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RESUMO 
Até ao final do dia 4 de Novembro de 2014, foram notificados um total de 13 268 casos confirmados, prováveis e 
suspeitos da doença do vírus do Ébola (EVD) em seis países actualmente afectados (Guiné, Libéria, Mali, Serra 
Leoa, Espanha e Estados Unidos da América) e em dois países anteriormente afectados (Nigéria e Senegal). Houve 
4960 mortes notificadas.  
 
De acordo com a estrutura do Roteiro de Resposta ao Ébola da OMS 1, os relatórios dos países recaem em duas 
categorias: 1) países com transmissão generalizada e intensa (Guiné, Libéria e Serra Leoa); e 2) países que têm ou 
tiveram um ou vários casos iniciais ou com transmissão localizada (Mali, Nigéria, Senegal, Espanha e Estados 
Unidos da América). 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. PAÍSES COM TRANSMISSÃO GENERALIZADA E INTENSA 
Até ao final do dia 4 de Novembro foram notificados um total de 13 241 casos confirmados, prováveis e suspeitos 
de EVD e 4950 mortes pelos Ministérios da Saúde da Libéria e Serra Leoa, e até 3 de Novembro pelo Ministério da 
Saúde da Guiné (Tabela 1). ). Todos os distritos da Libéria e Serra Leoa notificaram, pelo menos, um caso de EVD, 
desde o início do surto (Figura 1). Dos oito distritos da Guiné e da Libéria que têm fronteiras comuns com a C te 
d’Ivoire, apenas um na Guiné ainda não notificou um caso provável ou confirmado de EVD.  
 
 
 

                                                
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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DESTAQUES 

 Desde o início do surto, ocorreram 13 268  casos de Ébola em oito países afectados, com  
4960  mortes notificadas . 

 A incidência dos casos está a diminuir em alguns distritos da Guiné, Libéria e Serra Leoa, 
enquanto noutros distritos persiste uma acentuada subida.  

 A transmissão intensa nos três países mais afectados exige rigorosas medidas de 
controlo.  O estado de preparação nos países vizinhos não afectados é igualmente crítico. 

 Não têm ocorrido novos caos no Mali, Espanha e EUA, mas continua  a ser essencial um 
elevado nível de vigilância nesses países.  
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Tabela 1: Casos confirmados, prováveis e suspeitos na Guiné, Libéria e Serra Leoa 

País 
Definição de 

casos 
Casos cumulativos Mortes cumulativas 

Guiné 

Confirmados 1479 850 

Prováveis 204 204 

Suspeitos 77 0 

Todos 1760 1054 

Libéria 
 
 

Confirmados 2514 * 

Prováveis 1629 * 

Suspeitos 2476 * 

Todos 6619 2766 

Serra Leoa 

Confirmados 4149 921 

Prováveis 79 174 

Suspeitos 634 35 

Todos 4862 1130 

Total  13 241 4950 

**N/D. Os dados baseiam-se na informação oficial fornecida pelos Ministérios da Saúde da Libéria e Serra Leoa até ao final do dia 4 de 
Novembro e pelo Ministério da Saúde da Guiné até ao final do dia 3 de Novembro. Estes números estão sujeitos a alterações, devido à 
reclassificação em curso, investigação retrospectiva e disponibilidade dos resultados laboratoriais. 

 
Sabe-se que há um total de 549 agentes de saúde (HCW) que foram infectados pela EVD, até ao final do dia 4 de 
Novembro: 88 na Guiné; 318 na Libéria; 11 na Nigéria; 128 na Serra Leoa; 1 em Espanha; e 3 nos Estados Unidos 
da América (dois foram infectados nos EUA e um na Guiné). Houve um total de 311 mortes de HCW. 
 
A OMS está a proceder a investigações aprofundadas para determinar a causa da infecção em cada caso. As 
primeiras indicações são de que uma grande percentagem das infecções ocorreram fora do contexto dos 
tratamentos e cuidados do Ébola. Estão actualmente a realizar-se verificações da garantia de qualidade das 
medidas de prevenção e controlo da infecção,  em todas as unidades de tratamento do Ébola, nos três países com 
transmissão intensa. Ao mesmo tempo, estão desenvolver-se esforços exaustivos para garantir um vasto 
fornecimento de equipamento de protecção pessoal (EPP) a todas as unidades de tratamento do Ébola, 
juntamente com o fornecimento de orientações para a formação e outras que sejam relevantes para garantir que 
todos os HCW serão expostos ao nível mínimo possível de risco. A OMS enviou mais de 1 milhão de conjuntos de 
EPP para a Guiné, Libéria e Serra Leoa e continua a trabalhar com os ministérios da saúde e outros parceiros para 
comprar e distribuir EPP nas zonas que mais necessitadas.  

2. PAÍSES COM UM OU VÁRIOS CASOS INICIAIS OU COM TRANSMISSÃO LOCALIZADA 
Cinco países (Mali, Nigéria, Senegal, Espanha e Estados Unidos da América) 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, ocorreu um caso e nenhuma morte. No entanto, 
depois de uma resposta bem sucedida em ambos os países, os surtos de EVD no Senegal e na Nigéria foram 
declarados extintos, respectivamente, no dia 17 de Outubro e 19 de Outubro de 2014.  
 
No dia 23 de Outubro, o Mali notificou o seu primeiro caso confirmado de EVD (Tabela 2). O doente era uma 
menina de 2 anos que viajara com a avó da Guiné para o Mali. No dia 22 de Outubro, a doente foi levada para o 
hospital de Fousseyni Daou, em Kayes, onde morreu no dia 24 de Outubro. Foram enviadas amostras para 
confirmação laboratorial ao SERAFO, em Bamaco, que deram resultado positivo. Este resultado foi confirmado 
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pelos testes laboratoriais realizados nos Centros dos EUA para o Controlo e Prevenção das Doenças, em Atlanta. 
Até à data date, foram identificados 108 contactos, que estão ser acompanhados. 
 

Figura 1: Distribuição geográfica de novos casos nos últimos 21 dias e total de casos na Guiné, Libéria, Mali 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. 

 
Em Espanha, uma HCW infectada durante a prestação de cuidados a um doente EVD-positivo em Madrid teve um 
teste de EVD negativo no dia 19 de Outubro. No dia 21 de Outubro, um segundo teste deu também resultado 
negativo. Todos os 83 contactos desta HCW já completaram o período de seguimento de 21 dias. A Espanha será, 
por isso, declarada livre de EVD 42 dias após a data do segundo teste negativo, se não forem notificados novos 
casos.  
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Nos Estados Unidos da América, ocorreram quatro casos e uma morte. O caso mais recente foi o de um agente de 
saúde que trabalhou como voluntário na Guiné e regressou à cidade de Nova Iorque, no dia 17 de Outubro. O 
doente foi examinado e estava assintomático à chegada, mas informou ter febre, no dia 23 de Outubro, e teve um 
teste positivo de EVD. O doente encontra-se agora isolado no Hospital Bellevue, em Nova Iorque, um dos oito 
hospitais do Estado de Nova Iorque designados para tratar doentes dom EVD.  
Os dois HCW que ficaram infectados depois de tratarem um doente EVD-positivo no Hospital Presbiteriano de 
Dallas, no Texas, já tiveram dois testes negativos de EVD e receberam alta do hospital. O último contacto que está 
a ser monitorizado, com ligação aos 3 casos do Texas, completará o seguimento de 21 dias no dia 7 de Novembro. 
 
De um total de 177 possíveis contactos nos EUA, 16 estão a ser monitorizados e 161 já completaram o período de 
seguimento de 21 dias. 
 
Tabela 2: Casos e mortes por doença do vírus do Ébola no Mali, Espanha e Estados Unidos da América 
 

País Definição de casos Casos Mortes 

Mali 

Confirmados  1 1 

Prováveis 0 0 

Suspeitos  0 0 

Todos  1 1 

Espanha 

Confirmados  1 0 

Prováveis 0 0 

Suspeitos  0 0 

Todos  1 0 

Estados Unidos da América 

Confirmados  4 1 

Prováveis 0 0 

Suspeitos  0 0 

Todos    4* 1 

Total  6 2 

*Inclui dois HCW infectados nos EUA, quando tratavam de um doente de Ébola proveniente da Libéria, e um HCW infectado na Guiné. 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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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 3). 
 
Tabela 3: 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 3 de Novembro de 2014, foram notificados 66 casos (38 confirmados, 28 prováveis) da doença do vírus do 
Ébola (EVD) na República Democrática do Congo, incluindo oito agentes de saúde (HCW). No total, foram 
notificadas 49 mortes, incluindo as de oito HCW. Todos os casos suspeitos já foram descartados. Não há 
notificação de novos contactos.  
 
Passaram 27dias desde que o último caso notificado teve um segundo teste negativo e recebeu alta. A República 
Democrática do Congo será, portanto, declarada livre de EVD, 42 dias após a data do segundo teste negativo, se 
não forem notificados novos casos. Este surto não está relacionado com o surto que teve origem na África 
Ocidental.  

 


