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OMS: Relatório da situação sobre o Roteiro  

de Resposta ao Ébola 

24 de Setembro de 2014 

VISÃO GERAL  
 
O número total de casos prováveis, confirmados e suspeitos (ver Anexo 1) no actual surto da doença 
do vírus do Ébola (EVD) na África Ocidental era 6263, com 2917 mortes, até ao final do dia 21 de 
Setembro de 2014. Os países afectados são Guiné, Libéria, Nigéria, Senegal e Serra Leoa. A Figura 1 
mostra o número total de casos, confirmados e prováveis, por país, que foi notificado em cada 
semana epidemiológica, entre o dia 30 de Dezembro (início da semana epidemiológica 1) e o dia 21 
de Setembro de 2014 (semana epidemiológica 38: 15 a 21 de Setembro), e indica uma diminuição do 
número de novos casos notificados, em comparação com as duas semanas anteriores. Contudo, 
pelas razões abaixo apresentadas, não é provável que isso corresponda a um retrato fiel da 
realidade. A epidemia de EVD na África Ocidental continua a aumentar. 
 
EXPOSIÇÃO 

Este é o quinto 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 2 apresenta uma 
panorâmica da situação na República Democrática do Congo, onde ocorre um surto de EVD isolado e 
sem relação com os outros países.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/response-roadmap/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/response-roadmap/en/
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Figura 1: Histograma epidemiológico combinado (apenas casos confirmados e prováveis) 

 
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 
.  

1. PAÍSES COM TRANSMISSÃO GENERALIZADA E INTENSA 

A tendência ascendente da epidemia continua na Serra Leoa e, muito provavelmente, também na 
Libéria. Contudo, a situação na Guiné, embora constitua ainda uma séria preocupação, parece ter 
estabilizado: em cada uma das últimas cinco semanas, foram notificados entre 75 e 100 novos casos 
confirmados. 

Tabela 1: Casos prováveis, confirmados e suspeitos na Guiné, Libéria e Serra Leoa, até ao fim do dia 21 de 
Setembro de 2014 

País 
Definição de 
casos 

Casos 
Casos nos 

últimos 21 dias 

Casos nos 
últimos 21 

dias/total de 
casos 

Mortes 

  832 256 31% 468 

Guiné Confirmados  162 14 9% 162 

 Prováveis 28 22 79% 5 

 Suspeitos  1022 292 29% 635 

 Todos  890 469 53% 671 

Libéria Confirmados  1469 648 44% 593 

 Prováveis 921 590 64% 413 

 Suspeitos  3280 1707 52% 1677 

 Todos  1745 644 37% 552 

Serra Leoa Confirmados  37 0 0% 34 

 Prováveis 158 93 59% 11 

 Suspeitos  1940 737 38% 597 

 Todos  6242 2736 44% 2909 

Total        

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.  
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GUINÉ 

A situação na Guiné permanece estável, com 82 a 102 novos casos confirmados e prováveis 
notificados em cada uma das últimas cinco semanas (Figura 2). Ao contrário do que acontece nas 
capitais da Libéria e Serra Leoa, a transmissão na capital da Guiné, Conacri, permanece estável e 
moderada, com 3–15 novos casos notificados todas as semanas. Em Gueckedou, que esteve na 
origem do surto, foram notificados entre 10 a 20 casos em cada uma das 30 semanas anteriores. 
Macenta, que é limítrofe de Gueckedou, continuou a notificar um elevado número de novos casos 
(37–70) nas últimas cinco semanas.  

Figura 2: Casos de doença do vírus do Ébola notificados todas as semanas pela 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.. 

LIBÉRIA 

A diminuição do número de novos casos apresentada na Figura 1 deve-se, em grande parte, a uma 
quebra acentuada do número de novos casos confirmados e notificados a partir da Libéria. De notar 
que não houve notificação de novos casos confirmados a partir da capital, Monróvia, que, em 
semanas anteriores, tinha notificado um aumento do número de casos. Estes dados contrastam com 
relatórios credíveis dos agentes da resposta na Libéria, que apontam para uma deterioração da 
situação no país e, em particular, em Monróvia. Para além disso, registou-se um elevado número de 
novos casos suspeitos (e mortes entre os casos suspeitos), que foram notificados pela Libéria na 
última semana e que não estão incluídos na Figura 1, mas constam da Tabela 1.  
 
É muito provável que uma percentagem considerável desses casos suspeitos sejam casos genuínos 
de EVD e que a diminuição notificada de casos confirmados se deva a atrasos na comparação entre 
os resultados laboratoriais e os dados clínicos da vigilância. Estão a ser desenvolvidos esforços para 
resolver esse problema urgentemente, sendo provável que os números sejam revistos em alta, em 
devido tempo. Presentemente, o número de casos prováveis e suspeitos, adicionado ao de casos 
confirmados, poderá ser um retrato mais fiel do número de casos ocorridos na Libéria. É provável 
que brevemente seja feita uma revisão em alta dos números actuais, em particular dos casos 
confirmados. Noutras zonas do país, continua a registar-se um aumento do número de novos casos 
notificados, sobretudo em Grand Bassa e Nimba. O número de novos casos em Lofa, que faz 
fronteira com Gueckedou, na Guiné, tinha diminuído nas semanas anteriores, mas essa quebra foi 
interrompida, com um ligeiro aumento de casos, em comparação com a semana anterior.  
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Figura 3: Casos de doença do vírus do Ébola 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. 
 

SERRA LEOA 
A nível nacional, a situação na Serra Leoa continua a deteriorar-se, com um aumento do número de 
novos casos confirmados em cada uma das últimas cinco semanas. Esse aumento deve-se, em 
primeiro lugar, a uma acentuada subida do número de novos casos notificados na capital, Freetown. 
Os distritos vizinhos de Port Loko, Bombali e Moyamba também notificaram aumento do número de 
casos durante as últimas quatro a cinco semanas. Os números de novos casos notificados em 
Kailahun e Kenema, que anteriormente permaneceram estáveis ou sofreram um ligeiro declínio, 
caíram na última semana, embora seja necessário investigar mais para confirmar se essa queda é 
genuína. Os casos e os óbitos registados durante a campanha de sensibilização porta-a-porta sobre o 
Ébola, que teve a duração de três dias e terminou em 21 de Setembro, ainda não estão incluídos nos 
dados oficiais. 



5 

 

Figura 4 Casos de doença do vírus do Ébola 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.  
 
AGENTES DE SAÚDE 

Uma investigação retrospectiva recente sobre casos de EVD, realizada desde o início do surto na 
Serra Leoa, indicou que o número de agentes de saúde (HCW) infectados era mais elevado do que 
inicialmente notificado.  

Tabela 2: Infecções pela doença do vírus do Ébola em agentes de saúde, até ao final do dia 21 de Setembro 
de 2014 

País Definição de casos Casos Mortes 

Guiné 

 59  27  

Confirmados  8  8  

Prováveis 0 0 

Suspeitos  67  35  

Libéria 

Todos  69  57  

Confirmados  85  26  

Prováveis 28  4  

Suspeitos  182  87  

Nigéria 

Todos  11  5  

Confirmados  0  0  

Prováveis 0 0 

Suspeitos  11  5  

Serra Leoa 

Todos  110  78  

  2  2  

 1  1  

 113  81  

Total  373  208  

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.  

Quando os resultados dessa investigação foram incorporados nos dados nacionais oficiais, o número 
de casos e mortes registados entre agentes de saúde na Serra Leoa sofreu uma enorme subida, dos 
74 casos e 31 óbitos notificados pela OMS, em 18 de Setembro, para 96 casos e 61 óbitos notificados 
pela OMS, em 22 Setembro. No presente relatório, há uma nova subida para 113 casos e 81 mortes 
entre HCW na Serra Leoa (Tabela 2). Este acentuado aumento reflecte, mais uma vez, a integração 
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dos resultados da investigação retrospectiva nos dados nacionais oficiais. É importante realçar que 
estas infecções e mortes adicionais de agentes de saúde ocorreram desde o início do surto. Todos os 
casos de EVD em HCW constituem uma grande preocupação, mas actualmente não existem 
evidências que sugiram um recente aumento da incidência de infecções em agentes de saúde. 
 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 

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. As fronteiras e os nomes apresentados, 
bem como as designações utilizadas neste mapa, não implicam, da parte da Organização Mundial da Saúde, qualquer 
tomada de posição quanto ao estatuto jurídico dos países, territórios, cidades ou zonas, ou das suas autoridades, nem 
quanto à demarcação das suas fronteiras ou limites. As linhas pontilhadas e tracejadas nos mapas representam 
fronteiras aproximadas, sobre as quais é possível que ainda não exista total acordo 

 

A Figura 5 indica a localização de casos nos países com transmissão generalizada e intensa. 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 
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a 21 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 21 de Setembro (sete distritos na 
Guiné, um na Serra Leoa e um na Libéria). Na Guiné, houve um caso confirmado na zona 
recentemente afectada de Kindia. Na Libéria, existem relatórios preliminares de um caso inicial na 
zona anteriormente não afectada de Grand Kru, perto da fronteira com a Côte d’Ivoire. Esta situação 
será esclarecida numa próxima actualização. 
 
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 (Figura 6). 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  

Island Clinic, uma nova unidade de tratamento do Ébola (ETU), abriu a semana passada em 
Monróvia, na Libéria, e uma outra ETU foi instalada numa tenda no distrito de Bong (Figura 6). 
Continuam a ser feitos esforços para reforçar o destacamento de HCW para o terreno e acelerar a 
abertura de novas ETU; esses esforços serão complementados com o compromisso assumido pelos 
EUA de destacar tropas para instalarem novas unidades de tratamento. Contudo, ainda há muita 
falta de camas na Libéria e na Serra Leoa (Tabela 3). 

Tabela 3: Número de camas para casos de EVD nos países afectados, até 21 de Setembro de 2014 

País 

Número de camas 
existentes 

Camas a instalar por 
um parceiro 
identificado 

 

Camas adicionais 
necessárias sem 

parceiro identificado 

Guiné 180 0 40 

Libéria 315 440 1550 

Nigéria 66 0 0 

Senegal 9 0 0 

Serra Leoa 323 297 532 

Total 893 737 2122 

 

A principal área de actividade continua a ser o desenvolvimento de esforços para melhorar a 
prevenção e o controlo da infecção (IPC). A teleformação oferecida pela OMS, a título gratuito, sobre 
controlo da infecção, captou o interesse de mais de 73 000 participantes online, inclusive dos 
Ministério da Saúde da maioria dos países africanos. Por outro lado, foram redigidas orientações 
sobre medidas de IPC a implementar nas ECU, que a OMS e os seus parceiros apoiarão, a nível das 
comunidades e nos pontos de partida para o rastreio do Ébola à saída. 
 
Está a ser desenvolvido um pacote de instrumentos de avaliação da segurança e de monitorização 
da IPC para as unidades de saúde dos países afectados, estando também a ser feitos esforços para 
encontrar formas de ligar esses instrumentos a actividades mais alargadas de monitorização da 
resposta. 
 
Confirmação de casos 
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Na Guiné, a capacidade laboratorial é suficiente para dar resposta à actual procura (Figura 6). Essa 
capacidade laboratorial está a ser reforçada na Libéria e na Serra Leoa, para dar resposta ao 
aumento de novos casos. 
 
Na Libéria, será dado apoio adicional aos três laboratórios móveis que operam no país, através do 
Laboratório Naval dos EUA e do destacamento de mais duas unidades móveis, que deverão estar 
operacionais no final de Setembro.  
 
Na Serra Leoa, o laboratório móvel de Freetown está a aumentar a sua capacidade para processar 
100 testes por dia. O aumento da procura de testes na zona de Bombali será satisfeito através da 
prestação de mais apoio laboratorial.  

Figura 6: Monitorização da resposta na Guiné, Libéria e Serra Leoa 
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Os dados aqui apresentados foram recolhidos em várias fontes secundárias, incluindo os Ministérios da Saúde e os 
relatórios da OMS, OCHA, UNICEF em Conacri e Genebra e relatórios de situação de organizações não governamentais. 
Inclui-se igualmente informação obtida durante comunicações directas com parceiros e representantes de equipas médicas.  

 
Vigilância 
Na maioria dos locais onde se realiza a identificação de contactos, os programas indicam uma taxa 
de cobertura superior a 90%. 
 
Enterros seguros e dignos 
Há equipas de inumação presentes em todos os distritos afectados, sob a coordenação dos 
Ministérios da Saúde e da Cruz Vermelha Nacional, com o apoio da OMS. 
 
Mobilização social  
Na Guiné, a UNICEF e os seus parceiros continuam a intensificar os seus esforços de mobilização 
social, através da elaboração de microplanos, a nível de sub-prefeitura. Juntamente com a OMS e o 
Programa Alimentar Mundial (PAM), as actividades de mobilização social estão também a ser 
integradas como parte de planos mais amplos de distribuição de alimentos. 
 
Estão a ser criadas associações de sobreviventes de EVD em Guekedou, Macenta, N’zerekore e 
Yomou. Essas associações alargarão o seu apoio e cuidados a outros grupos vulneráveis, tais como 
os órfãos e as viúvas.  
 
Algumas comunidades continuam a oferecer resistência aos esforços de mobilização social. Por 
exemplo, há relatos de que em Fassankoni, na Guiné, as comunidades bloquearam as estradas para 
impedir a entrada das equipas de resposta. A UNICEF está a trabalhar com as autoridades locais  e a 
polícia, para garantir a segurança das equipas no terreno. Por outro lado, uma vez que muitos jovens 
recusam os líderes tradicionais e a autoridade do governo, as equipas de mobilização social 
continuam a apelar a esses jovens para apoiarem os seus esforços de proximidade e enfrentarem a 
resistência das comunidades. 
 
Na Libéria, 11 000 professores estão a ser treinados para alargarem a cobertura da mobilização 
social e promoverem comportamentos essenciais de protecção. 
 
Na Serra Leoa, o Centro de Operações de Emergência comunicou que a campanha porta-a-porta foi 
implementada com êxito, tendo os mobilizadores chegado a 75% dos 1,5 milhões de famílias visadas 
em todo o país. O PAM forneceu alimentos para refeições quentes a todos os centros de tratamento 
e de isolamento do país. Foram também distribuídos alimentos a 20 000 famílias vulneráveis em 22 
bairros degradados nos subúrbios de Freetown, assim como a todas as casas colocadas em 
quarentena. Durante a campanha porta-a-porta, o PAM teve 13 equipas móveis pré-posicionadas 
em todo o país, prontas para distribuir 5000 refeições individuais pré-embaladas às famílias 
colocadas em quarentena.  
 
As estações de rádio das comunidades, usando oito línguas locais, têm ajudado a difundir 
mensagens de sensibilização, durante a campanha. A mobilização social prosseguirá nas 
comunidades identificadas como locais críticos de transmissão. 
 
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. Na Nigéria, registaram-se 20 casos e oito mortes. No Senegal, há 
ocorrência de um caso, mas até agora não se registou nenhuma morte, nem outros casos suspeitos 
atribuíveis ao Ébola (Tabela 4). 
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A identificação de contactos e o seguimento continuam activamente. Na Nigéria, 810 contactos (de 
um total de 874) já completaram o período de seguimento de 21 dias (348 contactos em Lagos, 462 
contactos em Port Harcourt). O último caso confirmado em Lagos foi notificado em 5 de Setembro. 
O último caso confirmado em Port Harcourt foi notificado em 1 de Setembro. Dos três contactos que 
ainda estão a ser monitorizados em Lagos, todos foram observados em 21 de Setembro. Dos 61 
contactos (de um total de 523) que ainda estão a ser monitorizados em Port Harcourt, 58 (95%) 
foram observados em 21 de Setembro. 
 
No Senegal, todos os contactos já completaram o período de seguimento de 21 dias, sem notificação 
de quaisquer novos casos de EVD. Para que um surto num país seja considerado como terminado, é 
preciso que decorra um período de seguimento de  42 dias (2 × 21 dias, período de incubação), sem 
que haja novos casos. 

Tabela 4: Casos e mortes provocadas pela doença do vírus do Ébola na Nigéria e no Senegal, até ao final do 
dia 21 de Setembro de 2014 

País Definição de casos Casos Mortes 

Nigéria 

Confirmados  19 7 

Prováveis 1 1 

Suspeitos  0 0 

Todos  20 8 

Senegal 

Confirmados  1 0 

Prováveis 0 0 

Suspeitos  0 0 

Todos  1 0 

Total 21 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 2014 de EVD na África Ocidental, realizou-se com membros e 
conselheiros da Comissão de Emergências, através de correspondência electrónica, de 16 a 21 de 
Setembro de 2014. A Comissão sublinhou que todos os Estados terão de reforçar a sua preparação, 
validar os respectivos planos e verificar o seu estado de preparação, através de simulações e da 
formação adequada do pessoal.  
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ANEXO 1. 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. 

 
 
ANEXO 2. SURTO DE ÉBOLA NA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO 

Até 21 de Setembro de 2014, registaram-se 68 casos (28 confirmados, 26 prováveis e 14 suspeitos) 
da doença do vírus do Ébola (EVD) na República Democrática do Congo, incluindo oito entre agentes 
de saúde (HCW). No total, foram notificadas 41 mortes, incluindo oito entre HCW.  

 
432 contactos completaram o período de seguimento de 21 dias. Dos 488 contactos que 
actualmente estão a ser monitorizados, 468 (96%) foram observados em 21 de Setembro, a última 
data de notificação de dados. Este surto não está relacionado com o da Guiné, Libéria, Nigéria, 
Senegal e Serra Leoa.  
 


