
1. Sistema de Vigilância das Síndromes 
Respiratórias Agudas

Criado em 2000 para o monitoramento dos

vírus respiratórios a partir da vigilância sentinela
da Síndrome Gripal (SG) e universal da Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG). No HUGG, as
SRAGs são notificadas ao SVSSP/UVS por meio da
ficha SINAN. Algumas avaliações dos casos
notificados são demonstradas neste informe:

2. COVID-19 no HUGG: Casos de SRAG
notificados.

São casos suspeitos de COVID-19
indivíduos com quadro respiratório agudo que
atenda às definições de SG e/ou SRAG.
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Trabalhador do 
HUGG que 
apresentar 

sintomas gripais 
deve ser afastado 
imediatamente de 
suas atividades. 

Entrar em contato 
com a UVS e SOST 
para notificação e 

orientações.
Email: 

svssp.hugg@ebser
h.gov.br

Ramal:5317



De 13 de março de 2020 até o momento, foram

notificados ao SVSSP/UVS o total de 550 casos de SRAG-
hospitalizados. Durante esse período 414 (75,27%) receberam
alta hospitalar/transferidos, 131 (23,82%) evoluíram para óbito e
5 (0,91%) seguem internados.

3. COVID-19 no HUGG: Casos de SRAG que evoluíram 
para óbito.
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A idade mediana do total de 
óbitos (SRAG) é de 56,5 anos 
(mín. 1 dia; máx. 93 anos).

A média de idade dos óbitos 
com exame laboratorial 
detectável para COVID-19 é 
58,6 anos (mín. 20; máx. 93 
anos).

Em 2020, a 
mediana de 
idade foi de 

46 anos e dos 
248 casos, 
129 (52%) 

eram 
mulheres e 
118 (48%) 
homens.

Em 2020, a idade mediana dos 
óbitos (SRAG) foi de 68 anos (mín. 9 

dias; máx. de 94 anos). Para os 
casos com RT-PCR detectável, a 
média de idade foi de 67,3 anos 

(mín. 22 e máx. 93 anos).


