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Objetivo 

A vigilância da influenza em Pernambuco (PE) começou formalmente 
em 2005,com a vigilância sentinela de Síndrome Gripal (SG) e 
implantação da imunofluorescência indireta no Lacen-PE. Desde a 
pandemia de 2009 esta vigilância vem sendo progressivamente 
fortalecida, especialmente diante dos desafios de respostas 
observados nos dois últimos anos (2016-2017). 

 

 

 

 

Apresentar a situação atual da vigilância da influenza em PE, 
destacando as ações, desafios e estratégias que resultaram no seu 
fortalecimento nos dois últimos anos. 

 

 

 

 

Por meio da descrição dos relatos e dos indicadores epidemiológicos 
da vigilância da influenza apresentar os fatores que resultam no seu 
fortalecimento.  

 

 

 

 

 

Introdução 

Discussão 

A vigilância da influenza em Pernambuco apresentou sua consolidação e 
fortalecimento, a partir da:  

•  experiência de resposta ao aumento dos casos dessa doença e da sua 
gravidade a partir de 2009, com maior intensidade em 2016 - influenza A 
H1N1(pdm09) e 2017 - influenza A Sazonal/H3;  

• maior integração entre os setores da SES-PE relacionado ao seu controle 
(vigilância epidemiológica, laboratório, imunização e assistência farmacêutica), 
durante a respostas aos referidos evento; 

•  treinamentos reuniões e supervisões para as equipes (dos hospitais, unidades 
sentinela, SMS, GERES e SVO);  

• melhor divulgação da situação epidemiológica; 

•  implementação do fluxo de notificação imediata;  

• ampliação da coleta e processamento oportuno e adequados das amostras. 

 

 Comparando-se o ano de 2017 com o período equivalente de 2013, observou-
se nos casos de SRAG um aumento de: 144,5% de notificação, 256,9, % de 
amostras coletadas, 15,4% no percentual de positividade de influenza  e 
redução de tempo para o inicio do tratamento. Em relação aos casos de SG, 
houve um aumento de 475,7% na positividade. Também foi registrada a 
melhoria de identificação dos subtipos de influenza com maior circulação em 
2016 e 2017. 

 

 

 

 

Os resultados apresentados demonstram os fatores determinantes da 
progressiva melhoria e consolidação da vigilância e do controle da influenza 
em Pernambuco. Esses são caracterizados pela detecção de casos mais 
oportuna, redução da subnotificação, aumento quantitativo e da velocidade da 
coleta e processamento das amostras clínicas, além de uma maior 
oportunidade nas demais ações de prevenção e resposta a esta doença. Apesar 
dos avanços, para manter e fortalecer a referida vigilância, ainda é necessário o 
enfrentamento e a superação dos desafios que existem no sistema de vigilância 
em saúde. 

 

 

Resultado 
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Avanços e Desafios na Estruturação da Vigilância de Influenza em Pernambuco, 2013-2017 

Nº d coletas 235,0 415,0 76,6

Nº de amostras positivas influenza 12,0 122,0 916,7

% Positivas 5,1 29,4 475,7

Indicadores Opercaionais 2013* 2017* Variação 2017/2013
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