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VIXILANCIA ADAPTADA AOS REFUGALLOS DO ABROCHO DE ÉBOLA   

Como o virus de ébola pode persistir en determinados fluídos 
corporais das persoas que sobreviviron á enfermidade 
[Apéndice], pode orixinar tanto recorrencias sintomáticas da 
enfermidade,  como  facilitar a transmisión a outras persoas, 
mesmo a partir de suxeitos asintomáticos [MSSSI]. Esta 
transmisión debida ao contacto con persoas que sobreviviron 
á enfermidade, da lugar a unha situación que se coñece como 
refugallo do abrocho  (“Flare up” en inglés).  

Dende que a OMS declarase o fin do abrocho de ébola en 
Africa Occidental, xa ocorreron refugallos en Liberia [Venres] 
e Serra Leoa [Venres], que se consideran rematados, e mais 
Guinea Conakry, na que o refugallo está activo, dende o 
17/03/2016 e no que se confirmaron, polo de agora, dous 
novos casos de ébola relacionados [OMS]. 

Neste contexto, os tres países implicados no abrocho e 
identificados como áreas de afectadas (Guinea Conakry, 
Liberia e Serra Leoa), teñen activada unha estratexia de 
vixilancia e control para seguir a estes casos, ademais dun 
plan asistencial, de axuda aos supervivintes [OMS]. 

Con todo, como non se pode descartar completamente a 
aparición dun caso fóra das áreas afectadas, aínda que o risco 
é extremadamente baixo, mantense a vixilancia nos países 
alleos ao abrocho. Ata o de agora esta consistía en engadir á 
listaxe das áreas afectadas os países nos que ocorría un 
refugallo e dalos de baixa cando rematara, como xa ocorreu 
con Liberia e tería ocorrido agora con Serra Leoa.  

Mais esta é unha abordaxe que xera confusión, polo que se 
decidiu manter os tres países na listaxe de áreas afectadas  
mentres haxa risco de refugallos. Por iso, a partir de agora, 
ante todo doente cun: 

cadro agudo suxestivo de infección, que nos 21 días 
previos ao inicio dos síntomas, estivo nunha área 
afectada, na que tivo contacto cun caso de ébola actual 
ou pasado, 

compre chamar de xeito urxente ao SAEG (teléfonos no 
rodapé), que será o responsable de facer unha avaliación de 
risco. Se dela resulta que o doente é un caso posible de ébola 
aplicaranse as medidas específicas de control [ligazón].   

EFECTOS SOBRE A SAÚDE DA AVESPA ASIÁTICA (VESPA VELUTINA)

A Vespa velutina (subespecie nigrothorax), ou avespa 
asiática, é unha especie invasora procedente de Asia, da que 
se tivo coñecemento, por primeira vez en Europa, no ano 
2004 en Francia. Na península ibérica observouse por 
primeira vez en Irún, no ano 2010, e xa son varias 
Comunidades Autónomas do norte da Península as afectadas. 

En Galicia son múltiples os concellos nos que se ten 
observado, como se pode ver no mapa desta ligazón, estando 
especialmente afectados, en canto a número de avesporeiros 
detectados, concellos do norte das provincias de Lugo e A 
Coruña e o sur da provincia de Pontevedra. 

Así como ten unha importancia moi elevada nos aspectos 
económico e de biodiversidade, non a ten tanta para a saúde 
pública ou clínica, xa que estudos realizados en Francia 
mostraron, ata o de agora, que o seu veleno non é máis 
tóxico que o das avespas autóctonas. Tampouco se observou 
un comportamento fronte ao home máis agresivo. De feito, 
en Francia, dende a súa introdución non observaron un 
incremento de eventos por picaduras. 

É unha especie diúrna cuxa máxima actividade é no verán. 
Como todas as avespas ataca só cando notan en perigo o seu 
niño, e o rango de defensa do avesporeiro é semellante ao 
das especies autóctonas, ao redor de 5m. 

Tende a facer os seus avesporeiros en altura, polo que o 
contacto con elas adoita ser ocasional e fortuíto, por tentar 
destruír os niños ou contacto accidental cunha obreira, coa 
excepción das labores de apicultura, silvicultura, poda, etc. 

As picaduras non son máis dolorosas que as de outras 
avespas e os poucos casos de reaccións sistémicas que se 
teñen descrito, veñen derivados, ao igual que acontece coas 
especies autóctonas, de picaduras múltiples e/ou que afectan 
a zonas do corpo máis comprometidas e que podan provocar 
bloqueo das vías respiratorias, como a cabeza ou mucosas 
e/ou antecedentes de alerxia previa ao veleno de 
himenópteros. É polo que ante picaduras por estas avespas 
compre actuar como ante outra picadura destes insectos e 
ter en conta os antecedentes de alerxia previa. 

Para evitar as picaduras debidas á defensa do avesporeiro 
convén que a súa eliminación a xestione persoal experto e 
cos medios de protección persoal axeitados. As Consellerías 
do Medio Rural e de Medio Ambiente e Ordenación do 
Territorio teñen posto en marcha un plan de vixilancia e 
control da avespa asiática, que se pode consultar na seguinte 
ligazón.

VACINACIÓN FRONTE Á VARICELA EN GALICIA 

Na páxina web da dirección xeral de Saúde Pública ven de 
publicarse a instrución sobre o uso de vacina da varicela 
en Galicia. Pódese consultar na seguinte ligazón. 

Nela lémbrase que o 1 de abril comeza a vacinación 
rutineira dos nados a partir do 1 de xaneiro de 2015, e que 
se mantén a vacinación aos 12 anos de idade. A instrución 
inclúe tamén a listaxe actualizada de grupos de risco.   

  
 
 
 
 
 

 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ebola/docs/Evaluacion_Riesgo_Supervivientes_Ebola_28.01.2016_final.pdf
http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/3462/Venres_Epidemioloxico_vol4_extraordinario_20151124.pdf
http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/3579/Venres_Epidemioloxico_vol5_n2_20160129.pdf
http://www.who.int/csr/disease/ebola/guinea-flareup-update/en/
http://www.who.int/csr/disease/ebola/guinea-flareup-update/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204235/1/WHO_EVD_OHE_PED_16.1_eng.pdf?ua=1
http://www.sergas.es/Saude-publica/Ébola-Manexo-do-caso
http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/gandaria/apicultura/concellos_deteccion_ninos_vespa_velutina_31122015.pdf
http://www.medioruralemar.xunta.es/es/areas/ganaderia/apicultura/vespa_velutina/
http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/3666/Vacinaci%c3%b3n%20fronte%20%c3%a1%20varicela_abril%202016.pdf
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VIXILANCIA ADAPTADA AOS REFUGALLOS DO ABROCHO DE ÉBOLA 

 

Na táboa amósase a persistencia do virus ébola en diferentes fluídos, 
segundo diferentes estudos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

Localización Persistencia (ata…) 

Seme 284 días 

Humor acuoso 90 días 

Suor 40 días 

Secrecións vaxinais 33 días 

Ouriños 30 días 

Feces 22 días 

Leite materno  15 días 


