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RESUMO 

 Em Angola, até 21 de Julho de 2016, foi notificado um total de 3748 casos suspeitos, dos 

quais 879 foram confirmados. O número total de óbitos notificados é de 364, dos quais 

119 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 reactivas 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. Todos os distritos continuaram a fazer campanhas de 

vacinação porta a porta e vacinação de rotina. 

 As recentes dificuldades técnicas no laboratório nacional da República Democrática do 

Congo (RDC) já estão resolvidas, tendo sido retomada a confirmação laboratorial dos 

casos de febre amarela. De acordo com os resultados preliminares dos testes efectuados 

num conjunto de amostras, há sete novos doentes com resultados positivos para a febre 

amarela. Estão em curso outras investigações, para determinar a situação definitiva 

destes casos. Até as investigações estarem concluídas, a contagem oficial dos casos na 

RDC permanece imutável.  

 De acordo com a última informação confirmada, a RDC notificou 1907 casos suspeitos 

(até 20 de Julho) e 68 casos confirmados (até 24 de Junho), incluindo 95 óbitos 

notificados (Tabela 1). Os casos ocorreram em 22 zonas sanitárias, em cinco das 26 

províncias. Dos 68 casos confirmados, 59 foram importados de Angola, dois são casos 

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

 Na RDC, os esforços de vigilância foram intensificados e as campanhas de vacinação 

centraram-se nas zonas sanitárias afectadas, em Kinshasa, Congo Central e Kwango. Em 

20 de Julho, foram iniciadas campanhas de vacinação reactivas na zona sanitária de 

Kisenso, na província de Kinshasa e nas zonas sanitárias de Kahemba, Kajiji e Kisandji, na 

província de Kwango. 

 Sete países (Brasil, Chade, Colômbia, Gana, Guiné, Peru e Uganda) notificaram surtos de 

febre amarela ou casos esporádicos não relacionados com o surto de Angola.  

 Em 19 de Maio de 2016, foi feita uma reunião do Comité de Emergência (CE). A 

Directora-Geral da OMS aceitou a avaliação do CE de que os surtos urbanos de febre 

amarela em Angola e na RDC constituem eventos graves de saúde pública, que justificam 
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uma acção nacional reforçada e um maior apoio internacional. A situação não constitui, 

actualmente, 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, 

será implementada numa campanha de vacinação em massa preventiva em Kinshasa. 

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

Angola 

 Desde 5 de Dezembro de 2015 a 21 de Julho de 2016, o Ministério da Saúde notificou um 

total de 3748 casos suspeitos, dos quais 879 foram laboratorialmente confirmados 

(Tabela 1). O número total de óbitos notificados é de 364, dos quais 119 ocorreram entre 

os casos confirmados.  

 Não foi notificado nenhum casos confirmado em Julho (até 21 de Julho) e o caso 

confirmado com a data mais recente de início dos sintomas, 23 de Junho, foi notificado 

no distrito de Cuanhama, na província do Cunene.  

 Desde o início do surto, foram notificados casos suspeitos em todas as 18 províncias e 

casos confirmados em 16 províncias, em 80 de 125 distritos com notificação (Fig.2, 

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). A partir da semana 

epidemiológica 23, o número de casos suspeitos e confirmados tem estado a diminuir.  

 As províncias de Luanda e Huambo notificaram o número total mais elevado de casos, 

respectivamente, 1984 casos (incluindo 487 confirmados) e 608 casos (127 confirmados) 

até 21 de Julho. Não foram notificados casos confirmados nestas duas províncias, desde 

Maio. 

 Os Médicos Sem Fronteiras notificaram um recente aumento no número de 

hospitalizações de casos suspeitos de febre amarela na província de Benguela.  

 Um dos casos, com início dos sintomas em Junho de 2016, foi retrospectivamente 

confirmado. Este é o primeiro caso localmente adquirido documentado no distrito de 

Cambambe (província de Cuanza Norte), o que eleva o número total de distritos com 

notificação de transmissão local para 45, em 12 províncias (Fig. 3).  

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

entre os 9 e os 19 anos. 
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Figura 1. Número semanal nacional da casos prováveis e confirmados de febre amarela 
em Angola, de 5 de Dezembro de 2015 a 21 de Julho de 2016 
 

 
 Dados fornecidos pelo relatório da situação sobre a febre amarela em Angola, publicado em 21 de Julho de 2016. Os dados 
relativos às quatro últimas semanas estão incompletos, devido a atrasos na notificação.  
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Figura 2. Cronograma mensal dos distritos angolanos infectados, Fevereiro de 2016 a 21 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 reportam-se a 21 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.  

 As recentes dificuldades técnicas no laboratório nacional da RDC já estão resolvidas, 

tendo sido retomada a confirmação laboratorial dos casos de febre amarela, após quase 

cinco semanas de interrupção. De acordo com os resultados preliminares dos testes 

efectuados num conjunto de amostras, há sete novos doentes com resultados positivos 

para a febre amarela. Estão em curso outras investigações, para determinar a situação 

definitiva destes casos. Até as investigações estarem concluídas, a contagem oficial dos 

casos na RDC permanece imutável.  
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 Estes sete novos doentes tiveram início dos sintomas entre 20 de Junho e 10 de Julho e 

foram notificados a partir das províncias de Kinshasa, Congo Central e Kwango, incluindo 

um caso notificado numa zona sanitária não imunizada no Kongo Central. 

 Na RDC, foram notificados 1907 casos suspeitos (até 20 de Julho), 68 casos confirmados 

(até 24 de Junho) e 95 óbitos (Tabela 1). Dos 68 casos confirmados, 59 foram importados 

de Angola (notificados nas províncias do Congo Central, Kinshasa e Kwango), dois eram 

casos selváticos nas províncias do Norte e sete eram 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 no distrito de Kahemba 

(província de Kwango) (Fig. 3)  

 A maioria dos casos da RDC ocorrem em pessoas do 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 
(16-21 Julho) 

Cumulativo 
(5 Dez. – 21 Julho) 

Última semana 
(17-24 Junho) 

Cumulativo 
(22 Mar – 24Jun.) 

Casos confirmados 0 877 Não disponível 68 

Óbitos confirmados Não disponível 117 Não disponível Não disponível 

Casos notificados 58 3682 285 1798 

Óbitos notificados 4 361 Não disponível 85 

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. 
 

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

 Angola República Democrática do Congo 

Distribuição geográfica dos casos Última semana 
(16-21 Julho) 

Cumulativo 
(5 Dez. – 21 Julho) 

Última semana 
(17-24 Junho) 

Cumulativo 
(1 Jan – 24Jun.) 

Distritos/zonas sanitárias com casos 
confirmados 0 80  Não disponível 22 

Distritos/zonas sanitárias com 
transmissão local documentada 0 45 Não disponível 7* 

Províncias com casos confirmados 9 18 Não disponível  5* 
Províncias com transmissão local 
documentada 0 12 Não disponível 3 

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.. Os 
dados para a semana mais recente representam distritos/zonas sanitárias ou províncias recentemente afectados. *Inclui 
caos selváticos.  

Outros países que notificaram transmissão de febre amarela 

Brasil  

  Um caso fatal confirmado de febre amarela na cidade de Goiánia, Estado de Goiás.  

Colômbia  

 Um caso fatal confirmado de febre amarela notificado no município de Carurú, 

departamento de Vaupés.  
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Chade, Gana, Guiné, Peru, República do Congo e Uganda 

 Com base nos resultados laboratoriais e na investigação dos casos, os casos suspeitos de 

febre amarela, tanto na Guiné como no Uganda, foram descartados.  

 A situação no Chade, Gana, Peru e República do Congo permanece estável, não se tendo  

registado alterações desde a semana passada. 

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. A Directora-Geral da OMS aceitou a avaliação do CE de que os surtos 

urbanos 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. A 

situação não constitui, actualmente, uma Emergência de Saúde Pública de Dimensão 

Internacional. 

 A informação sobre o actual surto continua a ser actualizada no website da OMS 1.  

 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 tempo2. Esta abordagem, conhecida como dose fraccionada, será 

implementada numa campanha preventiva de vacinação em massa, em Kinshasa. 

 A OMS enviou mais de 19 milhões de doses da vacina para Angola, RDC e Uganda, 

através das reservas mundiais do Grupo Internacional de Coordenação. Isso representa 
                                                           
1 http://www.who.int/features/qa/yellow-fever/en/  
2 http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/yellow-fever-vaccine/en/ 

Avaliação dos riscos 

 O surto de Angola está a retroceder, não tendo sido notificado no país nenhum caso 

confirmado durante o mês de Julho (até 21 de Julho). O caso confirmado com a data 

mais recente de início dos sintomas, 23 de Junho, foi notificado no distrito de 

Cuanhama, província do Cunene. No entanto, é preciso manter um elevado nível de 

vigilância em todo o país. 

 Na RDC, a situação continua preocupante, visto que o surto se propagou a três 

províncias. Dada a presença e actividade do vector Aedes no país, o surto poderá 

disseminar-se a outras províncias, em particular Kasai, Kasai Central e Lualaba. 

 A transmissão da febre amarela em Angola e na RDC concentra-se, especialmente, nas 

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

províncias de ambos os países. Para além disso, há o risco de potencial propagação aos 

países fronteiriços, especialmente aos que são classificados como de baixo risco (i.e., 

Namíbia e Zâmbia) e onde a população, viajantes e trabalhadores estrangeiros não 

estão vacinados contra a febre amarela.  

http://www.who.int/features/qa/yellow-fever/en/
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três vezes o volume normalmente necessário num ano para utilização em surtos e não 

tem precedentes. No passado, a reserva mundial nunca usou mais de 4 milhões de doses 

para controlar um surto de febre amarela. 

 Até 27 de Julho de 2016, tinham sido aprovados 18 milhões de doses da vacina para 

Angola, 5,8 milhões para a RDC e 1 milhão para o Uganda (Tabela 3). 

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

11,4 milhões, através do GCI (Tabela 4). A quantidade de doses já distribuídas para 

responder ao surto não está incluída neste número. 

  A OMS está a planear campanhas preventivas de vacinação em massa, em Angola e nas 

fronteiras com a RDC, assim como uma campanha de vacinação, usando a dose 

fraccionada, em Kinshasa.  

 Na RDC, as campanhas reactivas de vacinação começaram em 20 de Julho, na zona 

sanitária de Kisenso, na província de Kinshasa, e nas zonas sanitárias de Kahemba, Kajiji e 

Kisandji, na província de Kwango. 

Tabela 3. Cobertura vacinal em Angola, República Democrática do Congo (RDC) e Uganda, 
até 20 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. & 2, 4 Ago. 

RDC 
 

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

4,5,7 Ago. 

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

1,1 2 Julho 

Uganda 
Masaka, Rukungiri 0,7 3 Maio 

Kalangala 0,06 20 Maio 

 
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 * 

27 Julho 11,4 

 Número cumulativo de doses da vacina projectado ° 

28 Agosto 14,8 

30 Setembro 18,6 

31 Outubro 20,6 

30 Novembro 24,5 

31 Dezembro 26,5 
* 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. 
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Figura 4. Cobertura vacinal da população em Angola, até 15 de Julho de 2016 

 


