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Gripe na Europa: foi-se… por agora

Pela quarta semana consecutiva, todos os 24 países que reportaram ao ECDC declararam baixa intensidade 

gripal (ver mapa abaixo). Em 293 amostras recolhidas e analisadas na semana de 22 a 28 de Março, apenas 

24 (8,2%) revelaram-se positivas para vírus Influenza. Apesar de o vírus pandémico (A/H1N1) ser o que 

claramente predominou, também circularam alguns vírus do tipo B. O número 

respiratória aguda manteve-se baixo naquele período, com apenas 13 casos registados em toda a Europa.
 

A caracterização dos vírus Influenza que circularam na Europa este Inverno foi feita pelo laboratório de 

referência da OMS, em Lon

http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EISN/Documents/1003_Influenza_virus_characte

10_MAR.pdf 
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A caracterização dos vírus Influenza que circularam na Europa este Inverno foi feita pelo laboratório de 

referência da OMS, em Londres, e pode ser consultada aqui: 

http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EISN/Documents/1003_Influenza_virus_characte
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. Em 293 amostras recolhidas e analisadas na semana de 22 a 28 de Março, apenas 

se positivas para vírus Influenza. Apesar de o vírus pandémico (A/H1N1) ser o que 

claramente predominou, também circularam alguns vírus do tipo B. O número de casos de infecção 

se baixo naquele período, com apenas 13 casos registados em toda a Europa. 

 

A caracterização dos vírus Influenza que circularam na Europa este Inverno foi feita pelo laboratório de 
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Portugal, princípio de Abril: sem gripe

Nos últimos dias, o Gripenet recebeu 838 questionários de sintomas. Nenhum dos participantes tinha síndrome 

gripal. Já nas duas semanas anteriores, o número de casos de síndrome gripal tinha 

recolher dados até final do mês. 

 

 

Do twitter Gripenet: 

• Comentários a propósito do eventual risco acrescido de infecção por H1N1, provocado pela vacina sazonal 
http://bit.ly/aswYy6  

• Association between the 2008–
Studies from Canada. http://bit.ly/d27Oel

• África: Gana e Senegal os mais atingidos pela gripe A (H1N1) 

• A vacina sazonal aumentou risco de infecção por H1N1? Dados do Canadá deixam investigadores 
perturbados. Por esclarecer http://bit.ly/cEGT4y

• "Fosse o vírus mais letal..." Editorial do The New York Times defende estratégia governamental de combate 
ao H1N1: http://nyti.ms/cD8Ygg

• Artigo de opinião: ¿Qué fue de la gripe A H1N1? 

• RT @Influenzavirusx: H1N1 Fears Resurface, Vaccines Expire 

• OMS: pandemia de gripe A(H1N1) apenas se manifesta nos trópicos. Total acumulado de mortes: 17.483. O 
relatório: http://bit.ly/dahkTX  
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sem gripe 

Nos últimos dias, o Gripenet recebeu 838 questionários de sintomas. Nenhum dos participantes tinha síndrome 

Já nas duas semanas anteriores, o número de casos de síndrome gripal tinha sido de zero. Iremos continuar a 

 

Comentários a propósito do eventual risco acrescido de infecção por H1N1, provocado pela vacina sazonal 

–09 Seasonal Influenza Vaccine and Pandemic H1N1: Four Observational 
http://bit.ly/d27Oel  

África: Gana e Senegal os mais atingidos pela gripe A (H1N1) http://bit.ly/bmxFDc

A vacina sazonal aumentou risco de infecção por H1N1? Dados do Canadá deixam investigadores 
http://bit.ly/cEGT4y  

"Fosse o vírus mais letal..." Editorial do The New York Times defende estratégia governamental de combate 
http://nyti.ms/cD8Ygg  

Artigo de opinião: ¿Qué fue de la gripe A H1N1? http://bit.ly/c8upPi  
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