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Há profissionais de saúde que não
estão vacinados contra o sarampo
Surto. São 21 os casos de sarampo confirmados no Norte, 19 trabalham no Hospital de Santo António.
Alguns não estavam vacinados ou tinham vacinação incompleta. Há ainda mais 21 situações em análise laboratorial
A DOENÇA
SINTOMAS
> Febre, erupção cutânea, conjuntivite, congestão nasal, tosse
são sintomas que podem indicar o sarampo. A DGS aconselha que não se desloque e evite
o contacto com outros; o melhor é ligar para o SNS 24,
número 808 24 24 24.
CONTÁGIO
> É uma doença infecciosa,
das mais contagiosas, podendo
provocar doença grave, principalmente em pessoas não vacinadas. Mesmo nas vacinadas
a doença pode surgir, mas com
um quadro clínico mais ligeiro
e menos contagioso.

A vacina contra o sarampo, e outras previstas no Plano Nacional de Vacinação, é essencial para reduzir os riscos
DAVID MANDIM
O surto de sarampo no Porto, que
já vai com 21 casos confirmados 19 trabalham no Hospital de Santo
António - e com outros 21 ainda
em análise, serve de alerta para os
profissionais de saúde sobre a importância da vacinação. Entre os 51
casos suspeitos reportados à Direção-Geral da Saúde (DGS), 45 respeitam a pessoal do Hospital de
Santo António, entre médicos, enfermeiros e auxiliares, com alguns
não estarem vacinados contra o sarampo, apesar de trabalharem
numa unidade de saúde, e dos alertas das autoridades de saúde portuguesas e mundiais para a importância da vacinação .
"Não existe nenhuma norma
que os obrigue. Os profissionais de
saúde estão obrigados a cumprir o
Plano Nacional de Vacinação
[PNV[ como os outros cidadãos.
Mas entre esses profissionais existem também os que acreditam em

diferentes coisas. Há uma camada
de profissionais de saúde que não
está vacinada contra o sarampo e
também contra a gripe, por exemplo. Não são vacinas obrigatórias",
disse ao DN António Araújo, presidente da secção regional Norte da
Ordem dos Médicos.
Para este responsável, este surto
no Norte surge "como mais um
alerta para os profissionais de saúde, e para a população, dos riscos
de não estarem vacinados". Por
isso, a Ordem dos Médicos, pelo
seu bastonário, Miguel Guimarães,
já pediu uma campanha nacional
de vacinação contra o sarampo.
Segundo o boletim epidemiológico da DGS de ontem, há 51 casos
suspeitos, dos quais 21 foram confirmados laboratorialmente pelo
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, mas nove não
confirmaram a infeção. Há, portanto, 21 casos ainda em análise.
Todos os infetados são adultos e
apenas cinco estão internados, em
situação estável. Entre os casos

Dos 21 infetados
COM sarampo,

apenas cinco
estão internados
e encontram-se
em situação estável,
segundo a DGS
Ordem dos Médicos
diz que serve de alerta
para que profissionais
de saúde e população
cumpram o Plano
Nacional de
Vacinação

confirmados, segundo a DGS, todos os doentes são adultos, mais de
metade são mulheres, quatro não
estão vacinados, três apresentam
"esquema vacinai incompleto",
quatro têm "esquema vacinai desconhecido" e 19 são profissionais
de saúde. Só os dois casos iniciais,
dois homens tratados nos hospitais
Pedro Hispano e São João, onde
profissionais do Santo António
também prestam serviço, não estão ligados aos serviços de saúde.
A situação que se vive no Hospital de Santo António permite encarar com algum otimismo o controlo do surto. "Em principio é mais fácil ser tudo do mesmo hospital,
sobretudo a nível de isolar as pessoas infetadas."
Ricardo Mexia, especialista da
saúde pública do Instituto Ricardo
Jorge, aponta que "é de bom senso
que os profissionais de saúde estejam vacinados, pela exposição que
a sua atividade origina". Realçando
não ter conhecimento exato sobre
quem estava ou não vacinado,

VACINAÇÃO
> A Organização Mundial da
Saúde alerta para a importância da vacina. Segundo dados
de 2017, mais de 87% das pessoas que contraíram sarampo
não estavam vacinadas. No ano
passado, Portugal teve dois
surtos, com 29 casos, que provocaram a morte de uma jovem
de17 anos não vacinada.
aponta também que a "vacina não
tem 100% de efetividade", mas reduz sempre o risco, e explica que a
vacinação incompleta é ainda uma
situação a terem conta. "A vacina é
com duas doses, mas no passado
houve pessoas vacinadas só com
uma dose."
O também presidente da Associação Nacional de Médicos de
Saúde Pública diz que "não é muito normal" um surto afetar pessoal hospitalar, mas acontece. "O
sarampo tem vindo a criar alguns
problemas a nível europeu. Tínhamos, e temos, controlado,
mas os casos surgiram e são milhares a nível europeu, pelo que
era difícil que não houvesse nenhum caso em PortugaL O importante é reforçar os mecanismos de
proteção." Para tal, o reforço do
PNV e a atenção especial a bolsas
de população não vacinadas é essencial. "Não podemos baixar a
guarda. Por cada indivíduo infetado, o potencial de transmitir a
outro é elevado."
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ISINVIC'A QUE VIVE
NUIV PAFIAISO
CHAMADO PORTUGAL

Já há quem compre lojas
e as transforme em casas
para poder viver em Lisboa
Tendência. Processo requer alteração de licença para habitação na câmara e autorização
do condomínio depois da compra, mas há quem veja aqui um bom negócio. Até porque o
preço de espaços para comércio é cerca de 30% mais baixo do que o dos apartamentos. mais

PELA AMÉRICA
DO TIO SILVA
ANTÓNIO NUNES
"O MEU PAI SO
VEIO PARA OS EUA
PARA EU NÃO TER
DE 111 A GUERRA"

NATALIA CORREIA
DISCURSOS,
FOTOGRAFIAS
E CARTAS
PARA DESCOBRIR
NUMA LIVRARIA
PERTO DE SI

PÁGS. 32 E 33

PÁGS. 34 E 35

ATIVIDADE

Fiscais do segredo
de Estado recebem
dois documentos
classificados num ano
Mas
21 CASOS CONFIRMADOS

Há enfermeiros

e médicos que não
estão vacinados
contra o sarampo
PÁG.12
USA EUROPA

Sporting sofre mas
consegue passar
aos quartos-de-final
PÁGS. 40 E 41

