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RESUMO 

 Em Angola, até 1 de Julho de 2016, foi notificado um total de 3552 casos suspeitos, dos 

quais 875 foram confirmados. O número total de óbitos notificados é de 355, dos quais 

117 ocorreram entre os casos confirmados. Foram notificados casos suspeitos em todas 

as 18 províncias e casos confirmados em 16 de 18 províncias e 80 dos 125 distritos com 

notificação. 

 As campanhas de vacinação em massa começaram em Luanda, mas alargaram-se à 

maioria das outras zonas afectadas do país. Recentemente, as campanhas têm-se 

centrado nas zonas fronteiriças. Apesar dos intensos esforços de vacinação, a circulação 

do vírus continua a persistir.  

 Estão a decorrer, em vários distritos das províncias de Benguela, Huambo, Huíla, Cuanza 

Norte, Cuanza Sul, Lunda Norte e Uíge, onze campanhas reactivas e preventivas de 

vacinação em massa. Outras seis campanhas estão prestes a ser concluídas. Em algumas 

partes das províncias do Cunene, Lunda Norte, Uíge e Zaire estão a ser implementadas 

campanhas de reforço.  

 Não existe informação actualizada relativamente à situação epidemiológica na República 

Democrática do Congo (RDC). De acordo com a última informação disponível (até 24 de 

Junho), o número total de casos suspeitos notificados é de 1307, com 68 casos 

confirmados e 75 óbitos declarados. Foram notificados casos em 22 zonas sanitárias em 

cinco das 26 províncias. Dos 68 casos confirmados, 59 foram importados de Angola, dois 

são caos selváticos (não relacionados com o surto) e sete são casos autóctones.  

 Na RDC, os esforços de vigilância aumentaram e as campanhas de vacinação centraram-

se nas zonas sanitárias afectadas, em Kinshasa e no Congo Central.  

 Há mais dois países que notificaram casos confirmados de febre amarela importados de 

Angola: Quénia (dois casos) e República Popular da China (11 casos). Estes casos alertam 

para o risco de propagação internacional através de viajantes não vacinados.  

 Sete países (Brasil, Chade, Colômbia, Gana, Guiné, Peru e Uganda) estão actualmente a 

notificar surtos de febre amarela ou casos esporádicos não relacionados com o surto de 

Angola.  

 Seguindo os conselhos do Comité de Emergência, 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 
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reforçada e um maior apoio internacional. Esses eventos não constituem, neste 

momento, uma Emergência de Saúde Pública de Dimensão Internacional. 

  O Grupo Consultivo Estratégico de Peritos da OMS (SAGE) em Vacinação analisou as 

evidências existentes que demonstram que usar um quinto de uma dose normal da 

vacina continua a proporcionar protecção contra a doença, durante, pelo menos, 12 

meses e, possivelmente, mais tempo. Esta abordagem, conhecida como dose fraccionada, 

está ser considerada como medida de curto prazo, no contexto de uma eventual escassez 

da vacina em situações de emergência1. 

  

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

Angola 

 Desde 5 de Dezembro de 2015 a 1 de Julho de 2016, o Ministério da Saúde notificou um 

total de 3552 casos suspeitos, dos quais 875 foram laboratorialmente confirmados 

(Tabela 1). O número total de óbitos notificados é de 355, dos quais 117 ocorreram entre 

os casos confirmados.  

 Foram notificados casos suspeitos em todas as províncias e casos confirmados em 16 das 

18 províncias (Fig. 2). Foram notificados casos confirmados em 80 dos 125 distritos com 

notificação (Tabela 2). 

 A curva epidemiológica (Fig. 1) mostra que o número total de casos confirmados e 

prováveis aumentou desde o início de 2016 e o número de casos confirmados atingiu o 

seu pico nas semanas 8 a 9 (22 Fevereiro a 6 de Março). Os esforços de vigilância foram 

intensificados na maioria das províncias.  

 Durante a semana que decorreu até 1 de Julho, um novo distrito, Marimba, na província 

de Malange, no norte do país,  notificou um caso suspeito, pela primeira vez, desde o 

início do surto. Não há relatos de novos distritos com transmissão local durante esta 

semana.  

 Luanda e Huambo continuam a ser as províncias mais afectadas, até 1 de Julho, 

respectivamente, com 1927 casos (487 confirmados) e 578 casos (127 confirmados) (Fig. 

3). A província de Benguela e, em particular, as cidades de Benguela e Lobito, constituem 

uma preocupação especial. De acordo com relatos recebidos, a vigilância nestas duas 

zonas é insuficiente e há demoras significativas na notificação.  

 A transmissão local está agora presente em 43 distritos, em 12 províncias (Fig. 3). O caso 

confirmado com a data mais recente de início dos sintomas, 22 de Junho, foi notificado 

no distrito do Soyo, na província do Zaire. 

 A maioria dos casos ocorre entre pessoas do sexo masculino, com idades compreendidas 

entre os 9 e os 19 anos. 

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

(59 casos), Quénia (dois casos) e República Popular da China (11 casos). Estes casos 

alertam para o risco de propagação internacional, através de viajantes não vacinados.  

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

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


3 
 

Figura 1. Número semanal nacional da casos prováveis e confirmados de febre amarela 
em Angola, de 5 de Dezembro de 2015 a 1 de Julho de 2016 

 
Dados fornecidos pelo relatório da situação sobre a febre amarela em Angola, publicado em 4 de Julho de 2016

2
. Os dados 

relativos às três últimas semanas estão incompletos, devido ao desfasamento temporal entre o início dos sintomas e a 
notificação.  

                                                           
2 http://www.afro.who.int/en/yellow-fever/sitreps/item/8782-situation-report-yellow-fever-outbreak-in-angola-4-july-2016.html  
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http://www.afro.who.int/en/yellow-fever/sitreps/item/8782-situation-report-yellow-fever-outbreak-in-angola-4-july-2016.html


4 
 

Figura 2. Cronograma mensal dos distritos angolanos infectados, Fevereiro de 2016 a 1 de Julho de 2016 
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Figura 3. Distribuição dos casos confirmados de febre amarela em Angola e na República 
Democrática do Congo 

 
Os dados são até 1 de Julho para Angola e 28 de Junho para a República Democrática do Congo. 

República Democrática do Congo (RDC) 

 Em 22 de Março de 2016, o Ministério da Saúde da RDC notificou a OMS sobre casos 

suspeitos de febre amarela relacionados com Angola. O surto de febre amarela na RDC 

foi oficialmente declarado  em 23 de Abril.  

 Não existe informação actualizada relativamente à situação epidemiológica na RDC. Até 

24 de Junho, a RDC tinha notificado 1307 casos suspeitos e 68 casos confirmados, com 75 

óbitos declarados (Tabela 1). Há resultados pendentes relativamente a, pelo menos, 13 

casos prováveis, incluindo um caso em Kasai, uma província que nunca tinha notificado 

casos de febre amarela.  

 O caso confirmado com a data mais recente de início dos sintomas, 12 de Junho, foi 

notificado na zona sanitária de Muanda, na província do Congo Central. 

 Dos 68 casos confirmados, 59 são importados de Angola (notificados nas províncias do 

Congo Central, Kinshasa e Kwango), dois são casos selváticos nas províncias do Norte e 
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sete são outros casos autóctones. Os sete casos autóctones foram notificados nos 

distritos de Ndjili, Kimbanseke e Kisenso (província de Kinshasa), no distrito de Matadi 

(província do Congo Central) e em Kahemba (província de Kwango) (Fig. 3).   

 A maioria dos casos da RDC ocorrem em pessoas d sexo masculino, principalmente, entre 

os 20 e 34 anos de idade.  

Tabela 1: Casos e óbitos por febre amarela notificados em Angola e na República Democrática do 
Congo  

 Angola República Democrática do Congo 
Casos e óbitos Última semana 

(25 Junho-1 
Julho) 

Cumulativo 
(5 Dez. – 1 
Julho) 

Última semana 
(19-24 Junho) 

Cumulativo 
(22 Mar – 24Jun.) 

Casos confirmados 2* 875 0 68 
Óbitos confirmados Não disponível 117 Não disponível Não disponível 
Casos notificados 88 3552 183 1307 
Óbitos notificados 2 355 Não disponível 75 

Os casos e óbitos incluem tanto os casos autóctones como os importados. Os dados reportam-se à semana mais recente, 
para a qual existem dados disponíveis. Estes números estão sujeitos a alteração devido à reclassificação em curso, à 
investigação retrospectiva e à disponibilidade de resultados laboratoriais. 
*5 novos casos foram reclassificados como confirmados relativamente a semanas anteriores e foram incluídos no total 
cumulativo. 
 

Tabela 2. Distribuição geográfica dos casos de febre amarela em Angola e na República 
Democrática do Congo  

 Angola República Democrática do 
Distribuição geográfica dos casos Última semana 

(25 Jun-1Julho)   
Cumulativo 
(5 Dez. – 1 
Julho) 

Última semana 
(19-24 Junho) 

Cumulativo 
(1 Jan – 24Jun.) 

Distritos/zonas sanitárias com casos 
confirmados 0 80 0 22 

Distritos/zonas sanitárias com transmissão 
local documentada 0 43 0 7* 

Províncias com casos confirmados 0 16 0   5* 
Distritos/zonas sanitárias com casos 
confirmados 0 12 0 3 

*Inclui os casos selváticos. Os dados são os da semana mais recente, para a qual existem dados disponíveis. Estes números 
estão sujeitos a alteração devido à reclassificação em curso, à investigação retrospectiva e à disponibilidade de resultados 
laboratoriais. Os dados da semana mais recente representam distritos/zonas sanitárias ou províncias recentemente 
afectadas.  

Outros países que notificaram transmissão de febre amarela  

República do Congo 

 A República do Congo notificou dois casos suspeitos de febre amarela no departamento 

de Bouenza. Não há informação actualizada relativamente a esses eventos. Estão em 

curso mais investigações e análises laboratoriais para determinar se se tratam de casos 

confirmados, qual o seu estado vacinal e a sua potencial ligação a Angola.  

Guiné  

 A Guiné notificou 39 casos suspeitos desde Janeiro de 2016, incluindo 8 casos prováveis. 

Não há qualquer nova informação relativamente a esses casos desde a semana passada. 

Esses casos estão a ser investigados, tendo sido pedida informação adicional sobre a 

localização, a situação vacinal, os sintomas e a história de viagens..   
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 Os últimos grandes surtos de febre amarela na Guiné foram notificados em 2000 e 2001, 

em Mamou, Labe, Koubia, Malet e Nzérékoré e em 2005 em Fouta Djalon, Bake, Biffa, 

Gaul e Kondara. 

Chade, Gana e Uganda 

 A situação nestes três países permanece estável, não havendo alterações desde a 

semana passada. 

Peru 

 No Peru, até à semana que terminou em 19 de Junho, foram notificados 42 casos 

prováveis e 37 casos confirmados de febre amarela, incluindo nove mortes. Os casos 

foram notificados por sete departamentos, sendo a maior parte notificados a partir do 

departamento de Junin (58 casos prováveis e confirmados). O ciclo de transmissão está a 

ocorrer em zonas endemico-enzoóticas, com história de transmissão. Não há qualquer 

nova informação relativamente a este evento desde a semana passada. Este evento não 

está relacionado com o surto de febre amarela em Angola. É considerada improvável a 

propagação geográfica à costa do Pacífico.  

Brasil e Colômbia  

 Nestes dois países, a situação permanece estável, não se registando alterações desde a 

semana passada. 
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RESPOSTA  

 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 os surtos de 

febre amarela em Angola e na RDC constituem eventos graves de saúde pública, que 

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

não constituem, neste momento, uma Emergência de Saúde Pública de Dimensão 

Internacional 3.  

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

Avaliação dos riscos 

 O surto de Angola é muito preocupante, devido a:  

 Transmissão local persistente, apesar de terem sido vacinadas, aproximadamente, 
15 milhões de pessoas ; 

 Transmissão local registada em 12 províncias densamente povoadas, incluindo 
Luanda .  

 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 a província de Cabinda; 

 Na RDC, o surto já se propagou para 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, o 
surto poderá expandir-se a outras províncias, em particular Kasai, Kasai Central e 
Lualaba. 

 O vírus em Angola e na RDC está muito concentrado nas principais cidades, mas o risco 
de propagação e transmissão local a outras províncias de ambos os países é elevado. 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.  

 Alguns países africanos (Chade, Gana, Guiné, República do Congo e Uganda)  e alguns 
países da América do Sul (e.g. Brasil, Colômbia e Peru)  notificaram casos de febre 
amarela em 2016. Essas ocorrências não estão relacionadas com o surto de Angola, 
mas há falta de vacinas nesses países, o que coloca uma pressão adicional sobre as 
limitadas reservas mundiais de vacinas contra a febre amarela. 
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 A informação sobre o actual surto continua a ser actualizada no website da OMS 4.   

 O Grupo Consultivo Estratégico de Peritos da OMS (SAGE) em vacinação analisou as 

evidências existentes que demonstram que o uso de um quinto da dose normal da vacina 

ainda confere protecção contra a doença durante, pelo menos, 12 meses e, 

possivelmente, mais tempo5. Esta abordagem, conhecida como dose fraccionada, está a 

ser considerada como medida de curto prazo, no contexto de uma eventual escassez da 

vacina, para uso em emergências. 

 Até 5 de Julho de 2016, a cobertura vacinal tinha abrangido, aproximadamente, 13 

milhões de pessoas em Angola, 3 milhões de pessoas na RDC e 1,3 milhões de pessoas no 

Uganda (Tabela 3). 

 O número de vacinas actualmente disponíveis para uma resposta de emergência  é de 6,6 

milhões, através do GCI (Tabela 4). A quantidade de doses já distribuídas para responder 

ao surto não está incluída neste número.  

Tabela 3. Cobertura vacinal em Angola, República Democrática do Congo (RDC) e Uganda, 
até 5 de Julho de 2016 

País Zonas alvo:  
Província/Região (Distrito/Zona sanitária ) 

Doses 
aprovadas 

(em milhões) 

Data de 
entrega 
(2016) 

Angola 
 

Luanda (Viana) 1,8 2  & 4 Fev. 

Luanda (todos os 8 distritos) 5,6 
8 & 27 Fev., 14 

& 25 Mar 

Benguela, Bié, Huambo, Cuanza Sul 4,3 
6 Abr., 11 Maio 

& 12 Maio 

Benguela, Bié, Cunene, Huíla, Cuando 

Cubango, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Namibe, 
Uíge 

3,3 
1, 11, 21 & 27 

Jun. 

RDC 
 

Kinshasa, Congo Central 2,2 13, 17-19 Maio 

Província de Cuango (3 zonas sanitárias), 
Kinshasa (Kisenso) 

1,1 2 Jul. 

Uganda 
Masaka, Rukungiri 0,7 3 Maio 

Kalangala 0,06 20 Maio 

 
  

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

http://www.who.int/features/qa/yellow-fever/en/
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Tabela 4. Número cumulativo de doses da vacina disponíveis e previstas (em milhões) 
para uma reserva de emergência 

Data (até) Número de doses de vacina disponíveis * 

5 Julho 6,6 

 Número cumulativo de doses da vacina projectado° 

31 Julho 10,3 

28  Agosto 13,7 

30 Setembro 13,2 

31 Outubro 15,2 

30 Novembro 14,6 

31 Dezembro 16,6 
* Número de doses disponíveis é o stock actual deduzindo o número de doses da vacina previsto para ser distribuído em 
respostas de emergência°. Os números são apenas projecções e poderão ser alterados. 
 

Figura 4. Cobertura vacinal da população em Angola, até 1 de Julho de 2016 

 
 

Dias desde o início da campanha 

Cobertura vacinal 
 


