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Portugal
é dos países
onde as mortes
mais aumentam
no inverno

As temperaturas vão
baixar de forma acentuada
nos próximos dias
e as autoridades não
têm poupado esforços em
alertar para os cuidados
a ter com o frio. Portugal
é dos paises com maior
variação sazonal no número
de mortes. Porquê
e o que podia ser evitado?

MARTA REIS
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0 alerta é da Proteção Civil: a tempera-
tura vai descer nos próximos dias para
mínimas entre os -4°C e os 6°C, com des-

conforto térmico elevado. Uma vaga de

ar frio da Antártida faz reforçar os avi-

sos à população sobre os cuidados a ter,
em especial pessoas mais vulneráveis
como idosos, doentes crónicos e crian-

ças. Com o frio aumentam os vírus em
circulação e o Instituto Ricardo Jorge
confirmou ontem que a gripe entrou na
fase epidémica, reflexo do número de

aumento de casos durante a última sema-

na, logo, do maior risco de contágio na

população. O cenário repete-se todos os

anos e está longe de ser um exclusivo

nacional, mas há um dado em que Por-

tugal se destaca na fotografia europeia:
é dos países onde as mortes mais aumen-
tam no inverno e com maior variação
sazonal no núqiero de óbitos.

Uma das comparações mais recentes foi

publicada em 2016 no "Journal of Public

Health", com base nas estatísticas entre
1980 e 2013. Num ranking do excesso de

mortalidade no inverno em 30 países euro-

peus, Portugal surge em segundo lugar,
atrás de Malta, com um acréscimo médio
de 28% nas mortes ocorridas entre dezem-

bro e março face às que têm lugar nos

meses mais quentes. Seguem-se Chipre,
Espanha e Irlanda.

Carlos Dias, coordenador do departa-
mento de epidemiologia do Instituto Ricar-
do Jorge, ajuda a perceber o quadro. Dia-
riamente morrem, em média, em Portu-

gal 300 a 350 pessoas. No inverno, tendem

a verificar-se mais 100 a 150 óbitos diá-
rios. Se as ondas de calor também estão

associadas a um aumento do número de

mortes, no inverno o efeito tende a ser
mais alargado no tempo e o especialista
explica que são vários os fatores interliga-
dos. A descida das temperaturas em si con-
tribui para a descompensação de doentes
crónicos e idosos, pelo esforço que o cor-

po tem de fazer para se adaptar ao frio.
Há registo de maior complicações cardio-
vasculares nesta altura. Por outro lado, o

ambiente frio e húmido, como é espera-
do para os próximos dias, é favorável à cir-

culação de mais vírus, mas também à sua

propagação, porque a população tende a

procurar espaços mais abrigados e fecha-

dos, com maior concentração de pessoas.
"A doença infecciosa inicia toda uma cas-

cata de problemas respiratórios cujo com-
bate se toma mais difícil sobretudo a quem
já tem outros problemas de bases", conti-

nua o especialista. A gripe parece, porém,
ser o fatpr mais expressivo. "Os dados
nacionais sugerem que, do excesso de mor-
talidade que se verifica no inverno, a maior

fração tem a ver com a gripe", diz Carlos
Dias. Os anos em que os vírus agressivos
tendem assim a registar maiores picos de
mortalidade. Nos registos do Instituto
Ricardo Jorge, a época de 1998/1999 foi

aquela em que se registou maior excesso
de mortalidade no inverno, com mais 8514

mortes face à média registada nos mes-
mos meses em termos históricos. Mais
recentemente, a época de 2014/2015, que
ficou marcada por uma sucessão de casos

de doentes que morreram nos serviços de

urgência enquanto esperavam por obser-

vação, regista o balanço mais elevado, com

Municípios mais pobres
têm 71% de maior

probabilidade registar
excesso de mortalidade

nos meses frios



um excesso de 5591 mortes. No inverno
passado, apesar de atMdade gripal ter sido

moderada, registaram-se mais 3700 mor-
tes face ao especlável, sobretudo entre pes-
soas com mais de 85 anos.

O que esperar deste ano? Carlos Dias
admite que é difícil fazer uma previsão
certa, dependerá da evolução da epide-
mia. "Temos essencialmente dois vírus
em circulação e um deles, o H3N2, é o
mais agressivo. Dependerá de qual se tor-

nar dominante", explica, admitindo que
o número de mortes que até ao momen-
to se encontra dentro do esperado para a

época pode agravar-se nas próximas sema-

nas, sublinhando a importância de a popu-
lação seguir as recomendações sobre os

cuidados a ter nestas alturas, em particu-
lar os grupos mais vulneráveis.

Se a evolução da epidemia da gripe preo-

cupa as autoridades de saúde, Carlos Dias

reconhece que a relação dos portugueses
com o frio também deve ser tida em con-
ta na compreensão do fenómeno, sobre-

tudo quando a fatura do aquecimento para
algumas famílias não é assim tão peque-
na e quando vários estudos têm alertado

que Portugal tem uma grande variedade
sazonal na mortalidade e também com

grande amplitude térmica entre as máxi-
mas no verão e as mínimas no inverno,
que importa acautelar. Carlos Dias acre-
dita que, tal como houve um reforço signi-

ficativo nos últimos anos na sensibiliza-

ção da população para medidas preventi-
vas como a vacina da gripe e cuidados a
ter com o frio, também tem havido um
trabalho positivo por exemplo na exigên-
cia de certificação energética das casas.

João Vasconcelos, investigador do Ins-
tituto de Geografia da Universidade de
Lisboa e docente do Instituto Politécni-
co de Leiria, que tem estudado o fenó-
meno da mortalidade associada ao inver-

no, concorda que houve melhorias por
parte dos planos de contingência das auto-
ridades de saúde e avisos à população
pelas entidades competentes, mas no
campo da habitação traça um cenário
menos positivo, sublinhando que parece
ser um fator particularmente determi-
nante para explicar por que motivo Por-

tugal se destaca no excesso de mortali-
dade no inverno. "A nível europeu exis-

te quase um paradoxo: é nos países menos
frios que se morre mais no inverno e isto

deve fazer-nos pensar. Acredito que, em
termos de resposta ao frio quando sur-

gem estas vagas, estamos cada vez melhor.

Mas em termos de proteção e prevenção,
ainda não fazemos o suficiente."

Vasconcelos recorre a dados do Euros-
tat para traçar o retrato: "Em 2017, 20,4%
da população portuguesa não conseguia
manter a casa devidamente aquecida, é

um quinto da população. Está melhor, cm

2008 eram quase 35%, mas a média euro-

peia é de 8,1%", frisa
Um dos seus doutorandos, Ricardo

Almendra, tem dados ainda mais ilustra-
tivos. "Analisámos os padrões de priva-
ção material em Portugal e vimos que os

municípios com maior pobreza sócio-
material têm 71% de maior probabilida-
de de ter excesso de mortalidade no inver-
no. Haverá vários fatores, mas um será

a vulnerabilidade das habitações e é um
problema que não podemos ignorar no

país". Mais, comparando a evolução nos
últimos 20 anos nos países do sul da Euro-

pa, a melhoria das condições de vida pare-
ce estar associada a um decréscimo do
excesso de mortalidade, mas a descida
em Portugal tem sido "insignificativa ou
nula", alerta Vasconcelos. "Se continua-
mos desatentos a esta política continua-
remos a ter consequências e demorare-
mos muitos anos a dar a volta. Por exem-

plo, no Reino Unido há subsídios para
que seja garantido o aquecimento em
casas que consideram vulneráveis, para
idosos que vivem sozinhos. Em Portugal
não há nada disto", lamenta, defenden-
do que importa mudar a visão portugue-
sa de que é normal ter frio. Trabalhamos
com casaco, "só não trabalho de luvas

porque não consigo escrever no compu-
tador", exemplifica. "Nos países mais frios
isto não acontece."

Depois de Malta,
Portugal é o segundo
país europeu com maior
excesso de mortalidade
nos meses de inverno
nKEAMSTTME

Portugueses
refugiam-se
em centros
comerciais
e hotéis

Mas DGS alerta para
os riscos de procurar
espaços fechados

Num país onde a construção das

casas peca frequentemente pela
falta de eficiência térmica, há

quem opte, nos dias mais trios,

por quartos de hotel, onde não
tem de se preocupar com os con-
sumos de eletricidade. "O frio
poderá ser uma motivação para
se procurar hotéis, mas é difícil
estabelecer uma relação direta
entre o volume de reservas e as

temperaturas baixas", explica
fonte do grupo Vila Galé.

Nestes dias, as soluções pas-
sam por sítios abrigados. "Os
hotéis podem ser bons locais

para, em períodos de mais frio,
fazer uma escapadinha ou man-
ter as atividades em família",
explica a mesma fonte.

Os centros comerciais e os

serviços como os cinemas apa-
recem também como uma esco-

lha para quem quer passar ao
lado do frio. Quer no verão quer
no inverno, quando as tempe-
raturas atingem os maiores
picos, as superfícies comerciais
recebem mais visitas, tanto
para lazer como em termos de

restauração.
Uma opção que vai contra a

recomendação da Direção Geral
de Saúde (DGS), que alerta as

pessoas para evitar "entrar e

permanecer em locais fechados

e com grande concentração de

pessoas, onde se transmitem os

vírus, em particular, a gripe".
No entanto, há também quem

prefira fazer planos diferentes
sem sair de casa. Uma das opções,

que parece estar em grande cres-

cimento entre os portugueses,
são as refeições ao domicílio. De
acordo com o estudo "Nielsen
Connected Commerce Report
2018", sobre compras online, o

pedido e compra de refeições
para entrega em casa, no últi-
mo ano, cresceu 9% em compa-
ração com 2017.

Para quem não quer enfren-
tar o frio na rua, o cinema em
casa é também uma forma de

entreter e plataformas como a

Netflix aproveitam para prome-
ter grandes estreias para os pri-
meiros meses do ano.




