Direção Nacional da Saúde

Comunicado de Imprensa
Evolução da Epidemia de ZIKA em Cabo Verde

O Ministério da Saúde informa que:


Na semana de 18 a 24 de Janeiro de 2016 foram registados no país, 83 casos de
Zika, sendo 60 casos em S. Filipe, ilha do Fogo, 14 casos na Cidade da Praia, 4
casos em Santa Cruz, 3 casos em Boa Vista e 2 casos em São Miguel;



Pela segunda semana consecutiva não se registaram casos na ilha do Maio;



Não foram registados casos de transmissão local nas ilhas de Santo Antão, São
Nicolau, São Vicente, Brava e Sal;



Desde o início de epidemia, em Outubro de 2015 até 24 de Janeiro de 2016 foram
registados 7.164 (Sete mil cento e sessenta e quatro) casos de ZIKA, com uma
tendência decrescente nas últimas 5 semanas, tendo neste momento a transmissão
a ocorrer especificamente nas ilhas de Santiago e Fogo (município de São Filipe);



Não foram registados complicações derivadas de febre ZIKA, nem casos de
desordens neurológicos ou outras relacionadas;



Não foram registados, até a presente data, nenhum caso de microcefalia.

O Ministério da Saúde informa ainda que mantem o reforço da luta contra o mosquito
vetor transmissor do ZIKA.
E apela a população para reforçar medidas de proteção individual para evitar a picada do
mosquito (colocação de redes nas janelas, fazer a fumigação no domicilio, usar repelente
entre outras) e adotar medidas para o correto armazenamento de água, tapando todos os
recipientes, bidões, tanques, vasilhas, cisternas e outros) evitando assim os criadouros do
mosquito vetor que é o mesmo transmissor também para Dengue, Febre-amarela e
Chicungunha.
Reforça ainda o apelo para medidas de limpeza e a manutenção do saneamento do meio.
O Ministério da Saúde conta com a colaboração de todos no combate ao ZIKA e de outras
doenças transmitidas por mosquito.
Praia, 02 de Fevereiro de 2016.
Saúde um compromisso do Estado, uma responsabilidade de Todos.
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De seguida é apresentada a evolução dos casos de ZIKA no País.
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