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Nos últimos anos, com a integração dos países devido à globalização, houve um 

aumento da circulação de pessoas e mercadorias, estreitando as distâncias e 

compartilhando agentes de doenças, para além das fronteiras de seus países de origem e 

residência. 

Evidenciou-se, portanto, mudanças importantes no padrão de morbi-mortalidade na 

população, pela alteração do comportamento epidemiológico de doenças endêmicas já 

conhecidas, pelo aparecimento de doenças emergentes e reemergentes, pelo aumento na 

ocorrência de agravos inusitados, situações de emergências epidemiológicas de natureza 

infecciosa, catástrofes, surtos e epidemias causados por agentes tóxicos, infecciosos ou 

desconhecidos. 

Diante desse cenário, que passa a exigir dos serviços de saúde respostas mais ágeis 

aos riscos e emergências em Saúde Pública, o Centro de Informações Estratégicas em 

Vigilância em Saúde do Recife (Cievs Recife) realiza diariamente mineração de rumores e 

notícias de surtos, epidemias e eventos que possam caracterizar um risco ou emergência em 

saúde pública, através da captação oportuna nos principais meios de comunicação. 

O objetivo é divulgar e atualizar os profissionais e gestores da saúde sobre a 

ocorrência de eventos relacionados às emergências em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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APESAR DE RARA, FEBRE-MACULOSA APRESENTA ALTA TAXA DE MORTALIDADE 
25/07/2017 

Em 2017, já houve 4 casos de febre maculosa em Piracicaba, resultando em 2 mortes. A 
doença, transmitida pelo carrapato-estrela, tende a ressurgir nos meses mais frios ano. Como explica 
Marcelo Bahia Labruna, professor associado da USP na área de Medicina Veterinária, com ênfase em 
doenças parasitárias de animais, em especial transmitidas por carrapatos, a febre-maculosa é sazonal 
e acompanha os ciclos populacionais de carrapatos-estrela jovens. Como nos meses de inverno e 
outono o número de aracnídeos aumenta, há mais manifestações da doença naturalmente, esclarece 
o especialista. 

Labruna aponta a alta letalidade da febre-maculosa, que chega à 60% no estado de São 
Paulo, mas ressalva que se trata de uma doença rara, pois menos de 1% da população de carrapatos 
é infectada pala bactéria e, para que ocorra a transmissão, o aracnídeo precisa ficar preso à pele por 
pelo menos dez horas. 

O professor ressalta que, se o indivíduo que apresenta febre e dores no corpo esteve em 
contato com carrapatos nos últimos dez dias, é importante relatar no atendimento médico, uma vez 
que a mortalidade da febre-maculosa é alta e o tratamento utiliza antibióticos específicos. Além 
disso, para se prevenir, Labruna recomenda evitar áreas onde há carrapatos e se atentar com 
animais domésticos, que podem trazê-los para dentro de casa. 

 

https://jornal.usp.br/atualidades/apesar-de-rara-febre-maculosa-apresenta-alta-taxa-de-mortalidade/
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USP ALERTA PARA CIRCULAÇÃO DE VÍRUS QUE CAUSA SINTOMAS PARECIDOS COM OS DE 

DENGUE E ZIKA 
27/07/2017 07h00   

 
O Departamento de Virologia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto (SP) alerta 

para a circulação do vírus da febre oropouche nas cidades brasileiras. Transmitido por um mosquito, 
ele causa sintomas muito parecidos com os de doenças como dengue, zika e febre chikungunya, e 
pode evoluir para meningite. 

Para o virologista da USP Luiz Tadeu Moraes Figueiredo, é importante que o vírus seja 
discutido para que profissionais da saúde estejam preparados para fazer o diagnóstico da doença. 

O vírus oropouche foi identificado pela primeira vez no Brasil na década de 1960, e há 
registros frequentes da ocorrência de pessoas doentes na região da Amazônia, no Peru e em países 
do Caribe. 

Segundo Figueiredo, o oropouche é transmitido pelo mosquito Culicoides paraensis, 
popularmente conhecido como maruim ou pólvora. O inseto tem dois milímetros de tamanho e 
também se reproduz em ambientes úmidos e com água parada, assim como o Aedes Aegypti, e é 
encontrado em todo o país. 

“É um vírus potencialmente emergente, já que o vetor que o transmite está presente em 
nosso meio, em várias regiões do Brasil. Essa virose está acontecendo nas proximidades, não está 
longe daqui. Então, ela pode vir a emergir e causar epidemias na cidade”, diz o virologista. 

Em 2010, o Departamento de Virologia da USP diagnosticou duas pessoas com a doença – 
uma jovem de 18 anos, que viajou a Porto Seguro (BA), e um homem de 61 anos, que contraiu a 
doença em Rondônia. 

Na Bahia, dois casos da doença foram descobertos em julho deste ano – uma criança de 10 
anos que mora em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, e um adolescente de 16 
anos que mora em Salvador. Um deles estava na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, quando 
ficou doente. 
Diagnóstico 

No Brasil, segundo o pesquisador, mais de 500 mil casos de febre oropouche foram 
registrados nas últimas décadas. Em 2002, Figueiredo participou de um estudo com 128 pessoas 
infectadas com o vírus em Manaus (AM), mas que foram apontadas com quadro clínico de dengue. A 
maior dificuldade é compreender os sintomas para eliminação de doenças causadas pelo Aedes 
aegypti 

De acordo com Figueiredo, há poucos lugares com recursos para confirmação em 
laboratório. N região de Ribeirão Preto, apenas o Hospital das Clínicas está preparado para exames 
para identificar o vírus. 

“São doenças agudas que dão febre, dor de cabeça, dor muscular. Elas são muito parecidas e 
podem ser confundidas. Eventualmente sim, pode estar sendo confundido com outra coisa”, explica 
o pesquisador. 

http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/usp-alerta-para-circulacao-de-virus-que-causa-sintomas-parecidos-com-os-de-dengue-e-zika.ghtml
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Embora possa evoluir para um quadro de meningite, doença considerada grave por atingir o 
sistema nervoso central, o oropouche não é capaz de causar patologias congênitas, como é o caso do 
zika vírus. 

“O zika tem esse potencial de infectar o sistema nervoso central, principalmente causando 
doença congênita, a paralisia flácida de Guillain-Barré, que não é o caso da febre do oropouche. Um 
percentual dos casos de febre do oropouche desenvolve meningite, mas não há relatos de mortes de 
meningite por oropouche.” 

Figueiredo alerta para a criação de políticas públicas de treinamento de profissionais da 
saúde para que a população não seja surpreendida, mais uma vez, por uma possível epidemia. 

“Seria importante que a gente pensasse nessa possibilidade desse vírus aparecer por aqui e 
começasse a se preparar, fazer exames para diagnosticar casos, senão ele sempre não vai ser 
descoberto, porque ninguém pensa, ninguém lembra.” 
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SETE ESTADOS TÊM ALTA NOS CASOS DE CHIKUNGUNYA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017 
27/07/2017 06h00  

 
Sete estados brasileiros -- Roraima, Pará, Tocantins, Ceará, Minas Gerais, Espírito Santo e 

Mato Grosso -- apresentaram uma alta nas notificações de chikungunya no primeiro semestre de 
2017, em comparação com o mesmo período do ano passado. Essas regiões são contrárias à 
tendência nacional: o país teve uma queda geral de 42% nos casos da doença. 

Os números foram contabilizados até a 52ª semana epidemiológica, que terminou no dia 24 
de junho, e foram divulgados pelo Ministério da Saúde. O estado com o maior número absoluto de 
casos é o Ceará, com 80.045 registros. Já Roraima apresentou a maior alta, de 2.635%, passando de 
60 casos nos primeiros seis meses de 2016 para 1.641 neste ano. 
 
Casos 'pipocando' 

Antonio Bandeira, infectologista e pesquisador da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
chama a atenção para uma diferença observada entre a zika e a chikungunya -- ambas as doenças 
são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, assim como a dengue. 

O médico conta que a zika chegou, se espalhou e infectou uma grande massa. Os números da 
doença que causa a microcefalia caíram drasticamente no primeiro semestre deste ano: 93%. Todos 
os estados, exceto Roraima, apresentaram uma queda nos casos da doença. Para o infectologista, a 
zika já conseguiu atingir seu pico de infecção com um espalhamento maior entre estados. 

Já no caso da chikungunya, segundo Bandeira, as infecções ocorrem em grande quantidade, 
mas "pipocam entre as cidades". Elas dominam uma determinada região e depois retornam. Ele 
conta que a Bahia, incluindo Salvador, teve uma explosão de casos no primeiro semestre de 2016 -- 
foram mais de 48 mil notificações de chikungunya no estado, com uma taxa de incidência de 318 
casos por 100 mil habitantes -- e neste ano foram registradas 6.541 notificações, uma queda de 86%. 

Isso não impediu que, neste primeiro semestre de 2017, outro surto chegasse a Salvador. Um 
alerta foi emitido pela Diretoria de Vigilância em Saúde da cidade para um aumento nos casos no 
Subúrbio Ferroviário, em cinco ruas da região, com 171 notificações. Vale lembrar que os 
pesquisadores apostam que o vírus da chikungunya, assim como o da zika, consegue infectar uma 
única vez cada pessoa, que cria anticorpos e se torna imune. 

"O que está acontecendo é que a chikungunya está mostrando que é capaz de fazer surtos 
que pegam determinadas regiões, mas não esgotam aquela área, diferentemente da zika", explicou 
Bandeira. 
 
Sem relação clara entre estados 

Os especialistas entrevistados não apresentaram um perfil comum entre esses sete estados 
que justifique a alta. Os prováveis motidos apontados são clima propício, seca e aumento da 
população de Aedes aegypti. 

Robério Dias Leite é infectologista pediátrico em Fortaleza, e o Ceará representa mais de 80 
mil do total de 131 mil notificações do Brasil neste ano. "Tivemos um grande período de seca, e neste 
ano uma melhora, mas ainda estamos abaixo dos níveis médios de chuvas no estado. Isso favorece 
porque durante a seca as pessoas tendem a armazenar água e isso contribui no desenvolvimento do 
mosquito", explicou. 

http://g1.globo.com/bemestar/chikungunya/noticia/sete-estados-tem-alta-nos-casos-de-chikungunya-no-primeiro-semestre-de-2017.ghtml
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De acordo com Leite e Bandeira, a existência de uma alta nos casos de dengue pode indicar 
um aumento futuro dos casos das outras arboviroses. 

"No estado do Ceará, a gente já estava observando um aumento nos casos de dengue. Essas 
duas coisas estão muito relacionadas ao mosquito, provavelmente uma expansão grande do vetor 
por lá. Então, você prepara o terreno para a doença. Quando você tem uma grande densidade de 
Aedes aegypti em alguma localidade, o terreno está pronto, qualquer pessoa contaminada que chega 
ali começa a ter o material propício para fazer um novo surto", avaliou Bandeira. 

Robério Dias Leite chama a atenção para a necessidade de mais pesquisas que comprovem 
se os vírus da zika, dengue e chikungunya competem entre si "por espaço" nos mosquitos. Um 
estudo divulgado pela revista "Nature" em maio deste ano aponta para a possibilidade de que os três 
vírus sejam transmitidos na mesma picada do Aedes. Os cientistas não conseguiram, no entanto, 
comprovar se há uma competição entre eles para conseguir mais espaço entre a população de 
mosquitos. 

"Tem coisas que a ciência ainda precisa responder. Mas sabemos é que ,na verdade, nós 
temos um vetor sem controle ligado a questões ecológicas", disse Leite. 
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IÉMEN ENFRENTA PIOR EPIDEMIA DE CÓLERA NO MUNDO 
26/07/2017 16:30 

 

No final de uma missão conjunta ao Iémen, os directores gerais do UNICEF e da OMS, assim 
como o director executivo do PAM, declararam nesta quarta-feira, 26 de Julho, que aquele país da 
Península Arábica está a atravessar uma das piores epidemias de cólera no mundo. Dados 
apresentados  por estas organizações das Nações Unidas mostram que só nos últimos três meses 
deste ano foram registados 400.000 casos suspeitos de cólera e cerca de 1.900 mortes associadas a 
esta doença. 

Este intenso surto de cólera surge no âmbito da grave crise humanitária que o Iémen está a 
viver desde há bastante tempo. Mais de 60% da população não tem alimentação suficiente e dois 
milhões de crianças estão em estado de má nutrição. No conjunto, 80% da população do país precisa 
de assistência humanitária no campo alimentar e da saúde. De salientar que mais de 30 mil pessoas 
empregadas no sector da saúde não recebem o seu salário há mais de 10 meses e trabalham apenas 
por dever. Apelam, por isso, as autoridades a enfrentarem esta situação com urgência a fim de evitar 
outras mortes. 

Devido a esta situação no sector da saúde e por falta de subsídios, as organizações 
humanitárias encontram muitas dificuldades para reverter este quadro sombrio. 

Numa declaração conjunta no final da sua missão a UNICEF, o PAM e a OMS disseram que 
realizaram essa missão comum ao Iémen para verem com os próprios olhos as dimensões desta crise 
humanitária e planificar um empenho conjunto para ajudar as pessoas no país.   

Os responsáveis das organizações disseram ainda que no seu encontro com os líderes do 
Iémen, pediram que seja garantido o acesso dos operadores humanitários às áreas afectadas pela 
guerra e que seja encontrada uma solução pacifica para o conflito. 

Pediram também à comunidade internacional para multiplicar o seu apoio a população do 
Iémen, pois que se nada for feito agora, corre-se o risco de se perder mais vidas humanas e 
comprometer, deste modo, o futuro das próximas gerações e do país todo.  

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.radiovaticana.va/news/2017/07/26/i%C3%A9men_enfrenta_pior_epidemia_de_c%C3%B3lera_no_mundo/1327216
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FIOCRUZ TESTARÁ EFICÁCIA DE DOSE DILUÍDA DA VACINA DA FEBRE AMARELA 
27/07/2017 10h02 

 
Medida de fracionamento foi cogitada pelo Ministério da Saúde em março. Agora, Fiocruz avalia se 
eficácia de dose com menos cópias do vírus se mantém a longo prazo 
 

Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) testará a eficácia de uma dose diluída da vacina da febre amarela. 
Trata-se da segunda parte de um estudo realizado pela primeira vez em 2009, quando 900 homens receberam a 
vacina diluída pela primeira vez. Agora, a entidade está avaliando se anticorpos contra o vírus se mantêm a 
longo prazo. A iniciativa tem financiamento da organização britânica Wellcome Trust e apoio da Organização 
Mundial de Saúde. 

O trabalho de campo está sendo concluído, mas a Fiocruz fará ainda os testes laboratoriais para 
concluir os estudos. “Se esse grupo se mantiver protegido, isso vai dar uma confiança de que doses reduzidas 
permitem imunidade a longo prazo”, diz Reinaldo Menezes, consultor da Fiocruz e coordenador científico dos 
testes. A perspectiva é que os resultados sejam divulgados até o final do ano. 

Em março, o Ministério da Saúde avaliou adotar um método fracionamento da vacina no Brasil em face 
da demanda pelo imunizante. A medida, no entanto, não chegou a ser adotada."O fracionamento para uso na 
rotina não é trivial e tem que ser feita toda uma mudança na produção. Não é assim na semana que vem", diz 
Menezes. Uma das questões é a compra de uma seringa especial em larga escala para a administração da dose 
de 0,1 ml -- ao invés de 0,5 ml. "Ela não existe no mercado. Deve ser feita uma compra internacional." 

Na diluição, há a presença de menos cópias do vírus na vacina; já no fracionamento, a vacina é 
administrada em uma dose menor. O princípio da eficácia, contudo, é o mesmo. Quando o Ministério da Saúde 
cogitou o fracionamento, uma das questões levantadas era sobre o tempo de eficácia, já que os estudos com a 
dose diluída haviam acompanhado indivíduos por 10 meses e a vacina na dose habitual protege por 10 anos. 
"Isso não significa que a vacina diluída não protege, só indica que a efetividade precisa ser avaliada e é isso o que 
vamos fazer." 

A vacina fracionada poderá ser usada em situações emergenciais, já que hoje há apenas dois grandes 
laboratórios que produzem a vacina no mundo: Biomanguinhos, ligado à Fiocruz, e a empresa Sanofi Pasteur, 
com sede na França. As iniciativas também serão discutidas em painel na 19ª Jornada Nacional de Imunizações 
SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações), que acontece em São Paulo, entre 9 e 12 de agosto. 
 
Diluição garantiu imunidade 

Na primeira parte do estudo, feito em 2008 e 2009, 900 homens receberam a vacina diluída. Com os 
resultados, pesquisadores atestaram a eficácia do imunizante em uma diluição que pode chegar a 50 vezes 
menor que a dose usualmente aplicada. “Essa diluição significa que há 50 vezes menos cópias do vírus”, explica 
Menezes. 

As pessoas que receberam a vacina nessa primeira fase foram acompanhadas por 10 meses – e a 
proteção se manteve. Agora, com os testes de 2017, será possível analisar se o imunizante é capaz de proteger 
indivíduos por um tempo maior. A entidade já conseguiu contato com um terço dos participantes que 
participaram do primeiro estudo feito há 8 anos. 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/fiocruz-testara-eficacia-de-dose-diluida-da-vacina-da-febre-amarela.ghtml
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Ainda, a Fiocruz planeja novos estudos para 2018 – dessa vez, com testes da vacina diluída em crianças 
para comprovar também a efetividade da estratégia nessa faixa etária. 
 
Medida ajudou a combater surto no Congo 

No ano passado, os estudos de diluição realizados na Fiocruz ajudaram a Organização Mundial de 
Saúde a combater surto de febre amarela na República Democrática do Congo. Por recomendação da OMS, a 
vacina de 0,5 ml foi fracionada e o país aplicou uma dose 5 vezes menor: de 0,1 ml. 

“Já que atestamos que uma diluição de até 50 vezes era eficaz, a conclusão é que um fracionamento 
em cinco vezes poderia ser utilizado para ampliar a oferta da vacina em face da emergência”, explica Menezes. 

Com a recomendação da Organização Mundial de Saúde, o país conseguiu imunizar 7 milhões de 
pessoas em duas semanas em 8000 postos de vacinação. Foram utilizadas vacinas apropriadas e a epidemia foi 
rapidamente controlada. 

"Essa experiência amplia o conhecimento sobre a utilização de doses menores da vacina de febre 
amarela, que permite aumentar rapidamente o número de doses disponíveis em situações emergenciais", diz o 
especialista. 
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FUNGO AFRICANO É REPORTADO PELA 1ª VEZ NO BRASIL EM 2 CRIANÇAS NO RIO 
28/07/2017 16h59 

Pesquisadores da Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz) fizeram a análise 
genética do micro-organismo que causa a Tinea capitis ou, de forma popular, a micose da cabeça 
 

Pela primeira vez na literatura, um grupo de cinco pesquisadores do Instituto Nacional de Infectologia 
Evandro Chagas (INI/Fiocruz) reportou a existência do fungo Microsporum audouinii em território brasileiro. 
Dois irmãos em Manguinhos, no Rio, estavam com a infecção chamada de Tinea capitis ou micose da cabeça. 

A doença é muito comum na América do Sul e é mais causada pelo fungoMicrosporum 
canis, transmitido por cães e gatos. O novo micro-organismo detectado no país tem origem africana e já foi 
reportado em países europeus -- de 2010 a 2016, a cidade com o maior número de casos foi Paris, na França. De 
acordo com os pesquisadores, os pacientes geralmente voltam de viagens ou são refugiados. 

Os dois meninos de 6 e 8 anos, no entanto, nunca viajaram para a África. Rodrigo Almeida-Paes, 
pesquisador do INI/Fiocruz, coordenou a equipe em laboratório. Ele conta que a médica Anna Sales recebeu as 
crianças e notou os sintomas na cabeça. 

"Como eles pegaram exatamente não sabemos dizer. A mãe os trouxe na Fiocruz para exames, e não 
foi exatamente por causa disso [da micose da cabeça]. A médica percebeu que eles tinham lesões no couro 
cabeludo e resolveu investigar e tratar", contou Almeida-Paes. 

Amostras de cabelo foram recolhidas e levadas para laboratório. Inicialmente, os especialistas acharam 
que encontrariam o Microsporum canis, a espécie que sempre foi relatada no Brasil e na América do Sul. No 
entanto, a análise morfológica e, depois, do DNA do fungo, confirmou que o Microsporum audouinii era o 
causador. 

Com o resultado em mãos, os cientistas ficaram em dúvida: como os meninos foram infectados se 
nunca viajaram para a África? De acordo com o artigo assinado pela equipe, e que será publicado pelo periódico 
científico "Mycopathologia", o fungo sempre esteve no Brasil. 

Almeida-Paes diz que são duas as hipóteses: o novo micro-organismo era sempre confundido com 
o Microsporum canis ou ele era identificado e nunca reportado, já que a notificação deste tipo de doença ao 
Ministério da Saúde e órgãos de vigilância não é obrigatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/fungo-africano-e-reportado-pela-1-vez-no-brasil-em-2-criancas-no-rio.ghtml
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LASSA FEBRE: UM CASO CONFIRMADO EM PLATEAU 
LASSA FEVER: ONE CASE CONFIRMED IN PLATEAU 
27/07/17 

 
 
O Comissário do Estado do Plateau para a Saúde, o Dr. Kuden Deyin na terça-feira confirmou outro 
caso de febre Lassa no estado 
 
Deyin, que fez a confirmação aos repórteres em Jos, disse que o paciente que foi trazido de Garkawa 
na área do governo local de Mikang estava exibindo sintomas de febre de Lassa. "Depois que a 
amostra de sangue foi retirada do paciente, o resultado saiu positivo e o paciente está atualmente 
respondendo ao tratamento no Jos University Teaching Hospital (JUTH). "Até agora, o estado 
registrou quatro casos de febre de Lassa e três dos quatro pacientes estão respondendo ao 
tratamento no Hospital de Ensino da Universidade Jos, enquanto um paciente morreu", disse ele. O 
comissário informou o público para garantir que eles mantenham um nível muito elevado de higiene 
pessoal e garantam que seus ambientes sejam mantidos limpos. "Os alimentos devem ser mantidos 
em recipientes à prova de roedores e as pessoas também devem desistir de secar seus alimentos na 
estrada, como eles nunca podem saber quando os ratos vão defecar ou urinar sobre eles. "Os 
profissionais de saúde devem estar alerta, enquanto os médicos privados são aconselhados a não 
manter os pacientes que manifestam sintomas de febre de Lassa por muito tempo. "Em vez disso, 
esses pacientes devem ser encaminhados para instituições de saúde terciárias para atenção médica 
imediata, já que o tempo era essencial para tratar a febre de Lassa", disse o comissário. No dia 8 de 
julho, alunos do Federal Government Girls College, foram apressados da clínica escolar para o 
Hospital de Ensino da Universidade Jos e observou-se que estavam exibindo sintomas de febre de 
Lassa. Suas amostras de sangue foram levadas para o Hospital Universitário da Universidade de Lagos 
(LUTH) se descobriu que três das quatro amostras eram positivas. A febre de Lassa, também 
conhecida como Lassa hemorrhagic fever (LHF), é um tipo de febre hemorrágica viral causada pelo 
vírus Lassa. Muitos dos infectados pelo vírus não desenvolvem sintomas. Quando os sintomas 
ocorrem, tipicamente incluem febre, fraqueza, dores de cabeça, vômitos e dores musculares. O vírus 
é comumente transmitido por ratos e é dito ser responsável por cerca de 5000 mortes por ano. 
Recentemente, a Associação Médica da Nigéria (NMA) alertou os nigerianos sobre a necessidade de 
se proteger contra outro surto de febre Lassa e Ebola. O Dr. Tunde Olawepo, presidente da 
associação em Kwara, disse à nossa colega em uma entrevista que a Nigéria não deve deixar a guarda 
contra o vírus mortal, a Ebola ea febre de Lassa. Ele observou que o governo e as pessoas têm 
medidas relaxadas que foram iniciadas para conter a propagação de Ebola em seu surto em 2013. 
Segundo ele, a vigilância dos viajantes que entram no país parou assim que as pessoas se haviam 
relaxado com higiene pessoal, como lavagem regular de mãos e uso de desinfetantes. "As pessoas 
pararam de usar desinfetantes para mãos e lavagem de mãos frequentes como antes. "Precisamos 
intensificar as medidas preventivas e isso significa que as pessoas devem manter a higiene em todos 
os momentos", afirmou. 
(Texto traduzido pelo Google Tradutor) 

http://www.nan.ng/headlines/lassa-fever-one-case-confirmed-plateau/

