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AMÉRICA/MÉXICO – Mais controle epidemiológico ao vírus chikungunya
Cidade do México (Agência Fides) - As autoridades de saúde locais decidiram reforçar o controle epidemiológico
para a detecção precoce de casos de chikungunya e a abertura de uma pequena página no site da Secretaria de
Saúde, com informações a este respeito, embora no México tenha sido registrado apenas um caso importado do
vírus. A partir de 1º de agosto estará disponível o site para a informação da equipe médica de todas as instituições
dos setores público e privado sobre o controle imediato de pacientes com um quadro clínico associado à doença e,
com base nisso garantir o cuidado adequado. Estas iniciativas foram tomadas depois dos acordos alcançados
durante o Encontro Nacional sobre o vírus Chikungunya realizado em Guadalajara, Jalisco, onde os participantes
discutiram sobre como fortalecer a capacidade dos agentes de saúde, harmonizar os critérios e definir as
atividades de promoção da saúde, vigilância epidemiológica, diagnóstico laboratorial, assistência médica e
controle do inseto vetor. Dados da Organização Pan-Americana da Saúde sobre o vírus chikungunya informam
que em 25 de julho de 2014 no continente americano foram confirmados 5 mil e 260 casos autóctones em 29
países, 643 casos importados em 26 nações e 26 mortes. As medidas de proteção e automedicação pessoal nas
casas para evitar chikungunya são as mesmas da dengue, lavar os recipientes de água para usar, cobri-los e
virá-los para evitar que as os vetores depositem os ovos, eliminar objetos inúteis que podem reter a água. É muito
importante utilizar barreiras físicas, tais como redes mosquiteiras nas portas e janelas para evitar o contato dos
vetores infectados com as pessoas. (AP) (31/7/2014 Agência Fides)
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