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A epidemia na Europa 
Durante a oitava semana deste ano (20 a 26 de Fevereiro), 
vinte e sete países europeus forneceram dados clínicos ao 
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 
que gere o sistema de vigilância sentinela. Baixa atividade foi 
relatada por nove países. Média intensidade foi relatada por 13 
países. Áustria, Grécia, Portugal e Suécia reportaram alta 
intensidade. Itália e Espanha têm relatado média intensidade 
durante sete semanas consecutivas, e nove países têm relatado 
intensidade média em pelo menos três semanas consecutivas. 
 
Tendências de aumento na actividade clínica foram relatadas 
por 13 países, com 12 países que forneceram as tendências de 
aumento para, pelo menos, duas semanas consecutivas. 
Tendências estáveis foram relatadas por 10 países e tendências 
decrescentes por quatro países. Bulgária e Itália relataram 
tendências decrescentes durante três semanas consecutivas, 
sugerindo que a sua estação da gripe pode ter atingido o pico. 
De 1.712 exemplares sentinela testados, 884 (51,6%) foram 
positivos para o vírus influenza, uma percentagem semelhante 
às duas semanas anteriores. Desses vírus, 88,9% eram do tipo 
A e 11,1% eram do tipo B. Este é a maior percentagem de B 
nesta temporada. 
Nenhuma resistência aos antivirais inibidores da neuraminidase 
(Oseltamivir e Zanamivir) tem sido relatada até agora. 
Na revisão formal da OMS dos vírus circulantes nesta 
temporada, verificou-se que os vírus influenza A (H3) e B se 
afastaram, ao nível do seu genoma, dos vírus da vacina sazonal 
2011-2012. Isso levou a OMS a recomendar vírus inertes 
diferentes para a vacina sazonal da próxima época (2012-2013). 
No Gripenet, com dados em tempo real, notou-se uma alteração 
na incidência gripal por grupos etários: depois de os idosos 
terem sido os mais afectados durante os dois picos sucessivos 
de gripe (meados e final de Fevereiro), são agora os mais novos 
(até 14 anos) a registaram um aumento de casos de síndroma 
gripal. Do ponto de vista geográfico, as regiões do Alentejo e 
Algarve viram chegar a epidemia, enquanto nas restantes 
regiões ela descia.  
Preencha o seu Questionário, MESMO QUE NÃO TENHA 
SINTOMAS.  
 
 
 

 

http://www.gripenet.pt/


O Gripenet tem os seus resultados disponíveis em: 
http://www.influenzanet.eu/en/results/?page=results&season=
2011&casedef=ilit&group=overview&country=pt 
 
Entretanto, os CDC publicaram o seu relatório da caracterização 
virológica dos vírus da gripe na Europa, desta estação:  
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/1203_
TED_CNRL_report_Feb2011.pdf. 
 
 

Últimas notícias 

Exercício físico e gripe: correr é bom, mas não a maratona 
EUA: epidemia a crescer mais ainda moderada 
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