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Canadá: 1º caso de H5N1

O Canadá  anunciou, ontem, o primeiro caso, nas 
Américas, de infecção humana pelo vírus da gripe aviária 
A(H5N1). O caso, com desfecho mortal, ocorreu com um 
viajante que tinha regressado recentemente da China. 

As autoridades de saúde canadianas disseram, em 
conferência de imprensa, que a vítima vivia em Alberta, 
mas contraiu o vírus enquanto esteve na China, país onde 
a gripe H5N1 é endémica entre as aves. A pessoa 
começou a sentir-se mal durante um voo de Pequim para 
Vancouver em 27 de Dezembro. Depois de passar algumas 
horas no aeroporto de Vancouver, viajou, também de 
avião, para Edmonton, na província de Alberta. A pessoa 
deu entrada no hospital a 1 de Janeiro e morreu no dia 3 
de Janeiro. Este caso ocorre no meio da epidemia sazonal 
de gripe no Canadá, que já levou à hospitalização de 300 
pessoas (40 das quais em estado grave). O H1N1 é o vírus 
sazonal que, atualmente, mais circula naquela região. 

Este é o primeiro caso detectado de infecção humana pelo 
vírus da gripe aviária H5N1 no continente americano. 
Também é o primeiro caso de infecção pelo vírus H5N1 
importado por um viajante de um país onde o vírus não 
está presente em aves de capoeira. Nenhum destes vírus 
H5N1 tinham sido detectados nas pessoas ou nos animais, 
quer no Canadá quer nos Estados Unidos. Contudo, a 
maioria dos especialistas considera este um caso isolado, 
sem necessidade de medidas especiais.

Embora a infecção humana por H5N1 seja rara, muitas 
vezes resulta em doença grave com alta mortalidade 
(60%). Os  CDC norte-americanos acreditam que será 
improvável que casos de H5N1 venham a ocorrer nos 
Estados Unidos, país vizinho do Canadá, mas, por 
precaução, irão enviar uma notificação para os médicos 
sobre quando e como fazer o teste para despiste de 
infecção pelo H5N1. As recomendações para o teste para o 
H5N1 são semelhantes aos do H7N9 e incluem viagem 
recente (até 10 dias) para um país com infecções pelo 
vírus H5N1 em aves ou pessoas. 

Ainda de acordo com os CDC , mais preocupante para os 
norte-americanos, agora, é a gripe sazonal, com 
transmissão sustentada em grande parte do continente.



O comunicado dos CDC sobre este caso: 
http://www.cdc.gov/flu/news/first-human-h5n1-
americas.htm
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