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São Paulo, 29 de dezembro de 2021 

 

 

Protocolo Laboratorial de Vigilância de Influenza  

(atualizado em 21 de dezembro de 2021) 

 

 

Vigilância Sentinela Influenza: 21 Unidades de Saúde foram estrategicamente 

selecionadas pelo CVE-SES/SP para vigilância amostral dos vírus respiratórios de 

importância em saúde pública. Neste programa, são selecionados casos de Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG) e Síndrome Gripal para pesquisa de vírus respiratórios, 

observando a coleta de 05 amostras por semana epidemiológica por US. As solicitações 

devem vir acompanhadas com a ficha do SIVEP-Gripe SRAG ou SG, reforçando a 

informação "Unidade Sentinela".  

O Núcleo de Doenças Respiratórias do Centro de Virologia (NDR/CV) segue o Programa 

da Vigilância de Influenza realizando a pesquisa de Influenza para casos de Síndrome 

Gripal (SG) por amostragem, de forma estratégica e significativa através da Vigilância 

Sentinela de Influenza. 

 

Vigilância dos Vírus Respiratórios: 

SRAG-internado- as solicitações devem estar acompanhadas da ficha do SIVEP-Gripe 

(SRAG-Hospitalizado) constando os dados sobre a internação. Caso não esteja 

preenchido os dados sobre a internação o exame de Influenza será cancelado.  

1. SRAG-internado com suspeita de COVID-19 ou Influenza: Após cadastrar o 

campo "Amostras" no GAL selecionar “pesquisa: COVID-19 SRAG (caso grave)”. 

Automaticamente serão incluídos os exames de COVID-19 e Influenza. As 

amostras neste subgrupo devem ser entregues na recepção exclusiva do COVID-

19 no Núcleo de Gestão de Amostras Biológicas do IAL (NGAB). Se o resultado for 

positivo para COVID-19, o exame de Influenza será cancelado pela equipe 

técnica. 

 

2. SRAG-internado com suspeita apenas de Influenza: Casos onde o exame de 

COVID-19 foi realizado fora da rede IAL. Após cadastrar o campo "Amostras" no 

GAL, selecionar “pesquisa: INFLUENZA”.  Apenas a pesquisa de Influenza será 

cadastrada no GAL. As amostras neste subgrupo devem ser entregues na 

recepção geral (não COVID-19) no Núcleo de Gestão de Amostras Biológicas do 

IAL (NGAB). Neste grupo somente o exame de Influenza será realizado. 

 

SURTOS em comunidades fechadas ou semi fechadas (asilos, presídios, escolas, 

etc): os casos devem ser notificados no SINAN-Net Módulo Surto 

https://portalsinan.saude.gov.br/surto. Para suspeita de Influenza coletar 5-10 

amostras por surto. No pedido de exame reforçar a informação "investigação surto". 

No Gal, poderá ser selecionado apenas o exame para Influenza OU a pesquisa de COVID-

19 Surto, onde serão realizados os exames de COVID-19 e, se negativo, Influenza.  

 

Óbitos: os casos de óbito que puderem ter o Swab colhido, seguir a orientação para 

SRAG-internado. Neste momento, devido à situação de contingenciamento provocado 

pela pandemia do COVID-19, amostras de tecido fresco não serão recebidas no NDR/CV. 
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Caso seja necessário, poderá ser envida amostra de tecido formolizado sendo solicitado 

no GAL o exame histopatológico Influenza e/ou COVID-19.  Maiores instruções sobre 

coleta e tempo de liberação do resultado podem ser acessadas no catalogo de exames do 

IAL, na página http://www.ial.sp.gov.br/ial/exames/biologia-medica-exames. 

 

Todos os vírus Influenza detectados serão tipados antes dos resultados serem liberados 

no GAL, portanto o prazo de liberação é de 5 dias úteis a partir do recebimento da 

amostra no laboratório. Maiores instruções sobre coleta e tempo de liberação do 

resultado podem ser acessadas no catalogo de exames do IAL, na página 

http://www.ial.sp.gov.br/ial/exames/biologia-medica-exames. 

 

Att., 

 

Dra. Fabiana Cristina Pereira dos Santos   

Diretora Técnica I  - Núcleo de Doenças Respiratórias   
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Dra. Maria do Carmo S. T. Timenetsky 

Diretora Técnica II – Centro de Virologia – IAL 
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