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RESUMO 

 Desde o início do surto, em 15 de Dezembro de 2015 até 8 e Junho de 2016, Angola 

notificou 2954 casos suspeitos de febre amarela, incluindo 328 óbitos. Desses casos, 819 

foram confirmados laboratorialmente. Apesar das  extensas campanhas de vacinação em 

várias províncias, a circulação do vírus continua a persistir.  

 Até 8 Junho 2016, três novas províncias de Angola tinham notificado transmissão local, 

elevando o número total de distritos com transmissão local para 33, em 11 províncias, 

incluindo Luanda. 

 O número total de casos notificados em Angola tem aumentado, desde 11 de Abril de 

2016, enquanto o número de casos laboratorialmente confirmados permanece estável. 

Isso pode atribuir-se à intensificação das actividades de vigilância na maioria das 

províncias.  

 Desde o início do surto, em 22 de Março de 2016, até 8 de Junho de 2016, a República 

Democrática do Congo (RDC) notificou três casos prováveis e 57 casos laboratorialmente 

confirmados: 51 desses casos são importados de Angola e notificados nas províncias do 

Congo Central, Kinshasa e Kwango, dois são casos selváticos nas províncias do Norte e 

quatro são casos autóctones ocorridos nos distritos de Ndjili e Kimbanseke, em Matadi 

(Congo Central) e na província do Kwango.  

 Desde o início do surto, em 9 de Abril de 2016, até 8 de Junho 2016, o Ministério da 

Saúde do Uganda, notificou 68 casos suspeitos, dos quais três são prováveis e sete 

laboratorialmente confirmados. Há casos confirmados em três distritos: Masaka (cinco 

casos), Rukungiri (um caso) e Kalangala (um caso). De acordo com os resultados da 

sequenciação, esses casos não têm ligação epidemiológica com Angola. 

 Em Angola e na RDC, o vírus está, sobretudo, concentrado nas principais cidades; 

contudo, é elevado o risco de propagação e transmissão local a outras províncias de 

ambos os países. Também é elevado o risco de potencial propagação aos países 

fronteiriços, especialmente àqueles que estão classificados como de baixo risco 

relativamente à febre amarela (i.e., Namíbia, Zâmbia), quando a população, os viajantes 

e os trabalhadores estrangeiros não estiverem vacinados contra a febre amarela. 

 Três países notificaram casos confirmados de febre amarela importados de Angola: RDC 

(51 casos), Quénia (dois casos) e República popular da China (11 casos). Isso realça o risco 

de propagação internacional através de viajantes não vacinados.  
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 Outros três países notificaram casos suspeitos de febre amarela: Etiópia (um caso 

provável), Gana (quatro casos suspeitos) e República do Congo (um caso suspeito). Estão 

em curso investigações para identificar a situação vacinal dos casos e determinar se eles 

estão ligados a Angola. Os dois casos suspeitos anteriormente notificados em São Tomé e 

Príncipe foram descartados.

 Seguindo os conselhos do Comité de Emergência (CE) reunido em 19 de Maio de 2016, a 

Directora-Geral da OMS declarou que o surto de febre amarela nas cidades em Angola e 

na RDC constituem eventos graves de saúde pública, que justificam uma acção nacional 

reforçada e um maior apoio internacional. Os eventos não constituem, neste momento, 

uma Emergência de Saúde Pública de Dimensão Internacional (PHEIC). A declaração pode 

ser lida no website da OMS1. 
 

VIGILÂNCIA 

Angola 

 Desde 5 de Dezembro de 2015 a 8 de Junho de 2016, o Ministério da Saúde notificou um 

total de 2954 casos suspeitos, com 328 óbitos e 819 casos laboratorialmente 

confirmados. Existem casos confirmados em 16 das 18 províncias (Fig. 1) e casos 

suspeitos em todas as províncias. 

 Luanda e Huambo continuam a ser as províncias mais afectadas, respectivamente, com 

1721 casos (482 confirmado) e 497 casos (124 confirmados), até 3 de Junho de 2016 (Fig. 

2).  

 Pela primeira vez, desde o início do surto, a província do Cuanza Norte notificou 

transmissão local. Quatro distritos em três províncias documentaram novos casos de 

transmissão local, na semana até 8 de Junho de 2016, nomeadamente: os distritos de 

Cahama e Cuanhama, na província do Cunene, o distrito de Cazengo no Cuanza Norte e o 

distrito de Cacuso, em Malanje. A transmissão local está actualmente presente em 11 

províncias, em 33 distritos (Fig. 2), incluindo Luanda. 

 O número total de casos notificados tem aumentado desde 11 de Abril de 2016, 

enquanto o número de casos laboratorialmente confirmados permanece estável. Isso 

pode atribuir-se à intensificação das actividades de vigilância na maioria das províncias. 

 Após relatos de um grupo de casos na Lunda Norte, em 22 de Maio, e dada a 
sensibilidade da zona, a vigilância foi reforçada na província.  

                                                           
1 http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/ec-yellow-fever/en/ 

 

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/ec-yellow-fever/en/
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Figura 1. Cronograma mensal dos distritos angolanos infectados, Dezembro de 2015 a 8 de Junho de 2016 
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Figura 2. Distribuição dos casos confirmados de febre amarela em Angola e na RDC, até 8 
de Junho de 2016 
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Figura 3. Número semanal de casos suspeitos e confirmados de febre amarela em Angola, 
5 de Dezembro de 2015 – 3 de Junho de 2016 

 
Dados fornecidos pelo relatório da situação sobre a febre amarela em Angola, até 6 de Junho de 2016

2
. 

República Democrática do Congo 

 Em 22 de Março de 2016, o Ministério da Saúde da RDC, notificou casos humanos de 

febre amarela relacionados com Angola. O surto de febre amarela foi oficialmente 

declarado em 23 de Abril.  

 Até 1 de Junho, a DRC tinha comunicado 57 casos laboratorialmente confirmados: 51 

desses casos foram importados de Angola e observados nas províncias do Congo Central, 

Kinshasa e Kwango, dois são casos selváticos nas províncias do Norte e outros quatro são 

casos autóctones nos distritos de Ndjili e Kimbanseke, em Matadi (Congo Central) e na 

província de Kwango.  

 Pela primeira vez, desde o início do surto, foi notificado um caso autóctone no distrito de 

Kimbanseke, província de Kinshasa (uma zona sanitária não vacinada). 

 Cinco casos confirmados foram classificados como importados da Lunda Norte (Angola) 

para a província de Kwango, na RDC. O surto poderá estender-se a outras províncias, em 

particular a Kasai, Kasai Central e Lualaba. 

Uganda 

 Em 9 de Abril de 2016, o Uganda notificou a OMS sobre casos de febre amarela no 

distrito de Masaka, no Sudoeste do país. Até 1 de Junho, tinham sido notificados 68 casos 

suspeitos de febre amarela, em sete distritos, tendo sete desses casos sido confirmados 

laboratorialmente (cinco em Masaka, um em Rukungiri e um em Kalangala)   

                                                           
2 http://www.afro.who.int/en/yellow-fever/sitreps/item/8636-situation-report-yellow-fever-outbreak-in-angola-15-may-2016.html  
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 De acordo com os resultados da sequenciação, este surto não está relacionado com 

Angola e indica grandes semelhanças com o vírus que causou o surto de 2010 no país.  

Outros países  

 República do Congo notificou, na semana passada, um caso suspeito de febre amarela no 

departamento de Bouenza. São necessárias mais investigações e análises laboratoriais 

para determinar se se trata de um caso confirmado e qual a situação vacinal. Na 

República do Congo, a equipa de investigação do surto documentou, retrospectivamente, 

11 casos com febre e icterícia, mas seis desses casos não tinham história de vacinação 

contra a febre amarela. 

 Na Etiópia, estão a decorrer investigações sobre 22 casos suspeitos de febre amarela, 

incluindo cinco mortes notificadas a semana passada em dois distritos da zona de Omo Sul. 

Até agora, uma das 19 amostras teve teste positivo de IgM para a febre amarela no 

laboratório nacional. O surto mais recente de febre amarela nesta zona ocorreu em 2013, 

o que desencadeou uma campanha de vacinação reactiva.  

 São Tomé e Príncipe notificou dois casos suspeitos de febre amarela importados de 

Luanda, Angola. Em ambos os casos, estava documentada vacinação contra a febre 

amarela e, por isso, ambos os casos foram descartados.  

 O Gana notificou quatro casos suspeitos de febre amarela em duas regiões:  três na região de 

Brong-Ahafo e um na região de Volta. Estão em curso investigações para determinar a situação 

vacinal desses casos e para excluir uma ligação com Angola ou a RDC. Existem, muito 

provavelmente, casos selváticos, uma vez que essas zonas são conhecidas como endemo-

epidémicas para a febre amarela.   

 Não foram notificados quaisquer casos suspeitos de febre amarela na Zâmbia, nem na 

Namíbia. Contudo, esses países partilham uma fronteira vasta e permeável com Angola 

sendo difícil controlar o movimento de pessoas entre os três países.  

 Também foram documentados casos confirmados de febre amarela exportados de 

Angola no Quénia (dois casos) e na República Popular da China (11 casos). Isso realça o 

risco de propagação internacional através de viajantes não vacinados. 

 No Peru, até 2 de Junho, foram notificados 54 casos prováveis de febre amarela, incluindo 

43 casos confirmados e seis mortes (taxa global de mortalidade: 14%). A maioria dos 

casos foi notificada no departamento de Junin (35 casos), uma zona conhecida como 

sendo um ecossistema enzoótico. Todos os outros casos foram notificados nos 

departamentos de Cusco (três casos) e Lima (um caso). Este evento não está relacionado 

com o surto de Angola. O risco de propagação geográfica à costa do Pacífico é improvável.  

 Em Março de 2016, o Brasil notificou um caso fatal esporádico de febre amarela num 

indivíduo sem história de vacina contra a febre amarela, no estado de São Paulo. 
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RESPONSE 

 A Directora-Geral da OMS convocou uma reunião do Comité de Emergência (CE) para a 

febre amarela, ao abrigo do Regulamento Sanitário Internacional (RSI 2005), em 19 de 

Maio de 2016. Seguindo o parecer do CE, a Directora-Geral decidiu que o surto de febre 

amarela nas cidades em Angola e na RDC constituem eventos graves de saúde pública, 

que justificam uma acção nacional reforçada e um maior apoio internacional. Os eventos 

Avaliação dos riscos 

 O surto de Angola é muito preocupante, devido a :  
 Transmissão local persistente em Luanda, apesar de terem sido vacinadas, 

aproximadamente, oito milhões de pessoas. 
 Transmissão local registada em 11 províncias densamente povoadas, incluindo 

Luanda. Cuanza Norte, Luanda Norte, Cunene e Malange são as províncias que 
mais recentemente notificaram transmissão local de febre amarela.  

 Propagação continuada do surto a novas províncias e distritos. 
 Elevado risco de propagação aos países vizinhos. Como as fronteiras são 

permeáveis, com intensa actividade  social e económica transfronteiriça, não é 
possível excluir a continuação da transmissão. Os doentes virémicos que viajam 
constituem um risco de instalação de transmissão local, especialmente nos países 
em que estão presentes os vectores adequados e as populações humanas são 
susceptíveis.  

 Risco de instalação da transmissão local noutras províncias onde não foram 
notificados casos autóctones .  

 Elevado índice de suspeita de transmissão em curso em zonas de difícil acesso, 
como Cabinda.  

 Sistema de vigilância inadequado para identificar novos focos ou zonas de casos 
emergentes. 

 No caso da RDC, uma investigação no terreno, realizada em Abril, concluiu que o risco 
de transmissão local da febre amarela no país é elevado. O surto já se propagou a três 
províncias. Dada a limitada disponibilidade de vacinas, a grande dimensão da 
comunidade angolana em Kinshasa, a permeabilidade da fronteira entre Angola e a 
RDC e a presença e actividade do vector Aedes no país, a situação exige uma 
constante monitorização. O surto poderá propagar-se a outras províncias, em 
particular Kasai, Kasai Central e Lualaba. 

 O vírus em Angola e na RDC está muito concentrado nas principais cidades. É também 
elevado o risco de potencial propagação aos países fronteiriços, especialmente 
àqueles que são classificados como de baixo risco (i.e., Namíbia e Zâmbia) e onde a 
população, viajantes e trabalhadores estrangeiros não estejam vacinados contra a 
febre amarela. 

 O Uganda e alguns países da América do Sul (Brasil e Peru) estão confrontados com 
surtos ou casos esporádicos de febre amarela. Essas ocorrências não estão 
relacionadas com o surto de Angola, mas há falta de vacinas nesses países, num 
contexto de limitadas reservas de vacinas contra a febre amarela. 
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não constituem, neste momento, uma Emergência de Saúde Pública de Dimensão 

Internacional (PHEIC).  

 A Directora-Geral sugeriu aos Estados-Membros que tomassem as seguintes medidas: 

 aceleração da vigilância, vacinação maciça, comunicação de riscos, mobilização 
das comunidades, controlo dos vectores e tratamento dos casos em Angola e na 
RDC; 

 garantia de vacinação contra a febre amarela de todos os viajantes e, 
especialmente, dos trabalhadores migrantes que entram e saem de Angola e da 
RDC; 

 intensificação das actividades de vigilância e preparação, incluindo a verificação 

das vacinas contra a febre amarela dos viajantes e comunicação dos riscos, nos 

países de risco e nos países que têm fronteiras terrestres com os países 

afectados. 

 Imediatamente a seguir à reunião do CE, realizou-se uma conferência de imprensa sobre 

a febre amarela, no dia 19 de Maio. A declaração pode ser consultada no website da 

OMS3. 

 Em Angola, as campanhas de vacinação começaram, primeiro, na província de Luanda, no 

início de Fevereiro e passaram, em meados de Abril, para Benguela e Huambo e em 16 de 

Maio para as províncias de Cuanza Sul, Huíla e Uíge (Fig. 4). Também se iniciaram 

campanhas de vacinação no distrito de Cuango, estando igualmente previstas para o 

distrito do Chitato (Lunda Norte).  

 Até 9 de Junho, tinham sido enviadas para Angola 12,68 milhões de doses. O custo das 

vacinas foi coberto pelo Ministério da Saúde angolano, o Fundo Renovável do ICG, a GAVI 

e o CERF. 

 A RDC e o Uganda são países elegíveis pela Aliança GAVI e, por isso, as campanhas de 

vacinação desses países foram assumidas pela GAVI.  

 Já chegaram à RDC 2,2 milhões de vacinas e material auxiliar. A campanha de vacinação  

realizou-se entre 26 de Maio de 4 de Junho, em 11 zonas sanitárias.   

 700 000 vacinas da febre amarela chegaram ao Uganda e a campanha de vacinação 

realizou-se entre 19 e 22 de Maio. A cobertura vacinal foi de 88% para Masaka e 97% 

para Rukungiri.  

 A Namíbia recebeu 450 000 doses e a Zâmbia 50 000 doses, destinadas a viajantes. 

 A informação sobre o actual surto continua a ser actualizada no website da OMS4. 

 Está a ser preparado um pacote informativo para comunicar acerca das reservas, o 

mecanismo ICG, o abastecimento de vacinas e o potencial uso de doses fraccionadas. 

 A OMS destacou técnicos de comunicação, para apoiarem as suas Representações em 

Angola e na RDC.  

 
 
 

                                                           
3 http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/ec-yellow-fever/en/ 
4 http://www.who.int/features/qa/yellow-fever/en/  

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/ec-yellow-fever/en/
http://www.who.int/features/qa/yellow-fever/en/
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Figura 4. Cobertura vacinal da população angolana até 1 de Junho de 2016 

 
 

 

 


