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Estados Unidos de novo em alerta 
para vírus de gripe suína 
Depois de uma pausa de vários meses, um vírus da gripe 
suína, que se tem vindo a transmitir esporadicamente de 
porcos para humanos, nos Estados Unidos, fez uma nova 
aparição. 
As autoridades de saúde pública norte-americanas têm 
relatado uma nova infecção humana pelo vírus H3N2 de 
origem suína - oficialmente chamada H3N2v (para a 
variante) do vírus. O caso mais recente é o de uma jovem 
de Utah - a 13ª pessoa conhecida por ter sido infectada 
com este novo vírus, que foi detectado pela primeira vez 
em Julho passado. 
 
Doze dos 13 casos foram crianças menores de 18 anos. A 
rapariga foi ao médico por causa de uma febre, no final de 
Março. Quando o teste se revelou positivo para a gripe, foi-
lhe administrado um antiviral (oseltamivir) e recuperou da 
doença. Os membros da família e contactos próximos 
foram igualmente sujeitos a testes para despistar uma 
eventual infecção por gripe, mas todos se revelaram 
negativos. 
  
Pensa-se que a jovem tenha sido infectada quando visitou 
uma fábrica de processamento de suínos na semana 
anterior, altura em que ficou doente, revelou Michael 
Jhung, dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC, na sigla inglesa). 
  
Este é o primeiro caso registado no Utah, e o mais distante 
da região onde originalmente o vírus foi detectado. Os 
anteriores casos humanos foram relatados em Indiana, 
Pensilvânia, Maine, Iowa e Virgínia Ocidental. Em cerca de 
metade dos casos, as pessoas infectadas tiveram algum 
tipo de exposição a porcos. Mas o restantes não, o que fez 
o CDC admitir que teve lugar alguma disseminação pessoa-
a-pessoa . 
  
Utah não é um estado de grande produção de carne suína. 
Na verdade, ocupa o 27 º lugar na produção de suínos do 
país, de acordo com o Conselho Nacional de Produtores de 
carne suína dos EUA. Mas a unidade de processamento que 
a jovem visitou recebe porcos tratados de outros estados, 
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revelou M. Jhung. Este caso de H3N2v é o primeiro 
registado desde Novembro. 
  
Especialistas em gripe estão atentos a este vírus - que 
contém um gene do vírus da pandemia de H1N1 2009 - já 
que um dos seus genes (M), poderá ser o responsável por 
aumentar a capacidade do vírus de infectar pessoas. 
 Ainda não está claro que tipo de ameaça este H3N2 suíno 
- um primo distante do vírus H3N2 humano - representa 
para as pessoas. 
 
Na imagem:  
Uma imagem de microscópio electrónico de varredura 
mostra o vírus da gripe H3N2v que já infectou 13 pessoas 
nos EUA desde Julho do ano passado. Créditos: Centros de 
Controle e Prevenção de Doenças / Canadian Press. 
 
 

Últimas notícias 

França deve ter vacina por spray nasal em 2013 
Tecnológica de Coimbra ganha prémio europeu 
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