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A gripe no mundo

A atividade gripal global manteve-se baixa, mas começou 
a aumentar ligeiramente no Hemisfério Norte, divulgou a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) na segunda-feira. 

Durante as semanas 46 e 47 (que terminou em 23 de 
novembro), a atividade da gripe aumentou ligeiramente no 
Hemisfério Norte e permaneceu baixa no Hemisfério Sul, 
disse a OMS após colectar informação recebida de 
laboratórios e centros de controlo da gripe  de 92 países. 
De acordo com esses dados, a atividade na América do 
Norte e na Europa tem aumentado um pouco, com o ex-
pandémico A(H1N1)pdm09 predominante nos Estados 
Unidos e Canadá, e todos os três principais subtipos co-
circulando nos países europeus. 

Na Ásia, em geral, a atividade gripal continua baixa, sendo 
o A(H3N2) predominante na Tailândia e todos os sub-tipos 
foram detectados na China. Em África, a atividade é 
igualmente baixa, tendo sido registado um aumento de 
circulação de A(H3N2) na Costa do Marfim e na Etiópia, 
enquanto os vírus do tipo B circulam no Senegal. Nas 
Caraíbas, Américas Central e do Sul, a atividade gripal 
permanece baixa. Foram detectados vírus tipo B em 
alguns países das Caraíbas, enquanto o A(H1N1)pdm09 é 
predominante na América do Sul. Quase não se regista 
gripe na Oceânia.  

A rede de laboratórios de referência recolheu e analisou 
31.592 amostras nesse período. Destas, 1.169 revelaram-
se positivas para o teste da gripe.  E destes positivos, 852 
(72,9%) eram Influenza A e 317  (27,1%) Influenza tipo B. 
Os subtipos de Influenza A dividiam-se em duas partes 
quase iguais, com 331 das amostras positivas(51,8%) 
subtipadas como H1N1pdm09 e 308 (48,2%) como H3N2. 
Apenas os 14 vírus Influenza B foram subtipados, com 13 
pertencentes à linhagem Yamagata e 1 para a linhagem 
Victoria.

Na imagem: número de espécimes positivos de vírus da 
gripe, por sub-tipo, a nível mundial. Fonte: Global Influenza 
Surveillance and Response System/GISRS, OMS



Últimas notícias

China: H7N9 encontrado em mercados
Vírus Influenza A: feito num oito
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