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Tosse convulsa

dispara
O número de crianças infeta
das com tosse convulsa desde

janeiro é seis vezes superior
ao do ano de 2011 e o maior

dos últimos 23 anos Os 189
casos e as três mortes notifi

cadas até quarta feira estão a
alarmar os médicos
P23
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VERA LÚCIA ARREIGOSO

nem
—

Ninguém em Portugal
—
em qualquer parte do mundo
saberá explicar porque está a au

na Austrália

revela o diretor

mentar a tosse convulsa entre a

geral da Saúde Francisco Geor

população vacinada que acaba
por infetar com gravidade as
crianças com poucos meses de

ge garante no entanto que es

vida e ainda sem imunidade No

sistema de saúde português des
de janeiro foram notificados 189
casos seis vezes mais do que

tão a ser preparadas medidas
A primeira preocupação é tra
var a transmissão semelhante à
da gripe aos mais vulneráveis
crianças que ainda não comple
taram as três doses da vacina

nos 12 meses de 2011 com 32
doentes No ano passado nin
guém morreu mas até quarta

A vacina é depois reforçada aos

feira havia registo de três bebés
que não resistiram à bactéria

zação integra as vacinas assegu
radas pelo Estado e chega a 97

Bordetella pertussis
Segundo a Direção Geral da
Saúde DGS a maioria das infe
ções foi diagnosticada em crian
ças com menos de cinco meses

aos dois quatro e seis meses
18 meses e aos 5 6 anos A imuni

cém nascidos Os números são

das crianças que nascem no
país Mas há exceções Entre os
estrangeiros que vivem em Por
tugal há muitas crianças não va
cinadas por razões ideológicas
ou porque estão ilegais alerta
o presidente da Associação Na

já os mais elevados dos últimos

cional dos Médicos de Saúde Pú

23 anos e alarmaram a comuni
dade médica por confirmarem

blica Mário Jorge dos Santos

que Portugal não escapou à ree
mergência da tosse convulsa re
gistada noutros países — em
panha houve três mil doentes

Tosse devia preocupar

em 2011 Em 90 mil nascidos
ter 189 casos não seria muito

mas de atuação A mais consen
sual é o reforço da vacinação
aos adolescentes e adultos jo
vens juntando apertussis à vaci
na dupla do tétano e difteria da
da aos 10 13 anos e a vacinação
do pessoal de saúde que lida
com as crianças pequenas Há
ainda entre outras a estratégia
do casulo vacinar os casais que
têm bebés adianta Graça Frei
tas Para quando vai depender
do consenso entre peritos

Os três casos mortais eram re

Es

plexidade imensa pode ser devi
do à alteração na composição da
vacina em 2006 ou no próprio
agente estão a decorrer estu
dos na Europa nos EUA e até

mas acaba por ser face à tendên
cia mundial de aumento expli
ca a subdiretora geral da Saúde
Graça Freitas
Este problema é de uma com

mais os adultos
Em cima da mesa estão duas for

A Comissão Nacional de Vaci

nação está a discutir o assunto e
vai chegar a bom termo porque
a situação é preocupante diz
Maria João Rocha Brito respon
sável pela Unidade de Infecciolo
gia do Hospital Dona Estefânia
e membro da direção da Socie
dade Portuguesa de Pediatria

Enquanto se espera bebés mui
to pequeninos não devem andar
em sítios superpovoados como
centros comerciais nem em fes
tas alerta a pediatra
Em casa também é preciso es
tar atento Quando internamos

estas crianças há sempre al
guém a tossir em casa mas é
uma tosse que não preocupa os
adultos Nas crianças mais ve

lhas jovens adultos ou idosos po
de manifestar se só como uma

tosse arrastada e seca Quando
há tosse e bebés por perto há
razão para ir ao médico

O diagnóstico é feito por análi
se laboratorial A criança é tra
tada faz se inquérito epidemio
lógico profilaxia dos contactos
e vacinação de quem o não foi
descreve a diretora dos Serviços
de Prevenção e Controlo da
Doença da DGS Ana Leça
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