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OMS: Relatório da situação do Roteiro de Resposta ao Ébola  
18 de Setembro de 2014 

 
Este é o quarto de uma série de relatórios de situação regulares sobre o Roteiro de Resposta ao Ébola1. O 
relatório contém uma análise da situação epidemiológica, com base na informação oficial fornecida pelos 
Ministérios da Saúde, e uma avaliação da resposta medida em função dos indicadores essenciais do 
Roteiro, quando disponíveis.  
 
Os dados contidos no presente relatório baseiam-se na melhor informação disponível. Estão a ser 
desenvolvidos esforços consideráveis para melhorar a disponibilidade e o rigor da informação sobre a 
situação epidemiológica e a implementação da resposta.  
 
De acordo com a estrutura do roteiro, os relatórios dos países recaem em três categorias: países com 
transmissão generalizada e intensa (Guiné, Libéria e Serra Leoa); países que têm um ou vários casos 
iniciais ou com transmissão localizada (Nigéria e Senegal); e países contíguos a zonas de transmissão 
activa (Benim, Burquina Faso, Côte d’Ivoire, Guiné-Bissau, Mali, Senegal). O Anexo 1 apresenta uma 
panorâmica da situação na República Democrática do Congo, onde ocorre um surto de EVD isolado e sem 
relação com os outros países.  

 
VISÃO GERAL  

O número total de casos prováveis, confirmados e suspeitos (ver Anexo 2) no actual surto da doença do 
vírus do Ébola (Ébola) na África Ocidental foi 5335, com 2622 mortes, até ao final do dia 14 de Setembro de 
2014 (Tabela 1). Os países afectados são Guiné, Libéria, Nigéria, Senegal e Serra Leoa. A Figura 1 abaixo 
mostra o número total de casos por país que foi notificado em cada semana epidemiológica, entre o início 
do dia 30 de Dezembro de 2013 (início da semana epidemiológica 1) e o final do dia 14 de Setembro de 
2014 (semana epidemiológica 37: 8 a 14 de Setembro).  
 
Figura 1: Histograma epidemiológico combinado 

Os dados baseiam-se na informação oficial fornecida pelos Ministérios da Saúde. Estes números estão sujeitos a 
alterações, devido à reclassificação em curso, investigação retrospectiva e disponibilidade dos resultados laboratoriais. 
Semana epidemiológica 37: 8 de Setembro a 14 de Setembro.  

                                                 
1 Consultar o Roteiro de Resposta ao Ébola em: http://www.who.int/csr/resources/publications/Ébola/response-roadmap/en/ 

 

Todos os casos        

África Ocidental 

 

País 

 

N
ú

m
er

o
 d

e 
ca

so
s 

Data 

http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/response-roadmap/en/


2 

 
1. PAÍSES COM TRANSMISSÃO GENERALIZADA E INTENSA 

A tendência ascendente da epidemia continua nos três países que têm transmissão generalizada e intensa 
(Guiné, Libéria e Serra Leoa: Tabela 1). O aumento na Libéria é provocado, sobretudo, por um aumento 
contínuo do número de casos notificados na capital, Monróvia.  

Tabela 1: Casos prováveis, confirmados e suspeitos na Guiné, Libéria e Serra Leoa, até ao final do dia 14 de 
Setembro de 2014 

País 

Definição de casos Casos 

Mortes 
 Total  Últimos 21 dias 

Últimos 21 dias 
/Total (%)  

Guiné 

Confirmados  750 266 36% 435 

Prováveis 162 21 13% 161 

Suspeitos  30 25 83% 5 

Todos  942 312 33% 601 

Libéria  

Confirmados  812 462 57% 631 

Prováveis 1233 596 46% 518 

Suspeitos  675 398 59% 310 

Todos  2720 1429 52% 1459 

Serra Leoa  

Confirmados  1513 584 39% 517 

Prováveis 37 0 0% 34 

Suspeitos  123 69 56% 11 

Todos  1673 653 39% 562 

Total    5335 2394 45% 2622 

Os dados baseiam-se na informação oficial fornecida pelos Ministérios da Saúde. Estes números estão sujeitos a 
alterações, devido à reclassificação em curso, investigação retrospectiva e disponibilidade dos resultados laboratoriais 

 
As Figuras abaixo mostram os números relativos a novos casos confirmados e prováveis ao longo do tempo, 
em cada um dos países com transmissão generalizada e intensa, acompanhados pelos números de casos, ao 
longo do tempo, nas capitais.  
 
GUINÉ 

Figura 2: Casos de EVD notificados todas as semanas a partir da Guiné e Conacri 

Os dados baseiam-se na informação oficial fornecida pelos Ministérios da Saúde. Estes números estão sujeitos a 
alterações, devido à reclassificação em curso, investigação retrospectiva e disponibilidade dos resultados laboratoriais. 
Semana epidemiológica 37: 8 de Setembro a 14 de Setembro. 
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O número de novos casos notificados na semana 37 (ou data) não aumentou (houve uma ligeira queda, em 
comparação com a semana anterior, Figura 2). Isso é atribuível, em grande parte, a uma diminuição do 
número de casos notificados em Macenta, que faz fronteira com Gueckedou, local onde o surto teve 
origem. A transmissão na capital, Conacri, está controlada. Ao contrário do que acontece na Libéria e na 
Serra Leoa, há vários distritos que não notificaram quaisquer casos (sobretudo no Norte do país), ou não 
notificaram novos casos na semana epidemiológica 37 (sobretudo no Nordeste do país). No entanto, não há 
qualquer indicação de que exista uma redução sustentada na incidência de casos na Guiné. 

 
LIBÉRIA 

O número de novos casos notificados continua a aumentar semana após semana, como resultado, 
sobretudo, da continuação do recente aumento de casos na capital, Monróvia (Figura 3). O número de 
novos casos notificados no distrito de Lofa, que faz fronteira com os distritos guineenses de Macenta e 
Gueckedou, não aumentou na semana 37, embora ainda seja cedo para afirmar que a incidência estabilizou 
em Lofa. 
 
Figura 3: Casos de EVD notificados todas as semanas a partir da Libéria e Monróvia 

Os dados baseiam-se na informação oficial fornecida pelos Ministérios da Saúde. Estes números estão sujeitos a 
alterações, devido à reclassificação em curso, investigação retrospectiva e disponibilidade dos resultados laboratoriais. 
Semana epidemiológica 37: 8 de Setembro a 14 de Setembro. 
 
Nos últimos meses, funcionários da OMS, US CDC e outros parceiros têm estado a trabalhar, em estreita 
colaboração com o Ministério da Saúde da Libéria, para melhorar a recolha de dados e integrar fontes de 
dados, com vista a desenhar o melhor retrato possível deste surto em rápida evolução. Algum desse 
trabalho inclui a consolidação de várias bases de dados diferentes e o cruzamento do número de casos 
notificados pelo governo da Libéria com os casos detectados pelos resultados dos testes laboratoriais. 
Durante esse processo, muitos casos anteriormente classificados como prováveis e suspeitos estão a ser  
reclassificados, enquanto, ao mesmo tempo, se descobriram, aproximadamente, 100 casos anteriormente 
não notificados. Estes novos números serão publicados em breve, reflectindo melhorias significativas na 
recolha de dados e, portanto, permitindo compreender melhor a situação. A Libéria continua a ser o país 
mais afectado pela epidemia. 

 

SERRA LEOA 

A incidência da EVD na Serra Leoa continua a agravar-se, com mais de 200 novos casos notificados na última 
semana (Figura 4). A transmissão continua a ser alta na capital, Freetown, e nos subúrbios urbanos. O 
número de novos casos notificados parece ter estabilizado em Kailahun e Kenema, mas alguns outros 
distritos notificaram um aumento do número de novos casos durante a última semana: Port Loko (um 
distrito adjacente a Freetown), Bo, Bombali e Tonkolili. 
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Figura 4: Casos de EVD notificados todas as semanas a partir da Serra Leoa e Freetown 

 
Os dados baseiam-se na informação oficial fornecida pelos Ministérios da Saúde. Estes números estão sujeitos a 
alterações, devido à reclassificação em curso, investigação retrospectiva e disponibilidade dos resultados laboratoriais. 
Semana epidemiológica 37: 8 de Setembro a 14 de Setembro. 
 
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 

O mapa da Figura 5 indica a localização de casos nos países com transmissão generalizada e intensa (ver 
também Tabela 1). O número cumulativo de casos até à data em cada zona é indicado pelos círculos 
cinzentos, juntamente com o número de casos que ocorreram nos 21 dias (círculos vermelhos) anteriores 
14 de Setembro.  

Nove distritos em que anteriormente tinham sido notificados casos confirmados, não notificaram quaisquer 
casos durante os 21 dias anteriores ao final do dia 14 de Setembro (seis distritos na Guiné, um na Serra Leoa 
e dois na Libéria). Duas zonas anteriormente não infectadas notificaram casos iniciais durante os sete dias 
anteriores ao final do dia 14 de Setembro. Na Guiné, registou-se um caso suspeito e um caso confirmado na 
zona recentemente afectada de Dalaba. Na Libéria, foram notificados quatro casos prováveis e dois casos 
suspeitos na zona recentemente afectada de Maryland, que faz fronteira com a Côte d’Ivoire. 
 

RESPOSTA NOS PAÍSES COM TRANSMISSÃO GENERALIZADA E INTENSA 

De acordo com o objectivo de garantir uma cobertura geográfica total com actividades complementares de 
resposta ao Ébola, nos países com transmissão generalizada e intensa, a OMS está a monitorizar os esforços 
de resposta em cinco domínios específicos. Os desenvolvimentos mais recentes em cada domínio são 
apresentados abaixo. 
 

Gestão dos casos: centros de tratamento do Ébola, transferência e prevenção e controlo da infecção 

O aumento da procura de camas nos Centros de Tratamento do Ébola (ETC) e nas unidades de referência 
continua a ultrapassar as capacidades na Guiné, Libéria e Serra Leoa. Os Médicos Sem Fronteiras (MSF) 
continuam a ser o parceiro internacional que mais apoia os países afectados, com 210 trabalhadores 
internacionais e, aproximadamente, 1650 trabalhadores nacionais contribuindo para a resposta, em cinco 
centros de tratamento do Ébola (ETC: dois na Guiné, dois na Libéria e um na Serra Leoa). Os MSF estão 
também a contribuir para a resposta no Senegal e Nigéria. 
 
Na Guiné, a actual capacidade dos ETC é de 130 camas. Na Libéria, o actual número de 315 camas em todo 
o país corresponde a menos de 20% das necessidades. Só em Monróvia, são necessárias 1210 camas; a 
capacidade actual é de 240 camas. Na Serra Leoa, existem actualmente 165 camas para doentes com EVD, 
mal satisfazendo 25% das necessidades nacionais.  Na Nigéria, não houve qualquer alteração na capacidade 
de admissão de casos, que é, presentemente, suficiente para as necessidades. Em Dacar, no Senegal, 
existem actualmente nove camas para o tratamento de casos de Ébola, no hospital universitário de Fann.  
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Figura 5: Distribuição geográfica de novos casos e total de casos na Guiné, Libéria e Serra Leoa 

 
Os dados baseiam-se na informação oficial fornecida pelos Ministérios da Saúde. Uma zona é definida como activa ou 
recentemente infectada, apenas quando são notificados casos confirmados e/ou prováveis. Estes números estão 
sujeitos a alterações, devido à reclassificação em curso, investigação retrospectiva e disponibilidade dos resultados 
laboratoriais.  
 

As infecções entre os agentes de saúde são um aspecto particularmente alarmante deste surto. Até à data, 
contraíram a doença 318 agentes de saúde, tendo morrido quase metade (Tabela 2). A OMS está a trabalhar 
para oferecer as melhores condições de segurança possíveis ao pessoal destacado para o terreno e a todos 
os agentes de saúde que prestem cuidados aos doentes com Ébola.  
 
As medidas de prevenção e controlo da infecção (IPC) nos países afectados terão de ser reforçadas. A 
distribuição de postos de higiene das mãos terá de ser aumentada nas unidades de saúde e nas 
comunidades dos países afectados. Em algumas zonas, não existe água nem sabão. É preciso comprar e 
distribuir em larga escala soluções à base de álcool, para esfregar as mãos (desinfectantes de mãos). A OMS 
recebeu alguns donativos de empresas que fabricam as referidas soluções à base de álcool, as quais deverão 
chegar brevemente aos países afectados.  

Não há casos relatados 
 
NÃO ACTIVOS – Sem casos nos últimos 21 dias 
 
ACTIVOS – Novos casos nos últimos 21 dias 
 
RECENTEMENTE INFECTADOS – Novos casos nos 
últimos 7 dias (em zonas anteriormente não 
infectadas) 

 

Todos os casos 

 

Casos recentes 
(últimos 21 dias) 
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A OMS está a finalizar uma estratégia de formação em IPC, estando a ser elaborado um plano de trabalho 
correspondente. Está continuamente a ser fornecido apoio técnico para a formação, incluindo a formação 
de formadores nos países africanos. Têm sido elaborados novos materiais de formação e já se fizeram ou 
estão a ser organizadas várias acções de formação em IPC na Libéria, República do Congo, Serra Leoa e 
Zimbabwe. Prossegue a colaboração com os US CDC no âmbito do Curso de Formação em Segurança para 
os profissionais de saúde que vão para a África Ocidental participar na resposta ao surto de  Ébola de 2014. 
Uma apresentação sobre as “Principais medidas de prevenção e controlo da doença do vírus do Ébola” por 
um perito da OMS em IPC será transmitida no dia 16 de Setembro, através da Webber Training.   
 
Tabela 2: Infecções de agentes de saúde pelo Ébola até final do dia 14 de Setembro de 2014 

País 
Definição de 

casos 

Casos 

Mortes 
Total Últimos 21 dias 

Últimos 21 
dias/total de 

casos (%) 

Guiné 

Confirmados  52 9 17% 22 

Prováveis  8 0 0% 8 

Suspeitos 1 1 100% 0 

Todos 61 10 16% 30 

Libéria  

Confirmados  66 3 4% 56 

Prováveis  85 18 21% 26 

Suspeitos 21 0 0% 3 

Todos 172 21 12% 85 

Nigéria 

Confirmados 11 2 18% 5 

Prováveis 0 0 0% 0 

Suspeitos 0 0 0% 0 

Todos 11 2 18% 5 

Serra Leoa  

Confirmados  71 1 1% 30 

Prováveis  1 0 0% 1 

Suspeitos 2 0 0% 0 

Todos 74 1 1% 31 

Total    318 34 11% 151 

Os dados baseiam-se na informação oficial fornecida pelos Ministérios da Saúde. Estes números estão sujeitos a 
alterações, devido à reclassificação em curso, investigação retrospectiva e disponibilidade dos resultados laboratoriais.  
 
Diagnóstico de casos 

Há três laboratórios activos na Guiné, os quais, presentemente, têm capacidade suficiente para responder 
às necessidades, em termos de quantidade de casos e cobertura geográfica. A capacidade laboratorial na 
Libéria terá de ser reavaliada, quando abrirem novos centros de tratamento do Ébola em Monróvia. Na 
Serra Leoa, o elevado número de casos em Bombali e na parte ocidental do país poderá requerer o 
destacamento de mais um laboratório móvel. No distrito de Kailahun, a Agência Canadiana de Saúde 
Pública retomou as suas actividades, em coordenação com o ETC dos MSF na zona. Em Kenema, o 
laboratório da equipa 1 do CDC está a proceder a testes de amostras oriundas dos distritos de Kenema e Bo. 
Em Freetown, o laboratório móvel NICD está a analisar amostras de Freetown e da parte ocidental do país. 
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Vigilância 

As capacidades para a identificação de contactos foram reforçadas em toda a Serra Leoa. 
 
Enterros seguros 

O volume de trabalho das equipas de inumação na Libéria é exorbitante; as equipas têm de gerir entre 10 e 
15 cadáveres por dia. Estão a ser feitos esforços para aumentar o número de equipas de enterros seguros. 
Em Monróvia, estão a ser formadas seis novas equipas, para reforçarem as seis já existentes. A meta é gerir 
o máximo de cinco cadáveres por equipa e por dia. A formação em enterros seguros está também a ser 
implementada na maioria dos distritos afectados (e.g., Nimba, Bong e Lofa) e outros distritos afectados que 
têm uma equipa de resposta ao surto.  
 
Figura 6: Monitorização da resposta na Guiné, Libéria e Serra Leoa 

 

 

T” Centro de tratamento do Ébola 
“R” Centro de referência 
“L” Laboratório 
“C” Detecção de contactos 
“B” Enterramento seguro 
“S” Mobilização social 
Sem informação disponível  

 

 

FUNCIONAL 

 
PARCIALMENTE FUNCIONAL 

 
NÃO FUNCIONAL 

 

Não há casos relatados 
 
NÃO ACTIVOS – Sem casos nos últimos 21 dias 
 
ACTIVOS – Novos casos nos últimos 21 dias 
 
RECENTEMENTE INFECTADOS – Novos casos nos 
últimos 7 dias (em zonas anteriormente não 
infectadas) 
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Mobilização social 

As equipas de mobilização social continuam a estar activamente envolvidas na implementação das 
estratégias de resposta ao Ébola, nos três países de transmissão intensa. Na Serra Leoa, a prioridade é 
prestar formação intensiva às equipas de proximidade (cerca de 28 500 pessoas), que irão visitar casa a 
casa, abrangendo 1,5 milhões de famílias, entre 19 e 21 de Setembro de 2014, para auscultarem as 
preocupações das comunidades, informar correctamente sobre a transmissão, prevenção, cuidados e 
tratamento do Ébola e para encorajarem as famílias a levarem os doentes às unidades de tratamento ou 
observação.  
 
Na Libéria, é atribuída uma renovada prioridade às estratégias de envolvimento das comunidades como 
parte das Unidades de Ébola/Cuidados Comunitários planeadas, que serão instaladas a nível distrital e 
subdistrital. As equipas de mobilização social estão também a avaliar indicadores comuns, para monitorizar 
e mapear actividades relacionadas em cada um dos países. 
 
Além dos domínios acima mencionados, está a ser desenvolvido trabalho para fornecer capacidades a longo 
prazo, destinadas a colmatar as lacunas críticas existentes nos serviços essenciais. O Programa Alimentar 
Mundial (PAM) distribuiu 3000 toneladas de alimentos a 147 500 pessoas, desde Abril de 2014. O Serviço 
Aéreo Humanitário das Nações Unidas (UNHAS), gerido pelo PAM, transportou, até à data, 290 agentes de 
resposta, com dois aviões e um helicóptero. O PAM e o agrupamento de logística facilitou o transporte de 
400 m3 de equipamento médico. O PAM está igualmente a fornecer apoio de engenharia e logístico à OMS, 
para a construção de novos Centros de Tratamento do Ébola (no total, 500 camas).  

 
2. PAÍSES COM UM OU VÁRIOS CASOS INICIAIS OU COM TRANSMISSÃO LOCALIZADA 

Dois países, Nigéria e Senegal, notificaram um ou vários casos importados de um país com transmissão 
generalizada e intensa (Tabela 3). Na Nigéria, todos os casos da cadeia de transmissão estão ligados a uma 
única pessoa, que viajou da Libéria para Lagos no dia 20 de Julho. Entre os contactos deste doente-caso, um 
deles viajou para Port Harcourt e deu origem a nova transmissão local; essa transmissão está 
presentemente limitada a quatro casos. Como principal prioridade, o seguimento dos contactos, apoiado 
pelas mais altas autoridades, tem sido implementado em Lagos e Port Harcourt. Em Lagos, 347 contactos já 
completaram o período de seguimento de 21 dias e 4 contactos continuam a ser monitorizados. Em Port 
Harcourt, 164 contactos já completaram o período de seguimento de 21 dias e 359 contactos continuam a 
ser monitorizados.  
 
No Senegal, uma pessoa, que viajou por estrada da Guiné para Dacar, no dia 20 de Agosto, teve um teste de 
Ébola positivo no dia 27 de Agosto. 74 contactos estão a ser seguidos, mas, até agora, nenhum deles teve 
teste positivo de EVD.  
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Tabela 3: Casos prováveis, confirmados e suspeitos e mortes na Nigéria e Senegal, até final do dia 14 de Setembro de 
2014 

País Definição de casos 

Casos 

Mortes 
Total  Últimos 21 dias 

Últimos 21 
dias/total de casos 

(%)  

Nigéria  

Confirmados  19 5 26% 7 

Prováveis  1 0 0% 1 

Suspeitos 1 1 100% 0 

Todos 21 6 29% 8 

Senegal 

Confirmados  1 1 100% 0 

Prováveis  0 0 0% 0 

Suspeitos 0 0 0% 0 

Todos 1 1 100% 0 

Total  Todos 22 7 32% 8 

Os dados baseiam-se na informação oficial fornecida pelos Ministérios da Saúde. Estes números estão sujeitos a 
alterações, devido à reclassificação em curso, investigação retrospectiva e disponibilidade dos resultados laboratoriais.  

 
3. PREPARAÇÃO DOS PAÍSES PARA DETECTAREM E RESPONDEREM RAPIDAMENTE A UMA EXPOSIÇÃO AO 
ÉBOLA 

A segunda reunião da Comissão de Emergências, convocada pela Directora-Geral da OMS, nos termos do 
RSI 2005, sobre o surto de Ébola de 2014 na África Ocidental, iniciou esta semana debates por correio 
electrónico. A reunião analisará a situação do surto como emergência de saúde pública de dimensão 
internacional e avaliará o impacto das actuais medidas temporárias na contenção do surto e redução da 
propagação internacional. 
 
A OMS e vários parceiros estão a apoiar o desenvolvimento dos planos de vigilância, preparação e resposta 
em todos os países africanos não afectados. As actividades prioritárias incluem: vigilância activa de 
conjuntos de mortes não explicadas, devidas a febre; prestação de informação ao público em geral e aos 
viajantes; identificação de unidades de isolamento; disponibilização de acesso verificado a um laboratório 
acreditado pela OMS; e criação de uma estratégia para identificar e monitorizar os contactos de qualquer 
caso suspeito. 
 
A Região Africana da OMS acabou de finalizar um plano operacional de preparação dos países não afectados 
para responderem a um potencial surto de EVD. Os países que tenham fronteiras terrestres comuns com 
zonas de transmissão activa receberão apoio para atingirem um nível mínimo de preparação para um surto 
de EVD.  
 
Está a ser desenvolvido trabalho para reforçar a capacidade laboratorial na Região Africana da OMS, 
incluindo uma colaboração entre todos os membros da Rede de Laboratórios para Agentes Patogénicos 
Emergentes e Perigosos na Região Africana da OMS, que já mapeou a localização e a capacidade de todos os 
laboratórios aptos a fazerem testes da infecção pelo Ébola. Estão já instalados em locais-chave sistemas 
logísticos para o transporte de amostras e a compra de reagentes e materiais essenciais, incluindo controlos 
positivos de Ébola. 
 
A OMS está a monitorizar diariamente as medidas relativas a viagens, comércio e transportes adoptadas 
como resposta ao Ébola e, juntamente com parceiros internacionais, criou um grupo de acção para as 
viagens e transportes internacionais, com vista a dar uma resposta internacional coordenada, monitorizar a 
situação e prestar informação rápida às autoridades marítimas e aeronáuticas.  
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ANEXO 1. SURTO DE ÉBOLA NA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO 

Até 15 de Setembro de 2014, ocorreram 71 casos (53 confirmados e prováveis e 18 suspeitos) da doença do 
vírus do Ébola (EVD) na República Democrática do Congo (RDC). No total, foram notificadas 40 mortes. 11% 
dos casos ocorreram entre agentes de saúde que foram diagnosticados com EVD. 95% dos 403 contactos 
detectados foram observados no dia 15 de Setembro. Este surto não está relacionado com o que afecta a 
Guiné, Libéria, Nigéria, Senegal e Serra Leoa. 

 
 

ANEXO 2. CATEGORIAS USADAS PARA CLASSIFICAR OS CASOS DE ÉBOLA  

Os casos de Ébola são classificados como suspeitos, prováveis ou confirmados, de acordo com determinados 
critérios (Tabela 5). 

Tabela 5: Critérios para a classificação dos casos de Ébola 
 

Classificação Critérios 

Suspeito Uma pessoa, viva ou morta, que tenha ou tenha tido 
início súbito de febre alta ou contacto com um caso 
suspeito, provável ou confirmado de Ébola ou com um 
animal morto ou doente ou ainda com qualquer 
pessoa com início súbito de febre alta e, pelo menos, 
três dos seguintes sintomas: dores de cabeça, vómitos, 
anorexia/falta de apetite, diarreia, letargia, dores 
estomacais, dores musculares ou das articulações, 
dificuldade de deglutição, dificuldades respiratórias ou 
soluços; ou qualquer pessoa com  hemorragia não 
explicada ou qualquer caso de morte súbita não 
explicada. 

Provável Qualquer caso suspeito avaliado por um clínico  ou 
qualquer pessoa que tenha morrido de doença 
“suspeita” de Ébola e tenha tido uma ligação 
epidemiológica a um caso confirmado, mas não foi 
submetida a testes nem teve confirmação laboratorial 
da doença 

Confirmado Um caso provável ou suspeito é classificado como 
confirmado, quando uma amostra dessa pessoa tem 
um teste laboratorial positivo para o vírus do Ébola. 

 


