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Ciência e Medicina - OMS - A GRIPE AVIÁRIA AMEAÇA A HUMANIDADE. JÁ
MATOU CINCO PESSOAS NO VIETNÃ E 6 NA TAILÂNDIA. OS
ESPECIALISTAS ACREDITAM QUE O VÍRUS POSSA CONTAGIAR O DNA
HUMANO
Roma (Agência Fides) – A gripe aviária é uma enorme ameaça para a humanidade, e se o vírus começar a se
transmitir entre os seres humanos, qualquer vacina seria inútil. No momento atual, e ao que parece este tipo de
gripe, conhecida como H5N1, não é transmissível entre seres humanos, o homem pode contrai-la somente através
do contato com aves infectas. Porém, os especialistas temem que o vírus, que recentemente matou cinco pessoas
no Vietnã, possa, com uma mutação, contagiar o DNA humano com o próprio.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) está preocupada pelo fato que a epidemia de gripe aviária se alastre por
toda a Ásia, e com uma mutação, adquira uma forma letal. Foram confirmados casos também em Camboja e
Paquistão. O Japão, no entanto, suspendeu as importações de frango da Tailândia, depois de confirmada a morte
de 6 pessoas infectadas pelo vírus. Também a Comissão Européia decidiu suspender as importações de toda a
carne e derivados de frango da Tailândia. A epidemia foi confirmada em 13 das 76 províncias tailandesas,
enquanto outras áreas estão em observação.
Se a gripe dos frangos permanecesse no animal, contagiando casualmente o homem, não seria um problema. O
perigo potencial, acreditam os pesquisadores internacionais, está ligado à mutação genética do vírus dos frangos
com um vírus de gripe humana, e à retransmissão deste microrganismo de homem para homem. Come ocorreu no
caso da gripe espanhola de 1918, quando morreram 40 milhões de pessoas, e na asiática, em 1957.
(AP) (27/1/04 Agência Fides;)
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