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Gripe não regressou às aulas 

 
A monitorização Gripenet regista uma baixa actividade gripal, desde o início do ano. A 
queda foi notória nos mais novos (menos de 14 anos). Isto apesar de as escolas já estarem 
a funcionar para o segundo período lectivo. 
 
Também o Ministério da Saúde anunciou ontem que, entre 4 e 10 de Janeiro, não registou 
nenhum surto em escolas. Naquele período, segundo nota do Ministério, “foram 
observados nos serviços de saúde 4.558 doentes com sintomas de gripe, 
independentemente da confirmação laboratorial dos vírus em causa”. Estes números 
indicam uma desacelaração no que se refere ao número de novos casos. 

A distribuição da gripe estendeu-se a quase todo o território do Continente, mantendo-se, 
no entanto, heterogénea. No domingo, estavam internados 39 doentes, dos quais 7 em 
Unidades de Cuidados Intensivos. No mesmo período registaram-se 5 óbitos, sendo de 83 
o total acumulado de óbitos.  

No ultimo relatório semanal do ECDC, com dados até 3 de Janeiro, apenas Estónia,  
França, Irlanda, Roménia e Escócia tinham reportado actividade gripal de média 
intensidade, tendo os restantes países que reportaram àquele organismo europeu de 
controlo de doenças registado baixa intensidade (ver mapa em baixo). A tendência em 
todo o continente era de descida ou estabilização. 
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“Tivemos sorte com esta pandemia”, conclui a Nature 
 
Um editorial hoje publicado na revista Nature contrapõe uma avaliação muito positiva da 
gestão da epidemia, contrastando nitidamente com as críticas dos que acham que tudo 
não passou de um falso (e muito caro) alarme. “Tivemos sorte com esta pandemia”, lê-se 
no texto. Sobretudo considerando que, “apesar de a maioria dos casos terem sido leves, 
os serviços de saúde ficaram muitas vezes sobrecarregados”. 
 
Em relação às vacinas, a posição da revista científica britânica é clara: “O facto de as 
vacinas terem sido poucas e terem chegado tarde teria sido catastrófico se o vírus tivesse 
sido mais letal.” 
 
“Haverá mais vagas de gripe H1N1”, lê-se ainda. Por isso, “é reconfortante constatar que 
até agora o vírus parece menos mortal do que se receava”. Os responsáveis de saúde 
pública do mundo “podem congratular-se por terem conseguido um bom equilíbrio entre 
as incertezas e a acção, minimizando os impactos económico e social.” 
 
O perigo agora, conclui o texto, é que “a relativa suavidade da pandemia crie um falso 
sentimento de segurança e de complacência. Da próxima vez podemos ter menos sorte 
(...). Seria bom que governos e cientistas redobrassem esforços para fortalecer as nossas 
defesas anti-pandemia.”  
 
(A partir de texto de A. Gerschenfeld, Público) 
 
 
O editorial da Nature, intitulado Lessons from a pandemic: 

http://www.nature.com/nature/journal/v463/n7278/full/463135b.html 
 
 

 
Ilustração sobre efeito da vacinação. À esquerda o que acontece se só alguns se vacinam; à direita a contenção da transmissão, pela 
imunização massiva. Fonte: CDC 
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EUA fazem da “Semana da vacinação” uma festa 

 
Barack Obama deu o mote: numa proclamação ao país, convidou os americanos a 
aderirem a massa à “Semana Nacional da Vacinação contra a Gripe”, a decorrer em todos 
os Estados Unidos.  
 
O presidente refere que a “gripe ainda não se foi embora”, tentando contrariar a 
complacência com que a epidemia está a começar a ser encarada. A incidência gripal nos 
EUA tem vindo a baixar consecutivamente nas últimas semanas. Menor severidade da 
doença do que inicialmente previsto conjugado com algum receio de efeitos secundários 
de uma vacina nova, têm levado muitos americanos a declarar que não se pretendem 
vacinar. 
 
Por todo país organizaram-se eventos durante os quais todos se podem vacinar. E não vão 
faltar vacinas: estima-se que os EUA dispõem de 136 milhões de doses. Os apelos 
dirigem-se agora para os mais velhos.  
 
 

  
Exemplo presidencial: Obama vacinou-se durante as férias, no Havai 

 
Mais info em  http://www.cdc.gov/flu/NIVW/ 
 
 

Rádio Vidigueira divulga Gripenet 

 
Já são mais de duas dezenas as rádios locais que aderiram à campanha de captação de 
voluntários para o projecto Gripenet. A última foi a Rádio Vidigueira, que emite em 90 
FM, no coração do Alentejo. Um apoio precioso para aumentar a amostra no Sul do país 
(actualmente aquela região, Algarve incluído, representa 8% dos participantes nacionais). 
Acresce que, não tendo o projecto Gripenet qualquer financiamento nacional, este esforço 
não seria possível sem o espírito de cidadania demonstrado pelas estações de rádio (ver 
lista de rádios em “Apoios”, no site www.gripenet.pt). 
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Do twitter Gripenet: 
México diz que "gripe está completamente controlada", apesar do tempo frio 
http://bit.ly/4TdhKp  
 
Alemanha corta 30% na encomenda de vacinas contra agripe A à Glaxo 
http://bit.ly/616xil  
 
Um quiz sobre a gripe pandémica ligeiramente diferente. Com um médico assistente e 
tudo... (via abcnews) http://bit.ly/5Arf9Q  
 
O impacto da gripe pandémica nos motores de busca http://bit.ly/839DqP  
 
Investigadores notam correlação entre o "El Nino" de 1918/19 e a ... "gripe espanhola". 
Fonte: NOAA http://bit.ly/62NVyr  
 
Califórnia: serviços de saúde utilizam redes sociais/móveis para informar jovens sobre 
gripe http://bit.ly/87KdT4  
 
Laboratórios da UE lucraram já 5 mil milhões de euros com a gripe A http://ow.ly/VE07  
 
Gripe: lista de precauções adicionais para pessoas com asma, diabetes, doença cardíaca, 
artrite, HIV, etc http://bit.ly/7xl1F4  
 
EUA: responsável dos CDC adverte para terceira onda. Isto na semana americana da 
vacinação contra o H1N1. http://bit.ly/5svz32  
 
Sarkozy reage às críticas sobre a forma como Governo francês tem gerido a gripe 
A(H1N1): http://bit.ly/5pKADQ  
 
Open Letter to the American People about the H1N1 Flu Vaccine: http://is.gd/683JA  
 
Dinamarca regista 2 surtos de H1N1 em porcos. Desde meados 2009, 19 países já 
reportaram o vírus em animais. http://bit.ly/6VTrc2  
 
Face a criticismo, OMS diz que vai estudar revisão da estratégia contra a pandemia, com 
peritos independentes. http://bit.ly/7JnWsV 
 
Say "Boo!" to the Flu - o site da "Famílias contra a gripe" (associação voluntária norte-
americana) http://bit.ly/5SHRoF  
 
Ano Novo Lunar chinês. CDC aconselham viajantes (água, comida, mosquitos, H1N1, 
gripe aviária...) http://bit.ly/7OAILW  
 
Farmacêuticas aproveitaram-se do medo da ("falsa") pandemia, afirma Wolfgang Wodarg 
(Conselho da Europa) http://bit.ly/4Ndy7r  


