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A sobrevivência 
do mais 
adaptável

José Cabrita Saraiva

Ninguém pode dizer o que vai na cabeça 
de outra pessoa, mas creio que, quando 
viu o Orçamento ser chumbado e o 
Presidente convocar eleições 
antecipadas, António Costa estava 
plenamente convencido de que obteria 
uma maioria absoluta. Evitou sempre a 
expressão, para não o acusarem de ele 
próprio ter provocado o chumbo do 
Orçamento para conquistar o poder 
absoluto e governar sozinho. Ao mesmo 
tempo, também não queria abrir a porta 
a grandes diálogos com a esquerda, para 
não afugentar o eleitorado mais 
moderado: é que há muita gente já 
cansada de ver partidos com tão 
pequena representação a mandar tanto. 
Só que o cenário de maioria absoluta 
parece cada vez menos provável e o 
primeiro-ministro já admite todos os 
cenários e todos os diálogos. 
Mas se o diálogo entre as esquerdas 
afinal é possível, por que não se 
entenderam antes para aprovar o 
Orçamento para 2022? Por que foi 
preciso provocar esta crise política? 
Com o PSD a ganhar um certo embalo, 
há cada vez mais pessoas a admitirem 
que Rio pode ganhar as eleições, 
replicando a nível nacional a 
“reviravolta” surpreendente que 
aconteceu na Câmara de Lisboa. 
Só que, se a vitória do PSD na CML foi 
de algum modo “premonitória”, também 
não se vislumbra um futuro brilhante, 
convenhamos. Ao que parece, o que se 
tem verificado na capital é uma espécie 
de bloqueio que tem impedido Carlos 
Moedas de avançar com as suas ideias 
(veremos como corre hoje a votação do 
orçamento municipal). Resumindo: 
mesmo que consiga uma surpreendente 
vitória no dia 30, Rio não terá uma vida 
nada fácil. 
Quanto a António Costa, o que o poderá 
ter levado mudar de ideias e a admitir, 
à beira da votação, o que ainda não 
tinha admitido antes? Uma questão 
pura e simples: sobrevivência política. 
Depois de Darwin, os biólogos 
descobriram que não é sempre o mais 
forte que sobrevive, é o que melhor se 
adapta. Costa sabe isso como ninguém, 
como mostrou em 2015. E já está a 
adaptar-se para acomodar o resultado 
das eleições, mesmo que não lhe seja 
muito favorável.

País passou ontem  
a barreira de um milhão de 

pessoas em isolamento, 
entre infetados e familiares 

em casa
DREAMSTIME

Covid-19. 115 mil 
crianças e jovens 
testaram positivo 
na última semana

Escolas nunca tiveram 
tantas turmas 

desfalcadas. Na última 
semana, o grupo 

etário até aos 19 anos 
representou mais de 

30% dos novos casos 
de covid-19  no país. 

Pelo menos um em 
cada dez portugueses 
até aos 50 anos já teve 

covid-19 este mês. 

O país passou ontem a marca de 
um milhão de portugueses em 
isolamento, numa altura em que 
a epidemia mantém tendência 
crescente. Um dos principais refle-
xos vive-se nas escolas, onde se 
regista um novo máximo de crian-
ças e jovens em isolamento. Só 
na última semana 115.880 crian-
ças e jovens até aos 19 anos de 
idade testaram positivo para a 
covid-19, representando 33% dos 
novos casos de covid-19 diagnos-
ticados no país. São mais crian-
ças e jovens a ficar em isolamen-
to numa semana do que em todo 

o primeiro período ou mesmo 
nas primeiras semanas de janei-
ro combinadas. O arranque do 
segundo período fica assim mar-
cado por interrupções nas aulas 
e períodos de isolamento, com 
professores a relatarem ao i um 
cenário em que a cada dia há 
crianças que regressam e outras 
que ficam em casa, com algumas 
escolas a dar acompanhamento 
à distância com trabalhos para 
fazerem em casa e momentos de 
aulas remotas. “O problema é que 
estiveram três de semanas de 
férias, regressaram à escola e ago-
ra estão de novo em casa. Esta-
mos sempre a interromper a esco-
la”, diz ao i um pai de uma famí-
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lia com três crianças em idade 
escolar, todos em isolamento após 
um dos filhos ter testado positi-
vo. Os sintomas foram nesta famí-
lia ligeiros. 

É nas crianças até aos nove anos 
que se verifica a maior subida de 
diagnósticos positivos para o SARS-
COV-2: os dados desagregados 
por faixa etária facultados pela 
Direção Geral da Saúde, que o i 
analisou, mostram uma subida 
de 246% nos diagnósticos, que 
triplicaram assim de 24 mil para 
mais de 61 mil no espaço de uma 
semana. Segue-se o aumento de 
testes positivos para a covid-19 
no grupo etário dos 10 aos 19 anos, 
mais 69% na última semana. A 
epidemia manteve uma tendên-
cia crescente em todas as faixas 
etárias, mas é no grupo dos 40 
aos 49 anos, a geração dos pais, 
que se regista a terceira maior 
subida de diagnósticos na última 
semana (+42%). 
 
IDOSOS CINCO VEZES MENOS 
EXPOSTOS AO VÍRUS O que é ago-
ra bem notório nos dados da DGS 
é que ao longo deste mês, mar-
cado pela circulação dominante 
da variante Omicron, a popula-
ção mais idosa tem sido menos 
exposta à covid-19 do que as cama-
das mais jovens. Cruzando o núme-
ro de diagnósticos com a popu-
lação em cada grupo etário con-
tabilizada pelo Instituto Nacional 
de Estatística nos últimos Cen-
sos, e com a ressalva de que os 

casos confirmados representa-
rão apenas uma fração das infe-
ções reais na população, pode 
concluir-se que pelo menos 13% 
das cerca de 840 mil crianças por-
tuguesas na faixa etária até aos 
nove anos testaram positivo para 
a covid-19 nas últimas quatro 
semanas, a maioria na última 
semana, sendo a exposição idên-
tica nos adolescentes dos 10 aos 
19 anos (12,7% tiveram um dia-
gnóstico covid-19 desde os últi-
mos dias de dezembro). 

É no grupo etário dos 20 aos 29 
anos, em que o aumento de infe-
ções foi entretanto ultrapassado 
pela circulação do vírus entre as 
crianças, que se verifica a maior 
exposição, mas dentro da mes-
ma casa de valores: 14% dos 1,1 

milhões de jovens nesta faixa etá-
ria em Portugal teve covid-19 nas 
últimas quatro semanas. No gru-
po etário dos 30 aos 39 anos, 13,3% 
e no grupo etário dos 40 aos 49 
anos, 11,5%. 

A exposição diminui com a ida-
de, estando até aqui os mais velhos 
mais “imunes” à vaga sem pre-
cedentes de contágios provoca-
da pela Omicron. Na faixa etária 
dos 50 aos 59 anos, 8,2% da popu-
lação testou positivo para a covid-
19 nas últimas quatro semanas, 
percentagem que baixa para 4,5% 
no grupo etário dos 60 aos 69 
anos e que cai de novo para 2,9% 
entre os septuagenários. Entre 
maiores de 80 anos, o grupo que 
tem registado o maior risco duran-
te a pandemia e que foi também 
o primeiro a receber a dose de 
reforço, apenas 2,5% dos cerca de 
713 mil idosos em idades mais 
avançadas em Portugal tiveram 
um teste positivo para a covid-19 
nas últimas quatro semanas, uma 
exposição assim cinco vezes infe-
rior à dos jovens. 

Entre os especialistas ouvidos 
pelo i surgem várias possíveis 
explicações: de menor exposição 
e contactos sociais, menor testa-
gem nos grupos etários mais velhos, 
menos coabitantes à proteção con-
ferida pela terceira dose na vaci-
na, que não evitando infeção, tem 
um efeito protetor em doença sin-
tomática e pode contribuir para 
que sejam detetados menos casos 
positivos neste grupo. Uma das 

incertezas a esta altura é se o 
aumento de casos que voltou a 
acelerar nos jovens com a aber-
tura das aulas vai “contagiar” os 
mais velhos, quer os que vivem 
em instituições quer os que vivem 
na comunidade, numa altura em 
que o vírus nunca circulou com 
tanta intensidade. 

Não foi ainda feita nenhuma 
análise mais detalhada sobre a 
diferente progressão da epide-
mia por faixa etária na Direção 
Geral da Saúde, casos assintomá-
ticos e não sintomáticos e quais 
as consequências clínicas da infe-
ção no atual quadro epidemioló-
gico nos diferentes grupos etá-
rios. Não são também públicos 
dados recentes sobre a idade das 
pessoas que estão internadas com 
teste positivo para o SARS-COV-
2 nos hospitais. Fontes hospita-
lares têm relatado que uma par-
te significativa dos internamen-
tos em enfermaria são de doentes 
internados por outro motivos que 
testaram positivo para o SARS-
COV-2, mas mantêm-se, em todas 
as idades, casos de pessoas que 
recorrem ao hospital com agra-
vamento da infeção. Em cuida-
dos intensivos, onde o número 
de doentes se tem mantido mais 
estável, a maioria dos casos de 
covid-19 serão efetivamente qua-
dros muito graves associados à 
doença. O i já procurou ter dados 
junto da Direção Geral da Saúde 
sobre o quadro atual nos hospi-
tais, não tendo tido resposta.

Nova regra 
alivia 
isolamento 
de 
contactos 
nos lares

Pessoal com 3ª dose 
deixa de fazer 
isolamento profilático.

A Direção Geral da Saúde mudou 
esta segunda-feira as regras de 
isolamento em caso de contac-
to com um caso positivo para 
profissionais de lares e do setor 
da saúde. Até aqui, os profissio-
nais de lares que contactassem 
com alguém positivo tinham 
obrigatoriamente de fazer sete 
dias de isolamento, regra que 
para o resto da população só se 
aplica no caso de coabitantes 
sem reforço vacinal. São duas 
as mudanças: profissionais de 
lares que não tenham feito o 
reforço continuarão a ter de fazer 
isolamento após um contacto 
de “alto risco” (maior exposição) 
com alguém infetado, mas os 
que já tiverem a terceira dose 
ficam dispensados. Por outro 
lado, esta regra é estendida aos 
profissionais de saúde que pres-
tam assistência direta a doen-
tes e que até aqui não tinham 
uma regra específica: para quem 
tem a terceira dose, continua 
tudo como até aqui. Quem não 
tem, terá de fazer isolamento.  

O i solicitou informação sobre 
quantos profissionais de saúde 
e de lares têm atualmente a dose 
de reforço, tendo sido este um 
dos grupos para quem a tercei-
ra dose da vacina se iniciou ain-
da em novembro. Até à hora de 
fecho desta edição não existia 
um balanço. Tendo a maioria a 
terceira dose, poderá diminuir 
o absentismo em lares, mas nos 
serviços de saúde é mais um ele-
mento a ter em conta nas ges-
tão das equipas. Até este domin-
go tinham feito o reforço da 
vacina 4,4 milhões de portu-
gueses. Segundo a DGS, a cober-
tura é agora de 92% na popula-
ção com mais de 80 anos, de 
94% na casa dos 70 anos e  de 
87% nos 60 anos e de 68% na 
casa dos 50 anos . Está aberto o 
agendamento para maiores de 
30 mas as marcações não são 
imediatas. No concelho de Sin-
tra, por exemplo, há vagas para 
daqui a uma semana. M.F.R.  

Mais de um  
em cada dez 
portugueses até  
aos 50 anos testou 
positivo este mês

Na população 
acima de 70 anos,  
a percentagem  
de infetados 
é inferior 3%


