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 OMS: ACTUALIZAÇÃO DO ROTEIRO DE RESPOSTA AO ÉBOLA 

16 de Setembro de 2014 

 

De acordo com a estrutura do roteiro, os relatórios dos países recaem em duas 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)1.  
 

Uma segunda reunião da Comissão de Emergência, convocada pela Directora-Geral, nos termos do 
Regulamento Sanitário Internacional (2005) [RSI (2005)] sobre o surto de Ébola de 2014 na África 
Ocidental começará esta semana a debater o assunto por correio electrónico. A reunião analisará a 
situação do surto como emergência de saúde pública de dimensão internacional e avaliará o impacto 
das actuais medidas temporárias para conter o surto e reduzir a propagação internacional. 
 

1. PAÍSES COM TRANSMISSÃO GENERALIZADA E INTENSA 

 

4963 casos (prováveis, confirmados e suspeitos; ver Anexo 1) e 2453 mortes foram notificados, 
durante o actual surto da doença do vírus do Ébola, pelos Ministérios da Saúde da Guiné e Serra 
Leoa até 13 de Setembro de 2014 e até 9 de Setembro pelo Ministério da Saúde da Libéria.  
 

Tabela 1: Casos prováveis, confirmados e suspeitos da doença do vírus do Ébola na Guiné, Libéria e  

 

Serra Leoa 

País 

Definição de 
casos 

Casos 
Mortes 

 Total 
Últimos 21 

dias 

Últimos 21 
dias/total de 

casos (%) 
Total 

Mortes/ total 
de casos (%) 

Guiné 

Confirmados 743 276 37 429 58 

Prováveis 162 21 13 162 100 

Suspeitos 31 11 35 4 13 

Todos 936 308 33 595 64 

Libéria 

Confirmados 790 546 69 563 71 

Prováveis 1078 539 50 472 44 

Suspeitos 539 298 55 261 48 

Todos 2407 1383 57 1296 54 

 
Serra Leoa 

Confirmados 1464 583 40 514 35 

Prováveis 37 0 0 37 100 

Suspeitos 119 70 59 11 9 

Todos 1620 653 40 562 35 

Total   4963 2344 47 2453 49 

                                                           
1
 Um surto isolado da doença do vírus do Ébola, que não está relacionado com a epidemia na África Ocidental, 

está a ocorrer na República Democrática do Congo; mais informação poderá ser encontrada no Boletim de 

Notícias sobre o Surto da Doença. 
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Os dados baseiam-se nos casos notificados até ao final do dia 13 de Setembro de 2014 para a Guiné e Serra 
Leoa. Os dados relativos à Libéria baseiam-se nos casos notificados até ao final do dia 9 de Setembro de 2014. 
Os dados notificados 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.  

Há vários pontos a considerar, quando se interpretam os dados epidemiológicos relativos ao surto de 
Ébola. Muitas das mortes atribuídas ao vírus do Ébola neste surto ocorreram em pessoas que eram 
suspeitas, mas não confirmadas, de ter morrido da doença. Os casos de Ébola apenas são 
confirmados, quando uma amostra tem um teste laboratorial positivo. Se as amostras retiradas de 
um corpo derem resultado de teste negativo para o Ébola, essa pessoa deixa de ser contada entre os 
mortos com Ébola, sendo  os números devidamente ajustados. Contudo, como os serviços de 
laboratório e os centros de tratamento estão presentemente sobrecarregados em vários países, 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. 

Figura 1: Distribuição de casos nos países com transmissão intensa 

 

Não há casos relatados 
 
NÃO ACTIVOS – Sem casos nos últimos 21 dias 

ACTIVOS – Novos casos nos últimos 21 dias 

RECENTEMENTE INFECTADOS – Novos casos nos 
últimos 7 dias (em zonas anteriormente não 
infectadas) 

 

Casos recentes 
(últimos 21 dias) Todos os casos        
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Os dados baseiam-se nos casos notificados até ao final do dia 13 de Setembro de 2014, relativamente à Guiné 
e à Serra Leoa. Os dados relativos à Libéria baseiam-se nos casos notificados até ao final do dia 9 de Setembro 
de 2014. 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. 

 

O mapa acima (Figura 1) indica a localização de casos nos países com transmissão generalizada e 
intensa. O número cumulativo de casos até à data em cada zona são apresentados (círculos 
cinzentos) juntamente com o número de casos que ocorreram nos últimos 21 dias (círculos 
vermelhos). Os círculos vermelhos mostram que uma grande percentagem do total de casos 
ocorreram nos 21 dias anteriores a 13 de Setembro, na Guiné e Serra Leoa, e nos 21 dias anteriores a 
9 de Setembro, na Libéria. Na Guiné, um caso confirmado e um caso suspeito foram notificados pela 
primeira vez no distrito de Dalaba. 

 

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 21 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).  

A identificação de contactos e o seguimento continuam a fazer-se em ambos os países. Na Nigéria, 
470 contactos completaram o seguimento de 21 dias. Dos 402 contactos que ainda estão a ser 
monitorizados na Nigéria, 373 (93%) foram observados em 13 de Setembro. No Senegal, todos os 74 
contactos continuam sob vigilância; 73 foram observados em 13 de Setembro. 
 

Tabela 2: Casos confirmados, prováveis e suspeitos da doença do vírus do Ébola na Nigèria e no 

Senegal, até ao final do dia 13 de Setembro de 2014 

País 

Definição de 
casos 

Casos 
Mortes 

 Total 
Últimos 21 

dias 

Últimos 21 
dias/total de 

casos (%) 
Total 

Mortes/ total 
de casos (% 

Nigéria 

Confirmados  19 6 32 7 37 

Prováveis 1 0 0 1 100 

Suspeitos  1 n.d. n.d. 0 0 

Todos  21 6 29 8 38 

Senegal 
 

Confirmados  1 1 100 0 0 

Prováveis 0 0 0 0 0 

Suspeitos  0 0 0 0 0 

Todos  1 1 100 0 0 

Total Todos  22 7 32 8 36 

 
Os dados notificados 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 de 
resultados laboratoriais.  
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ANEXO 1. CRITÉRIOS USADOS PARA CLASSIFICAR OS CASOS DE ÉBOLA 

Os casos de Ébola são classificados como suspeitos, prováveis ou confirmados, conforme cumpram 

ou não determinados critérios (Tabela 4). 

Tabela 4: 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 um amostra dessa pessoa tem um 

teste laboratorial positivo para o vírus do Ébola. 

 


