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Caro(a) participante,

Vírus H7N9 coloca China em alerta

Nesta quinta-feira, eram já dez os casos de humanos 
infectados com um sub-tipo de gripe aviária que até agora 
não tinha histórico conhecido de contágio em humanos. 
Três dos doentes faleceram. A grande dúvida é sobre a 
capacidade deste vírus ganhar capacidade para se 
transmitir entre humanos. 

Na segunda-feira, quando ainda eram apenas conhecidos 
três casos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou 
que ainda não surgiu nenhuma evidência para mostrar 
que este tipo de gripe aviária possa ser transmitida entre 
pessoas. Dois homens de Xangai, com 87 e 27 anos, 
tinham adoecido no final de fevereiro. Uma mulher na 
província de Anhui também contraiu o vírus no início de 
março e estava em estado crítico.

"Neste momento, estes três são casos isolados, sem 
evidência de transmissão entre humanos", afirmou o 
representante da OMS na China, Michael O'Leary, a 
jornalistas, segunda-feira.

"Um novo vírus tende a ser mais virulento no começo. Ou 
vai tornar-se um vírus verdadeiramente humano, caso em 
que temos que começar a lidar com ele regularmente, ou 
vai ser principalmente um vírus animal com apenas casos 
humanos raros", disse O'Leary.

Em Hong Kong, as autoridades ativaram um primeiro nível 
de alerta, de acordo com um plano de preparação para 
uma eventual pandemia de gripe, o que exige um 
acompanhamento de perto das explorações aviárias, a 
vacinação de aves, abates, e uma suspensão das 
importações de aves vivas do continente.

Todos os passageiros de voos domésticos e não 
domésticos estão a ser alertados para que notifiquem os 
comissários de bordo ou o pessoal do aeroporto, caso se 
sentissem mal.

Por sua vez, em resposta ao aparecimento do vírus na 
China, o Vietname proibiu a importação de aves da China 
e reforçou o controle de suas fronteiras. O embargo 
vietnamita está destinado a "prevenir ativa e eficazmente 



a entrada do vírus H7N9 ao Vietname", indicou o ministro 
de Agricultura Cao Duc Phat numa mensagem publicada 
na terça-feira no site de seu ministério, informando que a 
proibição entrava em vigor imediatamente.

As aves chinesas, importadas de forma legal ou ilegal 
através dos 1.300 km de fronteira terrestre entre ambos 
os países, são produtos muito comuns nos mercados 
vietnamitas. O Vietname foi um dos países do sudeste 
asiático mais afetados pelo vírus H5N1, a forma mais 
frequente de gripe aviária, com pelo menos 59 mortes 
desde 2003 - duas das quais no ano passado - de um total 
de mais de 360 no mundo, segundo a Organização 
Mundial da Saúde.
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