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PRINCIPAIS ATUALIZAÇÕES 

 Informação atualizada sobre a situação epidemiológica em Angola (até 1 de Setembro): 
o Não há novos casos confirmados desde 23 de Junho. 

 A fase I da campanha de vacinação preventiva em Angola foi completada e, até 1 de 
Setembro, tinham sido vacinadas 2 807 628 pessoas. A fase II da campanha está a ser 
preparada e visa mais de três milhões de pessoas em 12 províncias. 

 Informação atualizada sobre a situação epidemiológica na República Democrática do 
Congo (até 8 de Setembro): 
o Não há casos confirmados relacionados com o atual surto desde 12 de Julho. 
o O primeiro caso notificado, ocorrido na zona sanitária de Bominenge, na província 

de Sud Ubangi, ainda está a ser investigado. Um segundo caso foi notificado na 
zona sanitária de Budjala, uma zona diferente na província de Sud Ubangui, na 
semana que decorreu até 8 de Setembro, e continua a ser investigado. 

 A campanha de vacinação preventiva na RDC foi concluída. Os resultados preliminares 
indicam que a cobertura  vacinal administrativa alcançou os 103,1% em Kinshasa, 101% 
no Kasai Central, 98,3% no Congo Central, 101% no Kasai, 101% no Kwango e 100,8% 
em Lualaba. Uma monitorização independente avaliou que a cobertura vacinal é de 
98,2% em Kinshasa. 

 O Uganda declarou o fim do seu surto de febre amarela no dia 6 de Setembro de 2016. 
Este surto não esteve relacionado como o surto de Angola e RDC.  

ANÁLISE 

 A avaliação dos riscos permanece, no geral, imutável. 

 Não há casos confirmados que estejam relacionados como atual surto na RDC desde Julho. 

Esta semana não houve notificação de casos suspeitos em nenhuma nova zona sanitária. 

No entanto, é importante notar as dificuldades inerentes em matéria de capacidades de 

vigilância e confirmação laboratorial.  

 Uma monitorização independente dos esforços de vacinação em Kinshasa demonstrou 

uma excelente cobertura, conferindo à população uma imunização de alto nível contra a 

febre amarela nesta zona.  

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

vacinação  dar resposta a novos casos e/ou surtos que eventualmente possam surgir 

noutros países. 
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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 1 de Setembro de 2016 (Tabela 1): 

o 4065 casos suspeitos, com 372 óbitos (taxa de casos fatais, CFR: 9,2%); 
o 884 casos foram confirmados laboratorialmente, com 121 óbitos (CFR: 13,7%). 

 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 

1 de Setembro, foram notificados 2063 casos (incluindo 488 casos confirmados) em 

Luanda e 636 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 1 de Setembro 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 e da reclassificação. O relatório da 
situação da última semana apresentou a curva epidemiológica de Angola com casos “suspeitos” e “confirmados”. Essa curva 
epidemiológica toma em consideração a definição e a classificação de casos em Angola após a classificação final que inclui 
casos “prováveis”, “confirmados” e “negativos/descartados”.  

República Democrática do Congo (RDC) 

 Desde 1 de Janeiro até 8 de Setembro de 2016 (Tabela 1): 

o 2603 casos suspeitos notificados em todas as 26 províncias; 
o 75 casos confirmados identificados entre os 2253 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 autóctones 1 e cinco são casos de transmissão selvática 2 
(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 Bominenge, na semana que 

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

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/en/
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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 atual surto ou é um caso selvático. Um segundo caso foi notificado, na 

semana que decorreu até 8 de Setembro, na zona sanitária de Budjala, que está 

igualmente situada na província de Sud Ubangui, e continua também a ser investigado. 

 A investigação dos dois casos selváticos notificados na semana que terminou em 25 de 

Agosto, na zona sanitária de Yalifafu, província de Tshuapa, já terminou e concluiu que se 

tratavam de casos isolados.  

 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 
(26-1 Setembro) 

Cumulativo 
(5 Dez. – 1 Set.) 

Última semana 
(2-8 Set.) 

Cumulativo 
        (1 Jan—8 Set.) 

Casos confirmados 0 884 0 75* 

Óbitos confirmados 0 121 0 16 

Casos notificados 24 4065 90 2603 

Óbitos notificados 1 372 0 107 
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. * Cinco dos casos são casos de febra amarela selvática não associados ao surto.  

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 
(26 Ago.-1 Set.) 

Cumulativo 
(5 Dez.–1 Set.) 

Última semana 
(2-8 Set.) 

Cumulativo 
(1 Jan –  8 Set.) 

Distritos/zonas sanitárias com 
casos confirmados 

0 80  0 28 

Distritos/zonas sanitárias com 
transmissão autóctone 
documentada 

0 45 0 14* 

Províncias com casos 
confirmados 

0 16 0  7* 

Províncias com transmissão local 
documentada 

0 12 0 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.   
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Figura 2. Distribuição geográfica dos casos confirmados em Angola, por distrito, ao longo do tempo, Março de 2016 a 1 de Set. de 2016  
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Figura 3. Distribuição dos casos confirmados de febre amarela na República Democrática 
do Congo, até 8 de Setembro de 2016 

 

RESPOSTA  

 A informação sobre o atual surto continua a ser atualizada no website da OMS 3.  

 Foram levadas a cabo campanhas de vacinação em 73 municípios de Angola, tendo sido 

vacinadas 15 962 052 (65% da população angolana) (Fig. 4). Em 16 de Agosto, foi lançada 

uma campanha de vacinação preventiva. A fase I da campanha já foi concluída e, até 1 de 

Setembro, tinham sido vacinadas 2 807 628 pessoas, o que representa 94% da 

população-alvo. 15 dos 22 distritos visados na fase I alcançaram, pelo menos, uma 

cobertura vacinal administrativa de 90%. Neste momento, estão a decorrer atividades 

suplementares de vacinação em três distritos (Dirico, Namacunde e Sumbe), onde a 

cobertura vacinal não chegou a 80%. A fase II da campanha está a ser preparada e visará 

mais de três milhões de pessoas em 21 distritos, em 12 províncias.  

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

http://www.who.int/features/qa/yellow-fever/en/
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 A campanha de vacinação preventiva na RDC já está concluída. Os resultados 

preliminares indicam que a cobertura vacinal administrativa chegou aos 103,1% em 

Kinshasa, 101% no Kasai Central, 98,3% no Congo Central, 101% no Kasai, 101% no 

Kwango e 100,8% em Lualaba. Uma monitorização independente avaliou que a cobertura 

vacinal será, neste momento, de 98,2% em Kinshasa. Até 8 de Setembro, mais de  dez 

milhões de pessoas foram vacinadas nas zonas sanitárias que notificaram casos. Está ser 

planeada uma campanha de vacinação reativa na zona sanitária de Feshi (província do 

Kwango) e na zona sanitária de Mushenge (província de Kwango). 

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

reservas mundiais do Grupo Internacional de Coordenação (CIG) e com vacinas adicionais 

de Bio-Manguinhos, no Brasil.  

 Até 7 de Setembro de 2016, 18,1 milhões de doses da vacina tinham sido aprovados 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. 

Tabela 3. Cobertura vacinal em Angola e República Democrática do Congo (RDC), até 7 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 * 

7 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 1 de Setembro 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.  
 

 
 


