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Ameaças para a Saúde Pública relacionadas com doenças infecciosas: 

Gripe Aviária: A China notificou à OMS vários casos de infecção humana 

confirmada laboratorialmente com o vírus da gripe aviária A(H7N9). 

Cólera: Um surto significativo de cólera foi detectado no Iémen desde 

meados de Outubro de 2016. Até 13 de Novembro de 2016 foram noti-

ficados 4.119 casos e durante esse mês houve registo de oito mortes 

confirmadas por cólera e 56 casos de diarreia aguda em todo o país.  

 

 

Alerta 
Doenças Transmissíveis  

Doença N.º de Casos (Confirmados + 

Prováveis + Possíveis) 

Campilobacteriose 5 

Doença de Lyme 3 

Doença dos Legionários 9 

Doença Invasiva Pneumocócica 7 

Giardíase  2 

Gonorreia 11 

Hepatite B  / C 7 /  9 

Infecção por Chlamydia T. 2 

Malária  3 

Parotidite Epidémica 4 

Salmoneloses  não Typhi e não Paratyphi 4 

Sífilis (exc. S. congénita) 10 

Tosse Convulsa 10 

Tuberculose  44 

VIH 2 

Outras (Brucelose, Creutzfeldt-Jakob, Criptosporidiose, 

Dengue, Doença invasiva meningocócica, Febres 

hemorrágicas virais e por arbovírus, Rickettsiose) 

7 (1 caso por doença) 

Total de casos 2016 139 (183 notificações) 

Total de casos 2015 132 (172 notificações) 

Contato da USP para alerta: 917920292 / 220914690  Interno: 8690 usp@ulsm.min-saude.pt  

Subtipo A(H3) 

63,8 casos  

/ 100.000 hab. 

Actividade  

moderada 

Tendência 

estável 

SASU  Dias úteis 20-24h, fins de semana e feriados 9-23h 

Estirpe mais virulenta nos indivíduos maiores de 65 anos. 

Vírus dominante incluído na vacina trivalente. 

Vírus mantém-se susceptível aos anti-retrovirais. 

Mortalidade observada acima do esperado. 

Temperaturas inferiores ao normal. 

Novidades 
A destacar 

Programa Nacional de Vacinação (PNV 2017): O novo PNV 2017 entrou 

em vigor este mês, implementando novos esquemas vacinais, tanto para 

a população em geral como para determinados grupos de risco. Um 

resumo das principais alterações pode ser encontrado aqui, enquanto 

que a norma com todas as informações também já se encontra disponí-

vel.  

SINAVElab:  Foi implementada a obrigatoriedade de notificação laborato-

rial dos casos de doenças transmissíveis de declaração obrigatória 

(SINAVElab), a partir de Janeiro de 2017.   

Doenças de Declaração Obrigatória: Através do despacho  15385-A/2016, 

foi tornada obrigatória a notificação de microrganismos pelos laborató-

rios, no âmbito  da vigilância epidemiológica das resistências aos antimi-

crobianos. O mesmo despacho actualizou a lista de doenças sujeitas a 

notificação clínica e laboratorial, passando a incluir Ébola, infecção pelo 

novo Coronavírus (MERS -CoV) e infecção por vírus Zika. 

141 consultas por síndrome gripal no ACeS | 15 % desses utentes com 65 anos ou + anos 

44% dos utentes do ACeS com 65 ou + anos com registo da vacina da gripe.  

Mais informações > Actividade gripal e temperatura ambiente - Inverno & Saúde | Relatórios semanais - INSA. 
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