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Londres teme surtos de gripe durante 
Olimpíada 
 
Os milhões de turistas que irão a Londres para os Jogos 
Olímpicos de Verão deverão aumentar dramaticamente o risco de 
uma pandemia de gripe na Grã-Bretanha, de acordo com uma 
pesquisa publicada esta semana, sobre ameaças globais. 
A Grã-Bretanha aparece em segundo lugar, depois de Singapura, 
em termos de risco de um surto de gripe aviária ou suína, de 
acordo com um novo estudo envolvendo mais de 200 países, 
elaborado pelos analistas da consultora Maplecroft. A 
classificação de risco é ‘extremo’. 
 
Em 2011, mais de 69 milhões de pessoas utilizaram o Aeroporto 
de Heathrow, enquanto cerca de 100.000 por dia voou para e de 
Gatwick. Durante os Jogos Olímpicos, quase 800.000 pessoas 
vão usar o sistema de transporte público de Londres, por dia. 
 
Alyson Warhurst, executivo-chefe da Maplecroft, disse: "o 
Sudeste Asiático é a região onde uma pandemia de gripe é mais 
provável que surja. Pessoas que viajam a partir destes países de 
alto risco para os Jogos Olímpicos de Londres, têm o potencial de 
aumentar os riscos para o Reino Unido. " E acrescentou: "tal 
afluxo de visitantes agrava o risco, já elevado, de propagação da 
gripe no país. Por isso, é vital que o Reino Unido mantenha a sua 
forte capacidade para gerir surtos através de abordagens 
estratégicas". 
 
No entanto, as conclusões do relatório da Maplecroft apontam 
para que a forte governança do Reino Unido, infra-estruturas 
altamente desenvolvidas, a população bem educada e um 
avançado sistema de saúde também o coloca entre os 10 países 
com maior capacidade para conter um surto potencialmente letal 
de uma nova estirpe de gripe. 
De acordo com o The Independent, as autoridades de saúde já 
estão em alerta máximo na preparação para os Jogos Olímpicos, 
com a Agência de Protecção da Saúde a aumentar o seu trabalho 
de vigilância para detectar quaisquer sinais de um vírus 
emergente. Foi criado um sistema de monitorização dos 
internamentos hospitalares e de surgimento de surtos, utilizando 
plataformas GPS, para alertar a Agência sobre os primeiros sinais 
de contágio em massa. 
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A Maplecroft elaborou uma carta de risco mundial de uma 
eventual pandemia de gripe: 
http://maplecroft.com/about/news/influenza_pandemic_risk_inde
x.html 
 
 

Últimas notícias 

Artigos sobre vírus H5N1 mutantes vão ser publicados 
Europa com epidemia a descer e a rever planos pandémicos 
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