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Assunto: Gestão comunitária da pandemia de gripe A (H1N1)

Em Junho de 2009, a OMS passou o nível de alerta pandémico da gripe A (H1N1) para a 
fase 6, depois de, no mês anterior, ter procedido à alteração da definição de pandemia de um 
modo tal, que a gravidade da doença deixou de ter importância, para só passar a interessar a 
abrangência geográfica.

Apesar das provas oriundas do hemisfério sul segundo as quais o vírus não era muito 
virulento, não obstante o reconhecimento inequívoco pela Comissão Europeia, em Setembro 
de 2009, de que a gripe A (H1N1) não havia causado senão "sintomas moderados", 
padecendo a maioria dos doentes apenas de uma doença "leve e auto-limitativa" e estando os 
serviços de saúde, em geral, à altura de lidar com a situação, a Comissão Europeia identificou 
os potenciais grupos-alvo para uma campanha de vacinação abrangendo entre 34% e 60,5% 
da população total. Os grupos-alvo foram definidos como a totalidade das pessoas às quais a 
vacinação é passível de ser recomendada1.

Segundo informações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (CEPCD), o 
número acumulado de mortes comunicadas em 2009 desde o início da pandemia nos 
Estados-Membros da UE e da EFTA ascendeu a 10452. Por outro lado, a Comissão estimou 

                                               
1 Documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre as estratégias de vacinação contra a pandemia de 
gripe A (H1N1), 2009, SEC(2009)1189, de 15.9.2009.
2 Relatório de Vigilância do CEPCD, 8 de Janeiro de 2010.
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que a gripe sazonal provoca cerca de 40 000 vítimas mortais em anos de moderação e cerca de 
220 000 mortes em épocas de propagação particularmente grave do vírus1.

Em 29 de Setembro de 2009, a Comissão autorizou as primeiras vacinas contra a gripe A
(H1N1), tendo o Comissário Verheugen expressado a sua satisfação pelo facto de "a 
Comissão ter sido capaz de tomar decisões no mais breve lapso de tempo possível"2.

Na mesma data, e em resposta a uma carta de um eurodeputado, a Directora do CEPCD, 
Zsuzsanna Jakab, admitiu que era "verdade que nenhuma vacina jamais fora objecto de 
autorização com fundamento numa tal escassez de dados".

Poderá a Comissão dar a conhecer os números relativos à despesa total incorrida pelos 
Estados-Membros para adquirir a vacina contra a gripe A (H1N1)? Considera a 
Comissão que os riscos muito moderados decorrentes da gripe A (H1N1), que já eram
conhecidos no Verão de 2009, tanto em termos absolutos, como, mais especificamente,
em comparação com os da gripe sazonal, justificam um tal dispêndio? Que lições extrai 
a Comissão da resposta da UE a esta pandemia — estará a Comissão disposta a rever a 
sua política no que diz respeito à preparação para uma pandemia de gripe, em 
particular no que toca às estratégias de vacinação? Persistirá a Comissão no 
entendimento de que são seguras as vacinas cujas autorizações concedeu "no mais breve 
lapso de tempo possível" e com fundamento em dados muito escassos?

                                               
1 Proposta de Recomendação do Conselho sobre a vacinação contra a gripe sazonal, COM(2009) 353 final/2.
2 Comunicado de imprensa da Comissão, "A Comissão abre caminho às campanhas de vacinação contra a 
pandemia de gripe A (H1N1) em 2009".


