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Europa: o (provável) início da epidemia 
Durante a última semana de 2011, a epidemia de gripe sazonal 
deu sinais de que estará a começar, em alguns países da Europa. 
No geral, a intensidade gripal continua a ser baixa.  
Três países (Holanda, Noruega e Espanha) relataram disseminação 
local, enquanto atividade esporádica foi relatada por nove países 
(Áustria, Bélgica, Estónia, França, Alemanha, Letónia, Roménia, 
Eslovénia e Suécia) e Reino Unido (Inglaterra e Escócia). 
Tendências estáveis nas consultas foram apontadas por 16 países, 
enquanto tendências de aumento foram relatadas pela Letónia, 
Noruega e Espanha. Tendências decrescentes foram, por sua vez, 
reportadas pela Bulgária, Hungria, Polónia, Roménia e Eslováquia. 
Segundo o European Centre for Disease Prevention and Control 
(ECDC), estas flutuações nas consultas clínicas não são anómalas e 
podem refletir outras doenças semelhantes à gripe ou uma 
infecção respiratória aguda. Também nos sistemas participativos 
em tempo real (Gripenet e congéneres), registou-se um ligeiro 
aumento, quer da incidência quer da prevalência do síndrome 
gripal. 
Das 380 amostras recolhidas pelas redes de vigilância sentinela, 
durante aquela semana, em toda a Europa, 23,4% revelaram-se 
positivas para o vírus da gripe, mais do que o dobro da 
percentagem relatada na semana 51. Esta estação está a ser 
caracterizada pela predominância de vírus A (H3N2), embora o A 
(H1N1) da pandemia de 2009 seja significativo entre os casos mais 
severos. Os dados ainda são escassos para perceber se os vírus 
em circulação oferecem ou não resistência aos anti-virais 
(oseltamivir ou zanamivir) 
Entretanto, após relatos de uma morte devido à gripe aviária A 
(H5N1)) em Guangdong, na China, a Comissão Europeia solicitou 
uma avaliação do risco de transmissão de humano para humano. O 
ECDC não considera que haja qualquer alteração às avaliações 
anteriores, que referiam que o risco para países da União Europeia 
é muito baixo. 
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