
Curva de incidência do síndrome gripal 
(ILI: Influenza-Like Ilness) por 100 mil 
indivíduos (Fonte: dados do Gripenet). 

 

 

Bem-vindo à newsletter Gripenet 

 

Newsletter nº 8 de 29 de Janeiro de 2015 

 

Caro(a) participante, 

Este é o seu lembrete semanal para preencher o questionário de sintomas (aceda à sua conta 

aqui), junto com o qual lhe comunicamos actualidades da Gripe.  

Recordamos que mesmo que não tenha sintomas é importante reportar o seu estado de saúde: 
nesse caso, após aceder à sua conta, basta ir à tabela sob "Os meus resultados", assinalar à 
esquerda do nome do(s) participante(s), seleccionar "Declarar sem sintomas", e gravar. 
 
 
 

Antivirais para ajudar a controlar a epidemia de Gripe  
 
Depois de mais um pico, a incidência de síndroma 
gripal em Portugal parece ter voltado a descer, 
segundo os dados do Gripenet (figura deste artigo), 
mas a actividade gripal continua ainda alta. De acordo 
com o último Boletim de Vigilância Epidemiológica da 
Gripe emitido pelo INSA, referente à quarta semana 
deste ano (19 a 25 Janeiro):  
 

 Apesar do vírus tipo B continuar a ser o 
predominante, aumentou ligeiramente o 
número de casos devidos a vírus do subtipo 
A(H3), actualmente responsável por cerca de 
um terço dos casos de gripe confirmados 
laboratorialmente em Portugal. Tal como 
verificado nas semanas anteriores no país 
(assim como no resto da Europa e EUA), a 
maioria dos vírus do subtipo A(H3) analisados 
não correspondem às estirpes da vacina desta 
época.  
 

 Houve uma diminuição do número de novos casos de gripe admitidos nas Unidades de 
Cuidados Intensivos, cuja taxa foi de 3,5%, na sua maioria devido ao vírus Influenza B 
(86% dos casos). 

 

 A mortalidade 'por todas as causas' em Portugal continuou com valores acima do 
esperado, mas desceu ligeiramente em relação à semana anterior, pelo que é provável 
que esteja a iniciar o período de decréscimo, afirma o Boletim do INSA.  

 
 
 
 

http://www.gripenet.pt/
http://www.gripenet.pt/media/cms_page_media/Buletim_INSA/INSA_2015_Semana4.pdf
http://www.gripenet.pt/media/cms_page_media/Buletim_INSA/INSA_2015_Semana4.pdf
http://www.gripenet.pt/


 
Para controlar a epidemia de gripe em curso, a DGS implementou no início da semana duas 
novas medidas: 
 

 Uma foi criar uma reserva estratégica nacional de um medicamento antiviral, o zanamavir 
endovenoso, a utilizar como último recurso para os casos mais graves.  
 

 A outra foi emitir recomendações para os médicos sobre quais os doentes que devem 
tomar o zanamavir, e quais os que devem tomar o mais conhecido Tamiflu. Segundo 
estas orientações, são vários os grupos de pacientes que devem ser prescritos com 
Tamiflu, mesmo antes da confirmação laboratorial de gripe, nomeadamente: grupos de 
risco (incluindo pacientes com idade superior a 65 anos, doença crónica, ou imuno-
depressão), casos de doença grave ou progressiva em meio hospitalar, doentes 
internados, e profissionais de saúde. 

Ana Franco 

 
 
 
 

Mais notícias 

Pico da gripe deve ser atingido dentro de uma ou duas semanas 

Saúde 24 reforça atendimento 

Gripe continua em alta pela Europa 

Instituto Ricardo Jorge realiza inquérito nacional sobre a saúde com exame físico 

 

Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, consulte "Como participar passo-a-passo" ou contacte-nos em 
info@gripenet.pt. 
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