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Dengue na Madeira preocupa 
Europa

A epidemia de dengue na Madeira está a preocupar as 
autoridades europeias, devido ao risco de alastramento a 
outros países e regiões vizinhas (Canárias, por exemplo). O 
Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla 
inglesa) emitiu esta semana uma avaliação de risco, onde 
se faz o ponto da situação e se advogam medidas de 
proteção para residentes e visitantes, bem como a 
eventual montagem de esquemas de vigilância nos 
restantes países europeus, nomeadamente para a rápida 
detecção do mosquito vector. 

De acordo com o documento do ECDC, esta é a primeira 
transmissão sustentada de dengue na União Europeia 
desde 1920. É provável que a transmissão autóctone 
continue até o final do ano, quando a densidade do 
mosquito deverá diminuir.

A situação epidemiológica não implica qualquer restrição 
ao comércio ou viagens para além das desinfestações já 
implementadas. A desinfecção e controlo das aeronaves 
de mosquitos vetores em portos e aeroportos da Madeira 
deve continuar.

O ECDC considera que as autoridades nacionais e 
regionais têm implementado as medidas adequadas de 
controlo e o risco de transmissão de dengue através do 
sangue ou outras substâncias de origem humana na 
Madeira está mitigado.

Moradores e viajantes que visitam a ilha da Madeira são 
fortemente aconselhados a tomar medidas de proteção 
individual para evitar picadas de mosquito. A dengue é 
transmitida por um mosquito durante o período diurno e, 
consequentemente, as medidas de proteção devem ser 
aplicadas ao longo do dia.

Os viajantes que apresentem sintomas febris com dor de 
cabeça intensa, dor retro-orbitária e mialgia, num período 
até 21 dias após o regresso da Madeira, são aconselhados 
a procurar aconselhamento médico. Os sintomas são 
muito semelhantes aos da gripe. 
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Os números da epidemia

O surto de dengue na Região Autónoma da Madeira tem 
evoluído rapidamente desde seu início em 03 de outubro 
de 2012 (data oficial em que a epidemia foi declarada 
pelas autoridades de saúde portuguesas), quando dois 
casos de dengue foram confirmados em pacientes 
residentes na Madeira.

Entre 3 de Outubro e 11 de Novembro de 2012, foram 
notificados pelo setor de saúde pública 1.357 casos de 
dengue, incluindo:

• 669 casos confirmados em laboratório

• 688 casos prováveis

• Oitenta e nove casos foram hospitalizadas desde que o 
surto começou (número cumulativo)

• Nenhuma morte foi registada.

O Risk assessment em 
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/dengue-
madeira-risk-assessment-update.pdf

Mais info sobre a dengue em http://www.denguenaweb.org 
(sistema de monitorização da dengue na Baía, Brasil, 
idêntico ao Gripenet)

Últimas notícias

Gripe ainda não começou, Gripenet sim

600 mil     vacinados  
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