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Resumo: A gripe é uma infeção respiratória aguda que em Portugal, e mais geralmente no hemis-
fério norte, é responsável por epidemias que se desenvolvem durante o outono e o inverno, com um
impacto muito importante na saúde humana que se traduz muitas vezes por excessos de mortalidade
e um considerável aumento da necessidade de cuidados de saúde, nomeadamente hospitalizações
frequentemente em unidades de cuidados intensivos.
Além da perda de vidas humanas e dos custos financeiros dos serviços de prestação de cuidados de
saúde, que podem ser, por si só, muito elevados, existem outros encargos sociais diretos e indiretos
provocados pelo absentismo ao trabalho e às atividades escolares que, nos casos muito graves, po-
dem mesmo conduzir a ruturas no fornecimento de bens e serviços.
Outro aspeto que convém realçar, motivo de grande preocupação das autoridades de saúde mun-
diais, é o caráter global que as epidemias de gripe podem rapidamente alcançar devido à atual
celeridade de contacto entre populações de diferentes páıses e continentes e à facilidade de propa-
gação da doença em grandes concentrações urbanas.
Neste contexto, tornou-se indispensável implementar Sistemas de Vigilância epidemiológica da
Gripe (SVG), a ńıvel nacional e internacional, com o objetivo de fornecer às autoridades de saúde
informação para avaliações de risco atualizadas que permitam uma correta aplicação de medidas
de controlo e mitigação das epidemias e suas consequências.
Apesar do intenso esforço de recolha de informação por parte dos SVG oficiais e de alguns sistemas
alternativos, subsistem algumas falhas, nomeadamente no que diz respeito ao registo da mortalidade
atribúıvel diretamente à gripe e também às causadas por demoras importantes nos processos de
recolha, tratamento e análise dos dados, que tornam necessária a aplicação de métodos estat́ısticos
bastante sofisticados para estimar alguns dos principais parâmetros de avaliação da evolução e dos
efeitos destas epidemias.
O objetivo desta comunicação é apresentar resumidamente três artigos que resultaram do trabalho
realizado desde 2009, sobre epidemias de gripe, pelo grupo de investigação constitúıdo por Baltazar
Nunes, Isabel Natário e M. Lućılia Carvalho, sendo que os dois primeiros artigos foram elaborados
no âmbito da tese de Doutoramento do primeiro dos autores citados.
Estes três artigos ilustram metodologias de abordagem de outros tantos problemas que surgem
como consequência das falhas atrás apontadas.
O primeiro deles dedica-se à estimação do excesso de mortalidade provocado pelas epidemias de
gripe, tendo-se identificado as diferenças entre os principais métodos que envolvem processos de
estimação aplicados a séries temporais das quais são exclúıdos os peŕıodos onde existe evidência
de ocorrência de epidemia de gripe, i.e., séries temporais interrompidas. Isto permitiu enquadrar
todos estes métodos numa única classe em que as caracteŕısticas de cada um deles são especifica-
das através de variações em apenas três atributos essenciais, o que simplifica enormemente a sua
descrição e comparação da respetiva aplicabilidade e resultados que fornecem.
Conclusões sobre as vantagens e desvantagens dos diferentes métodos desta classe foram obtidas
por aplicação do flubase, pacote de rotinas em R em que se implementaram estes métodos, à série
semanal do número de mortes por pneumonia e gripe em Portugal de 1980-81 a 2003-04.
O segundo artigo trata o problema de “nowcasting” (previsão a muito curto prazo) do estado de



um surto de gripe (epidémico ou não epidémico) e da correspondente taxa de incidência da doen-
ça através da aplicação de um modelo de cadeias de Markov escondidas não homogéneas em que
as probabilidades de transição elementares entre os estados da cadeia de Markov são modeladas
através de uma função loǵıstica de covariáveis dependentes do tempo. Como no caso anterior, as
vantagens e desvantagens do método são ilustradas através de uma aplicação do método aos dados
fornecidos pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) referentes à incidência de
gripe entre as semanas 40/2008 e 16/2011 e aos valores das covariáveis utilizadas.
Finalmente, apresenta-se uma segunda versão do terceiro artigo que trata da estimação da taxa de
incidência de doenças aparentadas com a gripe, ou em inglês, Influenza Like Illnesses (ILI), através
de um modelo de espaço de estados. A estimação é feita com base na informação recolhida por
um sistema não oficial, o GRIPENET, em que voluntários comunicam semanalmente a presença
ou ausência de sintomas de ILI. A metodologia proposta tenta superar as fragilidades que o facto
da participação ser voluntária introduz na aleatoriedade dos dados, bem como na distinção entre
verdadeiros e falsos positivos.
Uma bibliografia mais extensa sobre os temas desta comunicação, bem como sobre os diferentes
modelos e técnicas estat́ısticas utilizadas, pode ser encontrada em cada um dos artigos que estão
abaixo referidos.
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