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OMS: ACTUALIZAÇÃO DO ROTEIRO DE RESPOSTA AO ÉBOLA 

3 de Outubro de 2014 

 

De acordo com a estrutura do roteiro1, os relatórios dos países recaem em duas categorias: países 
com transmissão generalizada e intensa (Guiné, Libéria e Serra Leoa) e países que têm um ou vários 
casos iniciais ou com transmissão localizada (Nigéria, Senegal e Estados Unidos da América). No 
Anexo 1 é também apresentada uma panorâmica da situação na República Democrática do Congo, 
onde está a ocorrer um surto isolado da doença do vírus do Ébola (EVD), sem qualquer relação com 
o dos outros países. 
 

1. PAÍSES COM TRANSMISSÃO GENERALIZADA E INTENSA 

Durante o actual surto de EVD, foram notificados  7470 casos (prováveis, confirmados e suspeitos; 
ver Anexo 2) e 3431 mortes, até ao dia 1 de Outubro de 2014, pelos Ministérios da Saúde da Guiné e 
Serra Leoa, e até ao dia 30 de Setembro pelo Ministério da Saúde da Libéria (Tabela 1).  
 

Tabela 1: Casos da doença do vírus do Ébola na Guiné, Libéria e Serra Leoa 

País Definição de casos Casos Mortes 

Guiné 

Confirmados 977 562 

Prováveis 177 177 

Suspeitos 45 0 

Todos 1199 739 

Libéria 

Confirmados 931* 934* 

Prováveis 1713 677 

Suspeitos 1190 458 

Todos 3834 2069 

 
Serra Leoa 

Confirmados 2179 575 

Prováveis 37 37 

Suspeitos 221 11 

Todos 2437 623 

Total  7470 3431 

     

*Na Libéria, foram notificadas mais três mortes confirmadas do que casos confirmados. Além disso, o número total de 
casos confirmados é uma percentagem relativamente pequena de todos os casos na Libéria, em comparação com a Guiné 
e a Serra Leoa. A capacidade laboratorial para a confirmação de casos está ser aumentada. Os dados baseiam-se na 
informação oficial fornecida pelos Ministérios da Saúde até ao final do dia 1 de Outubro de 2014 para a Guiné e Serra 
Leoa, e até 30 de Setembro de 2014 para a Libéria. Estes números estão sujeitos a alterações, devido à reclassificação em 
curso, investigação retrospectiva e disponibilidade dos resultados laboratoriais. 

                                                        
1 O Roteiro de Resposta ao Ébola está disponível em: http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/response-

roadmap/en/. 
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Muitas das mortes atribuídas à EVD no actual surto ocorreram em pessoas que eram casos 
suspeitos, mas não confirmados, de EVD. Os casos de EVD apenas são confirmados quando uma 
amostra tem um teste laboratorial positivo. Se as amostras colhidas num corpo derem resultado de 
teste negativo para a EVD, essa pessoa deixa de ser contada entre as mortes por EVD, sendo os 
números devidamente ajustados. Contudo, como os serviços de laboratório e os centros de 
tratamento estão presentemente sobrecarregados, especialmente na Libéria, o número de casos 
prováveis e suspeitos, juntamente com os casos confirmados, pode reflectir com maior rigor o 
número de casos. Há também trabalho a decorrer sobre as discrepâncias entre as diferentes fontes 
de dados, o que poderá implicar uma revisão do número de casos e mortes no futuro. 
 
A Figura 1 mostra a localização dos casos nos países com transmissão generalizada e intensa. O 
número cumulativo de casos de EVD é assinalado por círculos cinzentos. Na Guiné, o distrito de Lola, 
que faz fronteira com a Libéria e a Côte d'Ivoire, notificou os seus primeiros dois casos confirmados.  
Figura 1: Distribuição de casos da doença do vírus do Ébola nos países com transmissão intensa 

 
Os dados baseiam-se na informação oficial fornecida pelos Ministérios da Saúde até ao fim do dia 1 de Outubro de 2014 
para a Guiné e a Serra Leoa, e 30 de Setembro de 2014 para a Libéria. 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. 
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A exposição dos agentes de saúde (HCW) ao EVD continua a constituir um aspecto alarmante deste 
surto. Sabe-se que, até 1 de Outubro, 382 HCW contraíram EVD (69 na Guiné, 188 na Libéria, 11 na 
Nigéria e 114 na Serra Leoa). 216 HCW morreram em consequência da infecção pela EVD (35 na 
Guiné, 94 na Libéria, cinco na Nigéria e 82 na Serra Leoa). 
 

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

Dois países, Nigéria e Senegal, notificaram um caso ou vários casos importados de um país com 
transmissão generalizada e intensa. Na Nigéria, registaram-se 20 casos e oito mortes. No Senegal, 
houve um caso, mas até agora ainda não houve mortes, nem quaisquer casos suspeitos atribuíveis 
ao Ébola (Tabela 2). 

No dia 30 de Setembro de 2014, a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da 
Saúde (PAHO/WHO) foi informada do primeiro caso confirmado importado de EVD nos Estados 
Unidos da América. O doente é um adulto, com história recente de viagem para a África Ocidental, 
que desenvolveu sintomas compatíveis com EVD, no dia 24 de Setembro de 2014, aproximadamente 
4 dias depois de ter chegado aos Estados Unidos. O doente procurou cuidados médicos no dia 26 de 
Setembro de 2014 e foi colocado em isolamento no dia 28 de Setembro de 2014, no Hospital 
Presbiteriano de Saúde do Texas, em Dallas. Foram enviadas amostras para exames aos Centros dos 
EUA para o Controlo e Prevenção das Doenças, em Atlanta, na Georgia, e ao laboratório estatal do 
Texas. Os resultados foram positivos para o vírus do Ébola.  
 
Tabela 2:     Casos de doença do vírus do Ébola na Nigéria, Senegal e Estados Unidos da 

América 

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 

Estados Unidos 

Confirmados  1 0 

Prováveis ..* ..* 

Suspeitos  ..* ..* 

Todos  1 0 

Total  22 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. *Sem dados. 
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A identificação de contactos e o seguimento prosseguem. Na Nigéria, todos os 891 completaram o 
período de seguimento de 21 dias (362 contactos em Lagos e 529 contactos em Port Harcourt). A 
data de isolamento do último caso confirmado foi 31 de Agosto (há 34 dias). No Senegal, todos os 
contactos completaram já o seguimento de 21 dias e não há notificação de mais casos de EVD. O 
único caso confirmado no Senegal foi isolado em 26 de Agosto (há 39 dias). Nos Estados Unidos, está 
em curso a identificação de contactos próximos, para monitorização diária de 21 dias após a 
exposição. 
 
ANEXO 1. SURTO DE ÉBOLA NA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO 

Até 1 de Outubro de 2014, foram notificados, na República Democrática do Congo, 70 casos (30 
confirmados, 26 prováveis e 14 suspeitos) da doença do vírus do Ébola (EVD), incluindo oito entre 
agentes de saúde (HCW). No total, foram notificadas 43 mortes, incluindo oito entre agentes de 
saúde (HCW).   

778 contactos (de um total de 1121) completaram já o seguimento de 21 dias. Dos 343 contactos 

que estão a ser monitorizados, 341 (99%) foram observados em 1 de Outubro, a última data em que 

foram notificados dados. Este surto não tem relação com o que afecta a Guiné, Libéria, Nigéria, 

Senegal e Serra Leoa. A data de isolamento do último caso confirmado foi 25 de Setembro (há nove 

dias). 
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ANEXO 2. CRITÉRIOS USADOS PARA CLASSIFICAR OS CASOS DE ÉBOLA 

Os casos de Ébola são classificados como suspeitos, prováveis ou confirmados, de acordo com 

determinados critérios (Tabela 3).  

Tabela 3. Critérios para a classificação de casos de Ébola 

Classificação Critérios 

Suspeitos 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. 

Prováveis 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. 

Confirmados Um caso provável ou suspeito é classificado como 

confirmado, quando uma amostra dessa pessoa 

tem um teste laboratorial positivo para o vírus do 

Ébola. 

 


