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Gripe aviária 
 
Mensagens principais 

• A gripe aviária do tipo H5N1 é uma doença que actualmente afecta 
as aves em diversas regiões do mundo. De momento, na UE, a 
maioria das aves afectadas são aves marinhas selvagens, como os 
cisnes e os patos.  

• O vírus H5N1, que é responsável por esta doença animal, não se 
transmite facilmente das aves para os seres humanos.  

• As pessoas infectadas noutras regiões do mundo estiveram em 
contacto próximo com aves infectadas, vivas ou mortas, 
principalmente aves de capoeira domésticas. 

• Uma vez que a epidemia afecta as aves selvagens, é provável que 
continue a afectar várias regiões da UE nos próximos meses, pelo 
que teremos de aprender a viver com casos periódicos em aves.  

• A doença pode ocasionalmente transmitir-se das aves a outros 
animais, como os gatos. Se forem tomadas precauções normais nas 
áreas onde são encontradas aves infectadas, essa ocorrência não 
gera um aumento significativo do risco para os seres humanos. 

• Na UE, foram introduzidas medidas veterinárias rigorosas nesta 
matéria. As medidas procuram impedir a transmissão do vírus das 
aves selvagens às aves de capoeira e conter eventuais surtos nas 
aves de capoeira. 

• São estabelecidas zonas temporárias de protecção e de vigilância 
nas áreas onde são encontradas aves infectadas. Nestas zonas, a 
circulação de animais vivos está sujeita a restrições, as aves de 
capoeira têm de ficar confinadas em espaços fechados e ser alvo de 
uma vigilância atenta, devendo as medidas de desinfecção ser 
aplicadas rigorosamente. 

• São igualmente aplicadas medidas muito específicas para proteger 
as aves de capoeira domésticas e impedir a entrada de aves 
infectadas na cadeia alimentar. 

• Em qualquer caso, uma cozedura completa garante a destruição de 
quaisquer vírus na carne e nos ovos.  

• O risco de contaminação da população com o vírus H5N1 a partir de 
animais vivos ou de produtos à base de aves de capoeira é muito 
reduzido e não se justifica a mudança dos hábitos de consumo dos 
alimentos ou dos planos de viagem. 



Consumo de produtos à base de aves de capoeira 

• É seguro comer aves de capoeira - carne ou ovos – adquiridas nas 
lojas da UE. Tal fica a dever-se à aplicação de medidas de segurança 
alimentar e veterinárias rigorosas, com vista a impedir a entrada da 
carne ou ovos de animais doentes na cadeia alimentar.  

• As trocas comerciais de produtos provenientes das zonas de 
protecção e de vigilância na UE (onde foram encontradas aves 
infectadas) só são permitidas mediante a realização de controlos 
veterinários rigorosos, estando proibida a importação a partir dos 
países terceiros afectados.  

• Em caso de surto numa exploração de aves de capoeira, todas as 
aves têm de ser abatidas e destruídas imediatamente. A carne e 
ovos das aves de capoeira produzidos nestas explorações agrícolas 
também têm de ser destruídos.  

• Mesmo na eventualidade muito improvável de a carne ou os ovos 
vendidos na UE estarem contaminados com o vírus, uma cozedura 
completa é suficiente para destruir o vírus, ou seja, a carne e os 
ovos bem cozinhados não colocam qualquer risco.  

• A carne de aves de capoeira vacinadas não é prejudicial à saúde 
humana, já que o vírus utilizado na vacina está morto e não pode 
reproduzir-se.  

Grupos de risco 

• As pessoas que possuem aves como as galinhas, patos e gansos 
próximo do local em que vivem não precisam de ficar 
excessivamente alarmadas, mas devem estar conscientes dos 
riscos. Em particular, devem: 

o Seguir as instruções das autoridades veterinárias locais, 
nomeadamente quanto à necessidade de alimentar e abeberar 
as aves de capoeira em espaços fechados e de, nas áreas de 
risco, manter as aves confinadas em espaços fechados. 

o Notificar as autoridades caso seja encontrado um número 
anormalmente elevado de aves selvagens mortas, ou quando 
ocorra a morte de um número extraordinariamente elevado de 
aves na sua exploração. Nesse caso, as pessoas não podem 
tocar directamente nas aves doentes ou mortas. 

o Manter as aves fora de casa e respeitar regras de higiene 
adequadas - em particular, lavar as mãos com sabão após o 
contacto com as aves ou seus excrementos. 

o Dissuadir as crianças de brincar com aves e ensiná-las a 
avisar os adultos caso encontrem uma ave doente ou morta. 

o Garantir que, em especial, as crianças conhecem as regras 
básicas de higiene. 



o Nunca abater nem comer aves doentes ou moribundas, uma 
vez que tal pode representar um risco maior. 

• As outras pessoas que mantêm um contacto regular com aves de 
capoeira (p. ex., trabalhadores da exploração agrícola e 
veterinários) ou aves selvagens (p. ex., caçadores, observadores de 
aves) também devem conhecer os riscos existentes e tomar as 
devidas precauções. 

• O Centro Europeu de Prevenção e de Controlo das Doenças (CEPCD) 
definiu orientações precisas em matéria de protecção das pessoas 
em risco e daqueles que vivem ou viajam para áreas onde foram 
encontradas aves infectadas. Compete às autoridades nacionais 
aconselhar sobre quaisquer questões.  

Outros segmentos da população 

• É muito improvável que outros segmentos da população entrem em 
contacto com aves infectadas.  

• Um certo número de precauções sensatas é pois suficiente: 

o Não tocar em aves selvagens ou aves de capoeira doentes ou 
mortas e informar as autoridades veterinárias locais caso seja 
encontrado um número suspeito de aves mortas ou doentes.  

o Respeitar as regras normais de uma boa higiene, como lavar 
as mãos com sabão após o contacto com aves ou seus 
excrementos. 

• Caso ocorra um surto de gripe aviária de alta patogenicidade nas 
aves de uma determinada zona: 

o As autoridades nacionais podem impor restrições temporárias 
à circulação de aves de capoeira e impedir o acesso das 
pessoas a certos locais. É importante seguir estas instruções 
porque visam impedir a propagação do vírus. 

o Nessa zona, os gatos de estimação devem ser mantidos no 
interior, para impedir o contacto destes animais com as aves 
selvagens infectadas ou seus excrementos e impedir que 
transportem o vírus nas patas e fiquem também infectados.  

Viagens 

• O risco de viajar para um país fora da UE ou para uma zona na UE 
em que tenha sido detectado um caso de gripe aviária é muito 
reduzido ou nulo, desde que não se pretenda visitar uma exploração 
de aves de capoeira ou um mercado de aves e as instruções acima 
sejam respeitadas de acordo com as orientações do CEPCD. 

 
 
 



Pandemia de gripe humana 
 

• Não se sabe quando ocorrerá a próxima pandemia (ou seja, uma 
epidemia mundial vasta e grave de um novo vírus da gripe humana) 
ou qual o vírus que causará essa pandemia. A evolução ou mutação 
da gripe aviária provocada pelo vírus H5N1 numa forma de gripe 
humana é um cenário possível. 

• Neste momento, o vírus responsável pela gripe aviária (H5N1) não 
se transmite facilmente de ser humano para ser humano.  

• No século XX, verificaram-se três pandemias: em 1918-1920, em 
1957 e em 1968. Os peritos advertem para a possibilidade de se 
verificar outra pandemia a qualquer momento. Por conseguinte, a 
UE e os governos dos Estados-Membros, a Organização Mundial de 
Saúde e outras entidades da ONU estão já a preparar-se para essa 
eventualidade. 

• A vacinação utilizada para a gripe sazonal não protegerá as pessoas 
de uma possível pandemia provocada por um novo vírus (ainda 
desconhecido), uma vez que cada vacina contra a gripe se destina a 
um vírus específico.  

• A UE e as autoridades públicas nacionais já definiram planos de 
emergência para a ocorrência eventual de uma pandemia de gripe 
humana, de modo a responder imediatamente às consequências de 
natureza sanitária. Esses planos prevêem um conjunto de medidas, 
nomeadamente alguns conselhos sobre questões de saúde pública 
(isolamento precoce e utilização de máscaras), o fornecimento de 
antivíricos, o desenvolvimento de vacinas, a introdução de medidas 
de emergência nos sistemas de saúde nacionais e a coordenação 
internacional. 


