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Após a pandemia de gripe A (H1N1) que ocorreu em meados de 2009-2010, 
muitos países implementaram medidas para evitar a propagação deste vírus entre 
suas populações. No Brasil, o monitoramento do Influenzavirus é composto pela 
vigilância sentinela de Síndrome Gripal (SG), vigilância de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) e pela vigilância universal de SRAG, com a obtenção dos 
dados através de cada unidade sentinela distribuída ao longo do país. O aumento 
na frequência de casos no país exigem medidas como campanhas de vacinação 
em pelo menos 80% do publico alvo. Este trabalho teve como objetivo avaliar a 
notificação dos casos de influenza A(H1N1)pdm09 em território nacional durante o 
primeiro semestre do ano de 2016. Foram feitos levantamentos de dados 
quantitativos junto ao Ministério da Saúde, referentes ao período que compreende 
as semanas epidemiológicas (SE) 01 a 23 de 2016. Das 9.153 amostras 
coletadas até inicio do mês de junho pelas unidades sentinelas, 728 (78,4%) 
foram decorrentes de influenza A(H1N1)pdm09. As regiões sul e sudeste 
apresentaram maiores quantidades de amostras positivas com relação às outras 
regiões. Nas regiões nordeste e centro-oeste o destaque também foi da gripe por 
H1N1, já na região norte a incidência do mesmo vírus foi baixa. Esta distribuição 
abrange faixas etárias inferiores e superiores a dez anos de idade. 
Concomitantemente, 121 (80,1%) das amostras para influenza A(H1N1)pdm09 
foram confirmadas nos pacientes das unidades sentinelas de SRAG em UTI, e de 
acordo com os resultados obtidos pela vigilância universal de SRAG, 5.214 
(85,5%) de notificações eram influenza A(H1N1)pdm09. O total de óbitos 
notificados por influenza H1N1 até a SE 23 de 2016 foi de 1.003 (90,9%), 
destacando o estado de São Paulo com maior numero de mortes. Subtende-se 
como necessária divulgação de orientações preventivas e informações sobre a 
doença para que a população busque atendimento medico precocemente 
evitando a disseminação do vírus e/ou óbitos. 
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