
1 
 

 

PRINCIPAIS ATUALIZAÇÕES 

 Informação atualizada sobre a situação epidemiológica em Angola (até 25 de Agosto): 
o Não há novos casos confirmados desde 23 de Junho. 

 A fase I da campanha de vacinação preventiva em Angola foi completada e, até 29  de 
Agosto, tinham sido vacinadas 2 761 104 pessoas.  

 Informação atualizada sobre a situação epidemiológica na República Democrática do 
Congo (até 1 de Setembro): 
o Não há casos confirmados relacionados com o atual surto desde 12 de Julho. 
o Desde o último relatório, não há novas zonas com casos suspeitos. Continua a 

decorrer a investigação sobre o caso provável numa nova província (Sud Ubangi) 
mencionado no relatório da última semana.  

 A campanha de vacinação preventiva na RDC foi completada em Kinshasa, Kasai 
Central, Congo Central e Lualaba e, até 1 de Setembro, tinham sido vacinadas 9 048 
541 pessoas nas zonas sanitárias que tinham notificado a doença. A campanha 
continua a decorrer nas províncias de Kasai e Kwango. 

 A segunda reunião do Comité de Emergência para a febre amarela teve lugar em 31 de 
Agosto de 2016. O surto em Angola e na RDC continua a não constituir uma 
Emergência de Saúde Pública de Dimensão Internacional mas permanece um evento 
grave de saúde pública. 

ANÁLISE 

 A avaliação dos riscos permanece, no geral, imutável. 
 Não há novos casos confirmados em Angola, desde o final de Junho. Em 2016, foram 

efetuadas campanhas de vacinação em 73 municípios, tendo sido vacinadas 18 milhões de 

pessoas (numa população estimada de 24 milhões). No entanto, é preciso manter um 

elevado nível de alerta, enquanto decorrem as campanhas preventivas de vacinação, 

sendo necessário reforçar o sistema de vigilância das doenças.  

 Desde Julho, não existem na RDC casos confirmados relacionados com o atual surto. Esta 

semana, não houve notificação de casos suspeitos por parte de novas zonas sanitárias. 

Contudo, as dificuldades inerentes à vigilância e à confirmação laboratorial deixam em 

aberto a possibilidade de casos confirmados ainda não revelados.  

 O início iminente da estação das chuvas na região irá intensificar a actividade dos vetores, 

elevando assim o risco de transmissão da febre amarela. Será também mais difícil o acesso 

a zonas remotas, inclusive às províncias situadas ao longo da fronteira entre Angola e a 

RDC, complicando ainda mais a vigilância, as investigações e a resposta. 
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 As campanhas de vacinação das últimas semanas atingiram grande número de pessoas em 

risco, reduzindo consideravelmente o risco de transmissão nessas populações.  

 As reservas da vacina são adequadas para completar todas as campanhas de vacinação 

planeadas e deixar reservas suficientes para dar resposta a outros casos e/ou surtos 

noutros países, caso eles ocorram. 

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

Angola 

 Não há nenhum caso confirmado desde 23 de Junho. A situação permanece estável, com 

um baixo número de casos suspeitos notificados no último mês (Fig. 1 e 2). 

 Desde 5 de Dezembro de 2015 até 25 de Agosto de 2016 (Tabela 1): 

o 4041 casos suspeitos, com 371 óbitos (taxa de casos fatais, CFR: 9,2%); 
o 8841 casos foram confirmados laboratorialmente, com 121 óbitos (CFR: 13,7%); um 

caso confirmado foi recentemente notificado no distrito de Cuanhama, província do 
Cunene, com início dos sintomas em 23 de Junho de 2016. 

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

casos confirmados em 80 distritos de 16 províncias (Fig. 2, Tabela 2). A transmissão 

autóctone foi notificada por 45 distritos de 12 províncias. 

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

25 de Agosto, foram notificados 2062 casos (incluindo 488 casos confirmados) em Luanda 

e 632 casos (128 confirmados) no Huambo.  
 

Figura 1. Número semanal nacional da casos prováveis e confirmados de febre amarela em 

Angola, de 5 de Dezembro de 2015 a 25 de Agosto de 2016 

 
Fonte dos dados: relatório da situação sobre a febre amarela em Angola, datado de 29 de Agosto de 2016. Os dados relativos 
às quatro últimas semanas estão sujeitos a revisão, dependendo da investigação em curso. 

 

 

                                                           
1 O número total de casos confirmados notificado na semana passada, 891, foi retrospectivamente corrigido para 883. 
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República Democrática do Congo (RDC) 

 Desde 1 de Janeiro até 1 de Setembro de 2016 (Tabela 1): 

o 2513 casos suspeitos em oito das 26 províncias; 
o 75 casos confirmados identificados entre os 2164 casos suspeitos que foram 

laboratorialmente  testados, com 16 óbitos (CFR: 21,33%); 
o Dos 75 casos confirmados, notificados por sete províncias (Fig. 3), 57 contraíram a 

infeção em Angola, 13 são autóctones2 e cinco são casos de transmissão selvática3 
(não relacionada com o surto).  

 A província de Sud Ubangui, com fronteiras com a República do Congo e a República 

Centro-Africana, notificou, pela primeira vez, um caso provável na semana que decorreu 

até 25 de Agosto. A investigação está ainda em curso, para confirmar ou descartar o caso, 

identificar se foi importado ou é autóctone e determinar se está relacionado com o actual 

surto ou é um caso selvático.    

 Os 13 casos autóctones foram notificados em 10 zonas sanitárias de três províncias: 

Kinshasa (seis casos), Congo Central (dois casos) e Kwango (cinco casos).  

 A data de início do caso confirmado mais recente em Kinshasa é o dia 22 de Junho. A data 

de início do caso confirmado mais recente na RDC é o dia 12 de Julho, na zona sanitária de 

Kahemba, província de Kwango. 

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 
(19 – 25 Ago.)   

Cumulativo 
(5 Dez. – 25 Ago.) 

Última semana 
 

Cumulativo 
(1 Jan – 1 Set.) 

Casos confirmados 0 884* Não disponível 75** 

Óbitos confirmados 1*** 121 Não disponível 16 

Casos notificados 57 4041 Não disponível 2513 

Óbitos notificados 2 371 Não disponível Não disponível 
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. * O número total de casos confirmados notificado na semana passada, 

891, foi retrospectivamente corrigido para 883. **Cinco dos casos são casos de febra amarela selvática não associados ao surto. ***Este 
caso foi um resultado laboratorial pendente notificado no distrito de Cuanhama, província do Cunene, e cujos sintomas tiveram início em 23 
de Junho de 2016.  

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

 Angola República Democrática do Congo 

 
Casos e óbitos 

Última semana 
(19 – 25 Ago.)   

Cumulativo 
(5 Dez. – 25 Ago.) 

Última semana 
 

Cumulativo 
(1 Jan – 1 Set.) 

Casos confirmados 0 80  Não disponível 28 

Óbitos confirmados 0 45 Não disponível 14 

Casos notificados 0 16 Não disponível  7* 

Óbitos notificados 0 12 Não disponível 6* 

Os dados reportam-se à semana mais recente, para a qual existem dados disponíveis. Os dados estão sujeitos a alteração 
devido à investigação retrospectiva e à disponibilidade de resultados laboratoriais. Os dados para a semana mais recente 
representam distritos/ zonas sanitárias ou províncias recentemente afetados. *Inclui casos selváticos.   

                                                           
2 Infeção autóctone é considerada uma infeção contraída por doentes sem história de viagens durante o período de incubação, excluindo os 
casos classificados como selváticos. 
3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/en/  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/en/
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Figura 2. Distribuição geográfica dos casos confirmados em Angola, por distrito, ao longo do tempo, Março de 2016 a 25 de Agosto de 2016
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Figura 3. Distribuição dos casos confirmados de febre amarela na República Democrática 
do Congo, até 1 de Setembro de 2016 
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RESPOSTA  

 A informação sobre o atual surto continua a ser atualizada no website da OMS 4.  

 A segunda reunião do Comité de Emergência para a febre amarela teve lugar em 31 de 

Agosto de 2016. O parecer do Comité foi que o surto em Angola e na RDC continua a não 

constituir uma Emergência de Saúde Pública de Dimensão Internacional. No entanto, 

apesar dos consideráveis progressos alcançados, o surto permanece um evento grave de 

saúde pública que exige a continuação das medidas nacionais e do apoio internacional, 

especialmente com o início da estação das chuvas, em Setembro, na zona.  Os membros 

do Comité ofereceram aconselhamento técnico sobre as medidas imediatas a tomar nas 

seguintes áreas: reforço das capacidades de vigilância e laboratoriais; conclusão da 

vacinação em massa; comunicação contínua dos riscos; mobilização das comunidades; 

controlo integrado dos vetores e medidas de gestão dos casos; reforço da necessidade de 

vacinar todas as pessoas que viajem para ou de zonas com atividade contínua do vírus da 

febre amarela; reforço da vacinação contra a febre amarela como parte dos programas 

de vacinação infantil de rotina, quando for apropriado. O Comité recomendou que fosse 

considerada a possibilidade de uma campanha de vacinação preventiva nas zonas de alto 

risco da República do Congo.  

 Em Angola, foram implementadas campanhas de vacinação reativa em massa nas zonas 

com transmissão local confirmada (Fig. 4). Por outro lado, em 15 de Agosto, foi lançada 

uma campanha de vacinação preventiva. A fase I da campanha foi completada, tendo 

sido vacinadas 2 761 104 pessoas até 29 de Agosto. Esse número representa 93% da 

população-alvo de, aproximadamente, três milhões de pessoas em zonas de risco de 22 

distritos, 17 dos quais se situam na fronteira ou perto das fronteiras de Angola com a 

RDC, Namíbia e República do Congo. Estão a ser planeadas atividades suplementares de 

vacinação nos cinco distritos onde a cobertura vacinal não chegou aos 80%. A fase II da 

campanha prevê vacinar mais dois milhões de pessoas.  

 Em 17 de Agosto, foi lançada na RDC uma campanha de vacinação preventiva. Até 1 de 

Setembro, foram vacinadas 7 807 653 pessoas (103% da população-alvo), em 32  zonas 

sanitárias da província de Kinshasa. 2 582 056 pessoas foram vacinadas em Kasai Central, 

Kasai, Congo Central, Kwango e Lualaba nas zonas sanitárias que notificaram casos. A 

campanha está ainda em curso no Kasai e Kwango. 

 A OMS enviou quase 27 milhões de doses da vacina para Angola e RDC, através da 

reserva mundial do Grupo Internacional de Coordenação (GIC) e com vacinas adicionais 

de Bio-Manguinhos, no Brasil.  

 Até 2 de Setembro de 2016, 18,1 milhões de doses da vacina foram aprovadas para 

Angola e 9,4 milhões de doses para a RDC (Tabela 3). 

 O número de vacinas atualmente disponíveis para respostas de emergência é de 4,0 

milhões, através do GIC (Tabela 4). A quantidade de doses já disponibilizadas para 

responder ao surto não está incluída neste número. 

                                                           
4 http://www.who.int/features/qa/yellow-fever/en/  

http://www.who.int/features/qa/yellow-fever/en/
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Tabela 3. Cobertura vacinal em Angola e República Democrática do Congo (RDC), até 2 de 
Setembro de 2016 

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

Doses aprovadas 
(em milhões) 

Angola 
 

Luanda (Viana) 1,8 

Luanda (todos os 8 distritos) 5,6 

Benguela, Bié, Huambo, Cuanza Sul 4,3 

Benguela, Bié, Cunene, Huíla, Cuando Cubango, 

Cuanza Norte, Cuanza Sul, Namibe, Uíge 
3,3 

Campanhas de vacinação preventiva em zonas 
limítrofes da RDC 

3,1 

RDC 
 

Kinshasa, Congo Central 2,2 

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

1,1 

Campanhas de vacinação preventiva em Kinshasa 
e zonas limítrofes de Angola 

5,8 

 Kwango (Feshi), Kasai (Mushenge) 0,3 

 
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 * 

2 Setembro 4,0 

 Número cumulativo de doses da vacina  projetado° 

30 Setembro 19,7 

31 Outubro 21,0 

30 Novembro 27,7 

31 Dezembro 24,7 
* Número de doses disponíveis é o stock atual deduzindo o número de doses da vacina previsto para ser distribuído em 
respostas de emergência. °As projeções são regularmente revistas. 
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Figura 4. Cobertura vacinal administrativa* em Angola, até 25 de Agosto de 2016

 
*Estes números da cobertura representam o número de doses administradas, dividido pela população estimada. Como tal, 
os números poderão não refletir a verdadeira cobertura vacinal devido a estimativas populacionais não rigorosas.  
 

 
 


