predominante (Tabela 4 e 5 Ano 2015). Esses 

dados são consistentes com a literatura, que mostra o excesso de mortalidade associado ao 

A/H1N1, embora em menor grau quando comparados aos anos em que a cepa A/H3N2 era 

predominante (SIMONSEN et al.,2006). A letalidade nesta série pode estar associada à 

estratégia de vacinação para iniciar a campanha de vacinação durante períodos de pico ou 

imediatamente após a sazonalidade da influenza no estado do Ceará. Essa hipótese é 

corroborada com o alto percentual de cobertura vacinal alcançado, mostrando um plano 

inadequado para manter uma melhor eficiência da vacina contra influenza durante este 

período analisado do estudo. Estudos no Brasil de casos de síndrome respiratória aguda grave 

com o clima também mostraram sazonalidade desses casos no estado do Ceará no período 

2010-2016, o que intercede com os anos estudados neste estudo (MOURA et al., 2009; 

ALMEIDA et al., 2018). A sazonalidade periódica tem sido associada a um clima tropical, 

com um aumento na atividade da influenza durante períodos de baixa umidade absoluta, 

embora a influenza possa ocorrer ao longo do ano sem necessariamente mostrar sazonalidade 

(AZZIZ et al., 2012). As mulheres grávidas são consideradas de alto risco para complicações 

da influenza, resultando em excesso de mortalidade juntamente com outras populações com 
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condições médicas de alto risco, como pacientes com doenças metabólicas crônicas, disfunção 

renal, hemoglobinopatias ou imunodeficiências e pacientes com déficits neurológicos que 

comprometem a higiene e a limpeza de secreções respiratórias (BHAT et al., 2005). Neste 

estudo, tivemos a oportunidade de avaliar se as mães que apresentavam síndrome respiratória 

aguda grave tinham um risco associado de ter filhos com déficit de peso e parto prematuro. 

Outros estudos também corroboram esse achado, mostrando a importância da prevenção e 

ajuste adequado no esquema da campanha vacinal para evitar complicações decorrentes da 

infecção pelo vírus influenza (OMER et al., 2011; GILES et al., 2019). 

Estudos anteriores mostraram a importância da saúde materna na prevenção de 

doenças infantis, como déficit de crescimento, desnutrição, infecções entéricas e subsequente 

risco de síndrome metabólica e doenças cardiovasculares (BLACK et al., 2008; VICTORIA et 

al., 2008). Déficits neurocognitivos, físicos e educacionais foram documentados com o risco 

na infância das crianças por outras doenças, como infecções entéricas (GUERRANT et al., 

1999; MAL-ED, 2018). 

A detecção de anticorpos protetores em adultos saudáveis se dá entre uma e duas 

semanas após a vacinação e o pico máximo de anticorpos ocorre após 4 a 6 semanas. Assim, 

para se obter maior êxito com o uso da vacina, é necessário realizar a vacinação no período 

que antecede a maior circulação viral provocando a simultaneidade entre o pico máximo da 

resposta imunológica (formação de anticorpos) e o pico máximo da circulação do vírus 

influenza (BRASIL, 2005). Os resultados preliminares mostraram que no ano de 2018 a 

estratégia inadequada usada para a campanha de vacinação contra influenza no estado do 

Ceará, semi-árido brasileiro, foi realizada no pico ou imediatamente depois, resultando na 

incapacidade de proteção imunológica contra influenza (Figura 3). 

Este estudo teve limitações, como o uso apenas de registros de influenza 

associados à síndrome respiratória aguda grave, tornando ausentes os casos de doença 

influenza leve a moderada na análise. O design do estudo não permitiu determinar associação 

de causalidade de SRAG com redução do peso ao nascer. Também constituiu um fator 

limitante para este estudo o número limitado de registros de SRAG e síndrome gripal de 

mulheres grávidas, uma vez que os casos notificados representam apenas os casos captados 

pelo sistema de vigilância de doenças de notificação compulsória. Assim, casos de menor 

gravidade sem internação ou com atendimento ambulatorial não são registrados pelos 

sistemas de notificação. Outro fator limitante foi o pequeno número de registros de 

nascimentos encontrados para mulheres grávidas com registro de SRAG. 
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7 CONCLUSÕES 

Apesar da quantidade de registros de Síndrome Respiratória Aguda Grave com 

causa não identificada demonstrar a necessidade de revisão da estratégia de vigilância de 

Influenza, os resultados demonstram a sazonalidade das infecções pelo vírus influenza 

predominante das cepas A/H1N1 e A/H3 sazonal (2017) no estado do Ceará, semi-árido 

brasileiro. Os resultados do presente estudo também mostram a estratégia inadequada do 

período de vacinação contra influenza no estado do Ceará, provavelmente corroborando 

complicações e proporção de mortalidade nessa região. O estudo mostrou uma associação de 

redução de peso ao nascer de crianças de mães que apresentavam síndrome respiratória aguda 

grave durante a gravidez. 

Acreditamos que o presente estudo fornece subsídios para confirmar o benefício 

da vacinação para mulheres grávidas e a necessidade da modificação do calendário vacinal 

nacional disponibilizando a vacina contra influenza nos períodos adequados para cada região 

do país. 
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TABELAS 

Tabela 1 - Série histórica dos registros de síndrome respiratória aguda grave, estado do Ceará, Brasil - 
2013 a 2018. 
Parâmetros 2013 – 2018 

Síndrome Respiratória Aguda Grave 3297 

Sexo Masculino (%) 1600 (48,5) 

Crianças <5 anos (%) 1445 (44) 

Idosos �60 anos (%) 480 (15) 

Mulheres grávidas (%) 145 (4) 

Idade Mediana (Variação) 25,95 (15-44) 
Diagnósticos de SRAG 134 

Incidência de SRAG com diagnóstico laboratorial (%) 32,1 

Mortes de mulheres grávidas com SRAG 3 

Mortes por influenza 0 (0) 

Mortes por outros vírus / agentes etiológicos / não especificado (%) 3 (100) 
Fonte: Secretária da Saúde do Estado do Ceará. 

 

Tabela 2 – Características da população dos registros de síndrome respiratória aguda grave e cobertura 
vacinal, estado do Ceará, Brasil - 2013 a 2018. 

Parâmetros 
Anos de Acompanhamento 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SRAG Notificados 330 173 289 546 285 1674 

Sexo masculino (%) 141 (43) 68 (39) 115 (40) 272 (50) 150 (53) 854 (51) 

Idade Mediana 
(variação) 

26,02        
(0-96) 

26,54        
(0-97) 

23,11        
(0-94) 

16,85  
(0-100) 

1,58    
(0-94) 

5,26    
(0-102) 

Crianças <5 anos (%) 90 (27) 62 (36) 100 (35) 231 (42) 176 (62) 796 (48) 

Idosos �60 anos (%) 53 (16) 27 (16) 30 (10) 102 (19) 21 (7) 247 (32) 

Gestantes (%) 38 (12) 13 (8) 32 (11) 17 (3) 10 (4) 35 (2) 

Cobertura vacinal 
contra influenza 

88 84 83 91 90 - 

Fonte: Secretária da Saúde do Estado do Ceará. 

 

Tabela 3 – Características da influenza e subtipos dos registros de síndrome respiratória aguda grave, 
estado do Ceará, Brasil - 2013 a 2018. 

Parâmetros 
Anos de Acompanhamento 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SRAG Notificados 330 173 289 546 285 1674 

SRAG por influenza 56 (17) 24 (14) 58 (19) 107 (20) 35 (13) 450 (27) 

SRAG por outros vírus / 
agentes etiológicos 

61 (18) 22 (13) 36 (12) 64 (12) 101 (35) 21 (1) 

SRAG não especificada 213 (65) 127 (73) 195 (69) 375 (69) 149 (52) 1203 (72) 

Fonte: Secretária da Saúde do Estado do Ceará. 
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Tabela 4 – Características dos subtipos dos registros de síndrome respiratória aguda grave por Influenza, 
no estado do Ceará, Brasil - 2013 a 2018. 

Parâmetros 
Anos de Acompanhamento 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Subtipos de Influenza 56 (100) 24 (100) 58 (100) 107 (100) 35 (100) 450 (100) 

A H1N1 (N/%) 30 (54) 18 (75) 1 (2) 89 (83) 2 (6) 309 (69) 

A H1/sazonal (N/%) - - 45 (78) - 1 (3) - 

A H3/sazonal (N/%) 2 (4) - - - 25 (71) 23 (5) 

A não subtipado (N/%) 22 (39) 1 (4) 4 (7) 16 (15) - 14 (3) 

B (N/%) 2 (4) 5 (21) 8 (14) 2 (2) 7 (20) 104 (23) 

Fonte: Secretária da Saúde do Estado do Ceará. 

 

Tabela 5 –Óbitos e letalidade dos registros de síndrome respiratória aguda grave, estado do Ceará, Brasil - 
2013 a 2018. 

Parâmetros 
Anos de Acompanhamento 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Óbitos de SRAG N (%) 13 2 1 40 24 159 

Óbitos de SRAG por influenza 9 (69) 1 (50) 0 (0) 17 (43) 5 (21) 75 (47) 

Óbitos de SRAG por outros vírus / 
agentes etiológicos / não especificado 

4 (31) 1 (50) 1(100) 23 (58) 19 (79) 84 (53) 

Letalidade de SRAG por influenza       

Letalidade - influenza (%) 16,1 4,2 0 15,9 20,8 16,6 

Fonte: Secretária da Saúde do Estado do Ceará. 
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Tabela 6 - Série histórica de declaração de nascidos vivos, estado do Ceará, Brasil - 2013 a 2018. 

Parâmetros 2013 – 2018 
Sexo Masculino (%) 265116 (51) 
Peso ao nascer g média e desvio padrão 3246 ± 513,96 
Nascimento Pré-termo <37 Semanas de gestação (%) 58855 (11) 
Índice Apgar média e desvio padrão   

Apgar no 1o minuto 8 ± 1,13 
Apgar no 5o minuto 9 ± 0,80 

Idade da mãe média e desvio padrão 26 ± 6,66 
Educação materna (%)   

Sem escolaridade 3607 (0,74) 
Fundamental I (1ª a 4ª série) 30101 (6,21) 
Fundamental II (5ª a 9ª série) 148472 (30,61) 
Médio (antigo 2º Grau) 237826 (49,04) 
Superior incompleto 20788 (4,29) 
Superior completo 44196 (9,11) 

Gravidez Anterior mediana e variação   
Número de gestações anteriores 1,   0-15 
Numero de partos vaginais 0,   0-15 
Numero de partos cesáreos 0,   0-14 
Número de filhos vivos 1,   0-15 
Número de perdas fetais e abortos 0,   0-13 

Gravidez Atual média e desvio padrão   
Número de semanas de gestação 38,5 ± 2,33 
Número de consultas pré-natal 7,8 ± 2,56 
Mês de gestação em que iniciou o pré-natal 2,6 ± 1,36 

Tipo de gravidez (%)   
Única 500039 (98,27) 
Dupla 8631 (1,70) 
Tripla ou mais 169 (0,03) 

Apresentação do feto (%)   
Cefálico 479893 (96,63) 
Pélvica 15608 (3,14) 
Transversa 1127 (0,23) 

Trabalho de parto induzido (%)   
Sim 46080 (9,60) 
Não 433685 (90,40) 

Tipo de parto (%)   
Vaginal 231818 (44,90) 
Cesário 284516 (55,10) 

Cesárea ocorreu antes do trabalho de parto iniciar (%)   
Sim 125700 (48,77) 
Não 107315 (41,64) 

Nascimento assistido (%)   
Médico 460666 (90,03) 
Enfermeira/obstetriz 46516 (9,09) 
Parteira 2393 (0,47) 
Outros 2118 (0,41) 
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Tabela 7 – Características da população gestante com síndrome respiratória aguda grave, idade, vírus da 
influenza e subtipos, incidência, óbitos, e letalidade da série histórica dos registros, no estado do Ceará, Brasil - 
2013 - 2018. 

Parâmetros Período 

Notificação de Síndrome Respiratória Aguda Grave 3297 

Gestantes (%) 145 (4) 

Idade (mediana, variação) 25,95 (15-44) 

Gestantes com Síndrome Respiratória Aguda Grave com diagnóstico  134 

SRAG por influenza (%) 43 (32) 

SRAG por outros vírus / agentes etiológicos (%) 11 (8) 

SRAG não especificada (%) 80 (60) 

Incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave por Influenza em gestantes 32,1 % 

Subtipos de Influenza em gestantes: 43 (100) 

A H1N1 (N / %) 18 (42) 

A H1 / sazonal (N / %) - 

A H3 / sazonal (N / %) 14 (33) 

A sem subtipo (N / %) 3 (7) 

B (N/%) 8 (19) 

Óbitos de Gestantes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (N / %) 3 

Óbitos de SRAG por influenza 0 (0) 

Óbitos de SRAG por outros vírus / agentes etiológicos / não especificado 3 (100) 

Letalidade de SRAG por influenza em gestantes 0 

Fonte: Secretária da Saúde do Estado do Ceará. 
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Tabela 8 - Caracterização da população de crianças nascidas vivas de mulheres grávidas que apresentavam 
síndrome respiratória aguda grave e de mulheres grávidas que não relataram respiratória aguda grave de acordo 
com a idade, em séries históricas no estado do Ceará, Brasil, 2013 - 2018. 

Variáveis 
Total 

N = 183 
Mães com 

SRAG 
N = 61 

Mães sem SRAG 
N = 122 p-valor  

Sexo masculino (%) 81 (45) 24 (39) 57 (47) 0,202 
Peso ao nascer g média e desvio padrão 3090,1 ± 665,42 2879,1 ± 783,57 3195,6 ± 572,61 0,019 
Pré-termo < 37 semanas de gestação ( %) 26 (19) 16 (27) 10 (13) 0,025 
Índice Apgar media e desvio padrão     

1o. Minuto 8,0 ± 1,45 7,9 ± 1,66 8,0 ± 1,32 0,833 
5o. Minuto 9,0 ± 0,98 8,9 ± 0,75 9,1 ± 1,08 0,004 

Idade da mãe média e desvio padrão 28,3 ± 6,65 28,3 ± 6,69 28,3 ± 6,66 - 
Educação (%)     

Não frequentou a escola 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

<0,001 

Fundamental 1 (1a 4a série) 8 (4,6) 1 (1,7) 7 (6,0) 
Fundamental 2 (5a 9a série) 19 (10,9) 1 (1,7) 18 (15,5) 
Ensino médio 60 (34,5) 14 (24,1) 46 (39,7) 
Superior incompleto 73 (42,0) 34 (58,6) 39 (33,6) 
Superior 14 (8,0) 8 (13,8) 6 (5,2) 

Gravidez anterior mediana e variação     
Número de gestações anteriores 2, 0-16 1, 0-7 2, 0-16 0,014 
Número de partos vaginais 2, 0-12 0, 0-4 2, 0-12 <0,001 
Número de cesarianas 0, 0-4 0, 0-4 0, 0-2 <0,001 
Número de nascidos vivos 2, 0-12 1, 0-7 2, 0-12 0,001 
Número de perdas / abortos 0, 0-4 0, 0-2 0, 0-4 0,158 

Gravidez atual média e desvio padrão     
Número de semanas de gestação 37,8 ± 3,15 36,9 ± 3,72 38,4 ± 2,50 0,007 
Número de consultas de pré-natal 6,9 ± 3,15 7,0 ± 2,55 6,7 ± 2,16 0,557 
Meses de gravidez quando pré-natal 
foi iniciado 

2,9 ± 1,38 2,8 ±1,22 3,1 ± 1,48 0,142 

Tipo de gravidez (%)     
Única 181 (98,9) 59 (96,7) 122 (100) 

0,110 Dupla 2 (1,1) 2 (3,3) - 
Tripla ou mais - - - 

Apresentação do feto (%)     
Cefálico 138 (96,5) 54 (93,1) 84 (98,8) 

0,089 
Pélvica 5 (3,5) 4 (6,9) 1 (1,2) 
Transversa - - -  

Trabalho de parto induzido? (%)     
Sim 5 (3,6) 4 (6,9) 1 (1,2) 

0,097 
Não 134 (96,4) 54 (93,1) 80 (98,8) 

Tipo de parto (%)     
Vaginal 128 (70,7) 8 (13,3) 120 (99,2) 

<0,001 
Cesareo 53 (29,3) 52 (86,7) 1 (0,8) 

Cesareo ocorreu antes do trabalho de 
parto iniciar? (%) 

    

Sim 29 (76,3) 29 (76,3) - 
- 

Não 9 (23,7) 9 (23,7) - 
Nascimento assistido (%)     

Médico 122 (84,1) 59 (98,3) 63 (74,1) 

0,001 
Enfermeira/obstetriz 6 (4,1) 1 (1,7) 5 (5,9) 
Parteira 9 (6,2) - 9 (10,6) 
Outros 8 (5,5) - 8 (9,4) 

O teste de Mann-Whitney foi utilizado para variáveis cuja distribuição não eram normal e a análise do qui-quadrado foi utilizada para contingência. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 9 - Odds ratio de crianças com peso ao nascer, prematuridade, escolaridade da mãe, número de gestações 
anteriores, número de semanas de gestação e nascimento assistido de gestantes com síndrome respiratória aguda 
grave relatadas em série histórica no estado do Ceará, Brasil, 2013 - 2018. 

Parâmetros 
Filhos nascidos vivos de mulheres grávidas com 

SRAG (N = 61) e Sem SRAG (N = 122) 
OR (IC 95%) OR ajustada (IC 95%) 

Peso ao nascer g 0,999 (0,999 – 1,000) 0,999 (0,998 – 1,000) 
Pré-termo <37 semanas de gestação 2,944 (1,100 – 7,879) 0,849 (0,151 – 4,771) 
Educação materna 

Sem educação; Funfamental I (1a. 4a. série); Fundamental 
II (5a. 8a. série); e Médio (antigo 2º Grau) (1); e Superior 
Incompleto e Superior Completo (0) 

4,320 (1,095 – 17,051) 1,156 (0,198 – 6,746) 

Gravidez anterior 
Número de gestações anteriores 0,795 (0,659 – 0,960) 0,894 (0,727 – 1,099) 

Gravidez atual 
Número de semanas de gestação 0,852 (0,756 – 0,961) 1,025 (0,794 – 1,325) 

Nascimento assistido 
Médico (0); Enfermeira/obstetriz; Parteira e Outros (1) 20,603 (2,692 – 157,697) 9,327 (1,144 – 76,060) 

Análise de regressão logística multivariada das variáveis associadas ao nascimento assistido de gestantes que apresentaram síndrome respiratória 
aguda grave relatada. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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