
Bem-vindo à newsletter Gripenet

Newsletter nº 22 de 18 de Abril de 2013

Caro(a) participante,

H7N9: transmissão entre humanos 
poderá ser possível

As autoridades sanitárias chinesas admitiram esta quinta-
feira que o contágio de três membros de uma mesma 
família pelo vírus H7N9 poderá indiciar a transmissão 
entre humanos da nova variante de gripe aviária, que já 
infetou um total de 83 pessoas no país asiático.

A família, de Xangai, inclui o pai, de 87 anos, que morreu 
no dia 4 de Março - sendo o primeiro caso revelado pelas 
autoridades - e os seus dois filhos. O filho mais velho 
conseguiu recuperar da doença, enquanto o estado de 
saúde do filho mais novo é desconhecido, de acordo com 
informações da Comissão Nacional de Saúde e 
Planeamento Familiar, citada hoje pelo jornal China Daily.

"Há mais investigações em andamento para determinar se 
o facto de três pessoas da mesma família terem sido 
afectadas poderia implicar um contágio entre pessoas", 
declarou Feng Zijian, diretor do Centro de Emergência para 
Prevenção e Controlo de Doenças chinês. O responsável 
chinês disse que o Governo está a elaborar um plano de 
resposta para o caso de uma pandemia e que a 
investigação para a descoberta de vacinas contra o H7N9 
já foi iniciada.

Zeng Guang, chefe de epidemiologia de um hospital 
chinês, considerou ao mesmo jornal que os infectados pelo 
H7N9 podem transmitir o vírus a outras pessoas, mas 
"somente durante um período de tempo".

"No entanto, poderia restringir-se ao âmbito familiar", 
disse Zeng, acrescentando que somente grupos 
geneticamente vulneráveis, como membros de uma 
família, poderiam ser infectados. O epidemiologista, que 
baseia as suas hipóteses em estudos e experiências com o 
vírus H5N1, insistiu que a população chinesa "não deve 
entrar em pânico" e que tais casos de contágio entre 
humanos não se converterão numa pandemia.

Michael O´Leary, representante da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) na China, está de acordo com esta 
consideração, sublinhando que "não há informação 



suficiente" para se determinar se há realmente contágios 
entre pessoas.
No entanto, um outro cientista chinês revelou ao jornal 
South China Morning Post que 40% das pessoas infectadas 
em território chinês não tiveram contacto recente com 
aves.

Até ao momento, o vírus de origem e transmissão ainda 
desconhecidas já contagiou 83 pessoas na China, depois 
de um novo caso registado hoje na província de Henan 
(centro), dos quais 17 morreram.
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