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As populações de inúmeros países do mundo, inclusive do
nosso Continente, estão preocupadas com o evento de uma nova
virose, com possibilidades de se constituir numa Pandemia. A
respeito desta nova virose que já identificada em vários países da
Ásia, Europa e América do Norte, há informações suficientes na
mídia, com intensa repercussão nos informativos da Televisão
Brasileira.
Mas uma informação veiculada na página eletrônica da
ABRAMVET – Academia Brasileira de Medicina Veterinária, nos
alertou para um fato e conhecimento fundamental: “Quais seriam
as dez mais perigosas viroses para os humanos e suas origens?
Assim sendo, destacamos o link que nos leva a um arquivo que
apresenta: “Os 10 vírus mais perigosos do mundo!”, a seguir
https://www.dw.com/pt-br/os-10-v%C3%ADrus-mais-perigosos-do-mundo/g-19004890

Na Abertura da página, aparecem informações e micro fotografias do
vírus e, clicando sobre a imagem aparece informações do vírus seguinte.

Obs.: A propagação do zika tem gerado pânico no Brasil e
em outros países da América Latina. Mas ele, até agora, não é
considerado um dos dez vírus, considerados os mais perigosos do
mundo.
Veja quais são os dez Vírus que foram considerados os mais
perigosos para a humanidade:
1º- vírus de Marburg – é o vírus mais perigoso do mundo,
levando o nome de uma pequena cidade alemã às margens do rio
Lahn;
2º - vírus do Ebola - descoberto em 1976 na República
Democrática do Congo, recebendo o nome do rio que passa pelo
vilarejo onde foi detectado pela primeira vez;
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3º - o Hantavírus – este vírus descreve uma ampla variedade
de vírus, recebeu o nome de um rio, onde soldados americanos
foram os primeiros a se infectarem durante a Guerra da Coreia, em
1950;
4º - o vírus H5NI – causador da Gripe Aviária. Com uma
taxa de mortalidade de 70%, mas o risco real de alguém se infectar
com o vírus H5NI é muito baixo;
5º - o vírus causador da Febre de Lassa; a primeira pessoa a
se infectar com este agente foi uma enfermeira na Nigéria (sendo
endêmica na África Ocidental). A doença é transmitida aos
humanos através do contato com excrementos de roedores.
6º - o vírus Junin é associado à febre hemorrágica argentina,
a doença é dificilmente diagnosticada à primeira vista.
7º - o vírus da febre hemorrágica Crimeia-Congo, que é
transmitido por carrapatos;
8º- o vírus Machupo, associado à febre hemorrágica
boliviana. O vírus pode ser transmitido de humano para humano, e
os roedores, frequentemente são os portadores.
9º - o vírus da floresta de Kyasanur na costa sudoeste da
Índia (1955), também é transmitido por carrapatos, mas supõe-se
que ratos, aves e suínos também possam ser hospedeiros do vírus.
10º - o Vírus da Dengue é uma ameaça constante.
Transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, a doença afeta entre 50
e 100 milhões de pessoas por ano em todo o mundo O vírus
representa um problema para os dois bilhões de habitantes
(Tailândia, Índia e Brasil).

