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Governo consegue cancelar 30% das vacinas 

 

O Ministério da Saúde e a farmacêutica GlaxoSmithKline (GSK) confirmaram, ontem, a 

redução de 30 por cento da encomenda de seis milhões de doses de vacinas contra a gripe 

A (H1N1). 
 

Portugal fica ainda com 3,5 milhões de doses, depois cerca de meio milhão de pessoas 

terem sido já imunizadas, mas a ministra Ana Jorge tem dito que o objectivo continua a 

ser o de vacinar os grupos de riscos inicialmente definidos, que correspondem a cerca de 

três milhões de pessoas. 

 

O laboratório aceitou a redução da pré-reserva sem negociar contrapartidas, garantiu 

Marta Mello Breyner, da GSK, sem querer revelar mais detalhes. Portugal encomendou 

seis milhões de doses de vacinas para a gripe A, seguindo as recomendações da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) - que inicialmente apontava para a necessidade de 

duas doses da vacina por pessoa. Posteriormente, a OMS concluiu que bastava uma dose 

para protecção contra o vírus H1N1.  

 

Por isso mesmo, o Ministério da Saúde reafirma que o acordo com o laboratório visou 

apenas cancelar as doses de reforço da reserva efectuada com base numa fundamentação 

mais tarde alterada. A redução de 30 por cento está em linha com a que já foi acordada 

entre a Glaxo e outros países. As doses ainda em falta vão continuar a chegar 

faseadamente, podendo uma parte ser disponibilizada apenas no início do próximo 

Outono. 

 

Dos seis milhões de vacinas encomendadas, já chegaram a Portugal 1,6 milhões, e a 

distribuição dos últimos stocks enviados pelo laboratório (só em Janeiro a GSK entregou 

mais de 800 mil doses) ainda está a ser feita por vários centros de saúde. 
 

(A partir de Público) 
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Pouca gripe 

 

A actividade gripal, em Portugal, está baixa. Entre 25 e 31 de Janeiro, dos 1.575 

questionários de sintomas submetidos ao Gripenet, apenas dois indicavam síndrome 

gripal. Um caso referia-se a um participante com menos de 14 anos e outro a um 

participante adulto, sem crianças em casa. Ambos foram vistos por um médico e ambos 

ficaram em casa. 

 

 
Apenas 2 participantes Gripenet apresentavam sintomas de gripe (ILI), entre 25 e 31 de Janeiro 

 

Por sua vez, o Ministério da Saúde, anunciou que, nessa semana, em todo o país, foram 

observados nos serviços de saúde 2.517 doentes com sintomas de gripe, 

independentemente da confirmação laboratorial dos vírus em causa. Uma desaceleração 

no que se refere ao número de novos casos, em relação a semanas anteriores. 

No último dia da semana em referência (domingo), estavam internados 22 doentes, não 

havendo qualquer cidadão internado em Unidades de Cuidados Intensivos. No mesmo 

período registou-se 1 morte, sendo de 103 o total acumulado de óbitos (este total 

contabiliza óbitos ocorridos nas semanas anteriores mas reportados esta semana). Nesta 

semana não foram notificados quaisquer clusters em escolas.  

Sobre a situação gripal na Europa, consulte: http://www.euroflu.org/html/maps.html 
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Epidemiologia do cancro: investigação, precisa-se 
 

O Alto Comissariado da Saúde, a Coordenação Nacional para as Doenças Oncológicas e 

a Merck Serono promovem o 2º Prémio ACS-Merck Serono em Epidemiologia do 

Cancro, com o objectivo de incentivar a investigação e contribuir para o avanço do 

conhecimento científico nesta área. 

 

O Prémio, no valor de 70 mil euros, é atribuído anualmente ao melhor trabalho de 

investigação português no domínio da epidemiologia do cancro, está aberto a 

investigadores nacionais, a título individual ou colectivo, ou pessoas colectivas sem fins 

lucrativos que actuem na área da saúde. 

 

A iniciativa procura melhorar o fornecimento, em tempo útil, de informação sobre a 

realidade das doenças oncológicas no País. Na análise dos projectos, será avaliado o 

carácter inovador, bem como o impacto na melhoria da saúde das populações.  

 

A melhoria da vigilância epidemiológica é uma das vertentes fundamentais na luta contra 

o cancro, sendo uma estratégia prioritária do Plano Nacional de Prevenção e Controlo das 

Doenças Oncológicas, incluído no Plano Nacional de Saúde. 
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Do twitter Gripenet: 

 

 
 

• As mulheres estão mais predispostas do que os homens a adoptarem medidas 

preventivas, em caso de epidemia. http://bit.ly/cgSKvw 

 

• Descrição de 3 surtos de gripe em unidades de internamento de idosos, nos EUA. 

Taxas de ataque variaram entre 6% e 28% http://bit.ly/buDg4s 

 

• A arte de bem usar as ferramentas das redes sociais para comunicar saúde. 

Recursos CDC (e nós por cá?) http://bit.ly/9zx0Rb 

 

• As pirâmides das gripes (outras pandemias, sazonal, H1N1), por sintomas, 

hospitalização e mortes. Fonte ECDC http://tweetphoto.com/10176785 

 

• Semelhanças e diferenças entre a gripe pandémica e a gripe sazonal. Quadro 

comparativo: http://tweetphoto.com/10176649  

 

• CDC actualizam lista de "Perguntas e respostas" sobre a gripe 2009/10 

http://bit.ly/NCKzY 

 

• Reuters: New Study Shows Masks, Hand Sanitizers Help Halt Flu Spread. 

http://bit.ly/bNPShg  

 

 


