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Resumo 

A influenza é uma doença infecciosa aguda, de origem viral, de fácil disseminação e de distribuição global. Tem 

como agente etiológico o Myxovirus influenzae, ou vírus influenza que sofre mutações frequentemente, o que 

acarreta maior vulnerabilidade da população e maior possibilidade de epidemias ou pandemias. A morbidade 

citada pode apresentar desde quadro clinico autolimitado, sem grandes repercussões, até quadro de pneumo-

nia grave, que podem evoluir a óbito. O objetivo do estudo é traçar o perfil epidemiológico da doença no Brasil 

através de um estudo descritivo transversal, por meio de dados do Departamento de Informática do SUS (DA-

TASUS). Os dados são referentes à morbidade hospitalar por influenza no Brasil, durante o período de janeiro 

de 2009 até dezembro de 2019, levando em consideração o acometimento por regiões, mortalidade da doença, 

incidência por faixa etária e por sexo e a morbidade da doença relacionando-a ao tempo de permanência na 

unidade de saúde. 
Palavras-chave: Vírus da influenza A; Doença infecciosa; Perfil epidemiológico. 

 

Abstract 

Influenza is an acute infectious disease, of viral origin, easy to spread and globally distributed. Its etiologic 

agent is Myxovirus influenzae, or influenza virus that mutates frequently, which causes greater vulnerability of 

the population and greater possibility of epidemics or pandemics. The aforementioned morbidity can range 

from a self-limited clinical picture, without major repercussions, to a picture of severe pneumonia, which can 

progress to death. The objective of the study is to trace the epidemiological profile of the disease in Brazil 

through a cross-sectional descriptive study, using data from the SUS Department of Informatics (DATASUS). 

The data refer to hospital morbidity due to influenza in Brazil, from January 2009 to December 2019, taking 

into account the involvement by regions, mortality from the disease, incidence by age group and sex and the 

disease morbidity relating the length of stay in the health unit. 
Keywords: Influenza A virus; Infectious disease; Epidemiological profile. 
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Introdução 

A influenza é uma doença infecciosa agu-

da, de origem viral que acomete o trato respira-

tório, de elevada transmissibilidade e distribuição 

global. Tem como agente etiológico o Myxovirus 

influenzae, ou vírus influenza, que subdividem-se 

nos tipos A, B e C, sendo que apenas o tipo A e B 

têm relevância clínica em humanos (1). Esses vírus 

sofrem várias mutações, que levam a maior pos-

sibilidade de epidemias ou pandemias em virtude 

da suscetibilidade das populações aos novos sub-

tipos. (2). Levando em consideração a doença es-

tudada e a sua história podemos citar quatro 

grandes pandemias no século XX: 1918, 1957- 58, 

1967-68 e 2009 (3). 

A pandemia de 1918 teve grande impacto 

em todo o mundo, com estimativa de 50% da 

população mundial infectada e de 30 milhões de 

óbitos, conhecida como ― Gripe Espanhola (4). A 

segunda pandemia de influenza em 1957-58, a 

―Gripe Asiática, foi responsável por aproxima-

damente um milhão de óbitos em todo o mundo 

e maior repercussão em idosos. E a de 1968, a 

"Gripe de Hong-Kong" (H3N2), responsável por 

cerca de um milhão de óbitos, e semelhante à de 

1957, acometeu a população de faixas etárias 

mais elevadas. E em abril de 2009, foi decretada 

pandemia provocada pelo novo vírus da Influenza 

A(H1N1), presente em mais de 170 países, o que 

colocou em alerta a Saúde Pública mundial (5). 

Devido às epidemias anuais de gripe e ao 

risco de novas pandemias, o monitoramento epi-

demiológico do vírus influenza tornou-se extre-

mamente relevante, tendo uma rede de vigilância 

epidemiológica da gripe coordenada pela Organi-

zação Mundial de Saúde (OMS), com o objetivo 

de formalizar a composição da vacina, para que 

se obtenha a formulação adequada para a próxi-

ma temporada de gripe, devendo ser realizada 

anualmente pelas mutações do vírus (6). 

Na maioria das vezes a doença tem qua-

dro clínico inespecífico, com evolução clínica be-

nigna e autolimitada, mas pode ter acometimen-

to pulmonar grave, principalmente em grupos de 

risco para complicações da influenza. 

Levando em vista o perfil epidemiológico 

da influenza se faz necessário uma avaliação cui-

dadosa dos grupos de risco e dos grupos de maior 

incidência da mesma para prevenir a doença e 

suas complicações, que podem evoluir até ao 

óbito em casos mais grave (7). 

 

Metodologia 
 

Foi realizado um estudo descritivo trans-

versal, com abordagem documental, realizado 

por meio de dados secundários coletados no De-

partamento de Informática do SUS (DATASUS).  

Os dados são referentes à morbidade 

hospitalar por influenza durante os anos de 2009 

a 2019 no Brasil. 

Foram abordados o período de janeiro de 

2009 até dezembro de 2019 e nesse período cole-

tou-se e analisou-se dados de acometimento por 

regiões, mortalidade da doença nessas regiões e 

no país, incidência por faixa etária e por sexo e a 

morbidade da doença relacionando-a ao tempo 

de permanência do paciente internado na unida-

de de saúde em que foi atendido. 

 

Resultados e Discussão 

Através da análise dos dados coletados no 

estudo, pelo DATASUS, houveram 283.108 inter-

nações por influenza no Brasil de 2009 a 2019, e 

3,52% desses casos evoluíram para óbito. 

A região Nordeste (42,73%) teve a maior 

incidência do número de internações por influen-

za, seguida pelas regiões Sul (23,64%), Sudeste 

(18,31%), Norte (9,78%) e Centro-Oeste (5,52%). 

E em relação a quantidade de óbitos, a região Sul 

foi a mais representativa, correspondendo a 

31,89% dos casos, seguida pela região Nordeste, 

responsável por 30,46% dos óbitos no Brasil. Con-

siderando-se a evolução dos casos de internação 

para óbitos a região que teve maior taxa de paci-

entes internados que evoluíram para óbitos foi o 

Sudeste (5,44%), seguido pelo Sul (4,76%), Nor-
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deste (2,51%), Norte (1,35%) e Centro-Oeste 

(0,83%). 

Com relação à faixa etária, notou-se que 

as idades mais acometidas pela doença e que 

necessitam de internação foram pacientes entre 

1 a 4 anos de idade, correspondendo a 17,54% 

dos casos, seguidos de maiores de 80 anos 

(10,15%), e em terceiro lugar, menores de 1 ano 

(9,92%). Em relação à análise da faixa etária des-

ses pacientes pela pesquisa realizada observou-se 

que 12,53% da população internada por influenza 

da região sudeste tinha mais de 80 anos, contra 

10,83% da região Sul, 10,17% da região Nordeste, 

7,73% da região Centro-Oeste e 5,35% da região 

Norte. 

Na região Sul houve elevado número de 

óbitos e na região Sudeste elevado índice de mor-

talidade, principalmente relacionados à quanti-

dade de idosos acometidos nessas regiões, sendo 

que esses resultados podem ser explicados e me-

lhor esclarecidos quando se analisa a quantidade 

percentual de pessoas com mais de 80 anos in-

ternadas nessas regiões, que são bem maiores 

que nas outras regiões e por isso devem ser anali-

sados proporcionalmente, levando em conta que 

isso é um fator que favorece para que esses índi-

ces relacionados à mortalidade da doença sejam 

mais elevados. 

Verificou-se que no país o sexo feminino é 

mais acometido que o sexo masculino, mas com 

alterações de incidência a depender das regiões, 

e com um percentual bem próximo. Levando em 

consideração a percentagem de 50,57% do sexo 

feminino, contra a de 49,43% do sexo masculino, 

e a quantidade populacional de homens e mulhe-

res por região, percebemos que não é possível 

estabelecer uma relação direta do sexo com o 

acometimento da morbidade. 

O tempo de permanência na unidade hos-

pitalar foi maior para pacientes internados com 

mais de 80 anos. E a mortalidade da doença tam-

bém evidenciou-se maior para os pacientes inter-

nados com essa faixa etária, sendo 39,47% dos 

óbitos em pacientes internados por influenza no 

Brasil. 

 

Conclusão 

Pela análise dos dados coletados houve-

ram 283.108 internações por influenza no Brasil, 

de 2009 até 2019, com mortalidade de 3,52%. No 

estudo verificaram-se alguns grupos de risco: 

entre eles a idade entre 1 a 4 anos, pela alta inci-

dência da doença, e maiores de 80 anos, tanto 

pela incidência, quanto pela quantidade de óbitos 

relacionados à influenza nessa faixa etária, os 

doentes da região Sul pelo elevado número de 

óbitos e da região Sudeste pelo elevado índice de 

mortalidade. E em relação ao sexo não conside-

ramos o sexo feminino como fator de risco pela 

proximidade dos valores e pelas alterações regio-

nais quanto o sexo mais acometido. 

Levando em vista o acometimento da in-

fluenza se faz necessário uma avaliação cuidado-

sa dos grupos de risco e dos grupos de maior in-

cidência da mesma, traçando um perfil epidemio-

lógico com o objetivo de possibilitar a prevenção 

da doença, utilizando-se desse perfil para ações 

de vacinação, orientação e educação da popula-

ção, juntamente com os objetivos de evitar com-

plicações, permitir um melhor prognóstico quan-

do o paciente for diagnosticado e atuar para con-

ter as epidemias e possíveis pandemias. 
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