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SIGLAS E ACRÓNIMOS 
 
EPP Equipamento de Protecção Pessoal  

ETC Centro de Tratamento do Ébola  

EVD Doença do Vírus do Ébola  

GOARN Rede Mundial de Aleta e Resposta a Surtos  

HCW Profissional de Cuidados de Saúde  

I&D Investigação e Desenvolvimento  

IPC Prevenção e Controlo das Infecções  

NU Nações Unidas 

OCHA Gabinete das Nações Unidas para Coordenação dos Assuntos Humanitários 

OMS Organização Mundial de Saúde  

ONG Organização Não Governamental 

PAM Programa Alimentar Mundial 

RSI Regulamento Sanitário Internacional 

UNCT Equipa Nacional das Nações Unidas  

UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância  

UNSG Secretário  Geral das Nações Unidas  

WASH Água, saneamento e higiene  
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Travar a transmissão do Ébola nos países afectados dentro de 6-9 meses e evitar a propagação 
internacional.  
 

 
O surto da Doença do Vírus do Ébola de 2014 (EVD ou “Ébola”) continua a evoluir de forma 
assustadora, com os países gravemente afectados, Guiné, Libéria e Serra Leoa, lutando para 
controlar a escalada da epidemia num cenário de sistemas de saúde gravemente comprometidos, 
enorme falta de capacidades e receios crescentes. 
  
Com o propósito de acelerar as acções para combater a EVD na África Ocidental, foi convocada uma 
reunião ministerial, no mês de Julho, em Acra, no Gana, e foi criado um centro de coordenação das 
operações em Conacri, na Guiné. O aumento da escalada, duração e mortalidade do surto levou os 
governos da Guiné, Libéria e Serra Leoa e a OMS a lançarem um Plano Inicial de Resposta ao Surto 
da Doença do Vírus do Ébola, em 31 de Julho de 2014, que salientava os principais pilares de acção, 
com base na situação nesse momento e numa estimativa inicial das necessidades em recursos. 
Desde então, o surto complicou-se ainda mais, propagando-se para Lagos, na Nigéria.  
 
Em Agosto de 2014, uma Comissão de Emergência foi convocada pela Directora-Geral da OMS, nos 
termos do Regulamento Sanitário Internacional (2005) [RSI 2005], que serviu de base à decisão da 
Directora-Geral, tomada em 8 de Agosto de 2014, de declarar o surto de Ébola uma Emergência de 
Saúde Pública de Dimensão Internacional e emitir várias Recomendações Temporárias para reduzir 
o risco de  propagação internacional.  
 
Em 27 de Agosto de 2014, o número cumulativo de casos de Ébola nos países afectados era superior 
a 3000, com mais de 1400 mortes, fazendo deste o maior surto de Ébola alguma vez registado, 
apesar de lacunas significativas na notificação em algumas zonas de transmissão intensa. O surto 
infectou e provocou a morte de um número elevado de profissionais de saúde.  
 
As autoridades nacionais dos países afectados têm estado a trabalhar com a OMS e os seus 
parceiros no sentido de reforçarem as medidas de controlo. Contudo, o surto de EVD continua a ser 
grave e a transmissão continua a aumentar num número considerável de locais, agravando as 
frágeis condições sociais, políticas e económicas na sub-região e colocando problemas e riscos cada 
vez mais graves de segurança na saúde a nível mundial.  
 
As actividades de resposta ao Ébola realizadas até à data têm gerado conhecimentos importantes 
sobre a eficácia e as limitações das actuais abordagens, apontando áreas-chave para correcções no 
percurso. Claramente, é necessária uma resposta internacional devidamente preparada e 
coordenada, para ajudar os países afectados e em risco na intensificação das actividades de resposta 
e no reforço das capacidades nacionais. As actividades de resposta terão de ser adaptadas nas zonas 
de transmissão muito intensa e é preciso dar especial atenção  à interrupção da transmissão nas 
capitais dos países e nos principais portos, facilitando assim o esforço mais alargado de resposta e 
ajuda.  
 
Este roteiro, mais actualizado e completo, baseia-se nas realidades actuais e específicas dos países, 
para orientar os esforços de resposta e harmonizar as actividades de implementação nos diferentes 
sectores dos governos e dos parceiros internacionais. 

OBJECTIVO  

CONTEXTO 
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Ajudar os governos e os parceiros na revisão e dotação em recursos dos planos operacionais 
específicos dos países para a resposta ao Ébola e a coordenação do apoio internacional, com 
vista à sua plena implementação.  
 

 
1. Atingir uma cobertura geográfica completa, com actividades complementares de resposta ao 
Ébola nos países com transmissão generalizada e intensa  
 
2. Garantir a aplicação de emergência e imediata das intervenções completas de resposta ao 
Ébola  nos países com casos iniciais ou transmissão localizada  
 
3. Reforçar a preparação de todos os países, para detectarem e darem rapidamente resposta a 
uma exposição ao Ébola, especialmente aqueles que partilhem fronteiras terrestres com uma 
zona de transmissão intensa e aqueles que tiverem centros de conexão de transportes 
internacionais.  

FINALIDADE DO DOCUMENTO 

OBJECTIVO S 
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O presente Roteiro baseia-se em quase 40 anos de experiência adquirida no controlo da EVD e 
inspira-se nas estratégias fundamentais que comprovaram ser eficazes no contexto de surtos 
anteriores. No entanto, incorpora novas experiências adquiridas, sobretudo nos últimos 3 meses, em 
cenários de transmissão urbana e generalizada. Esta experiência é única na história da EVD e indica 
inequivocamente que, nas zonas com transmissão muito intensa, combinada com sistemas de saúde 
muito frágeis, as estratégias normais para o Ébola têm de ser complementadas com novas 
abordagens. Essas abordagens terão de permitir o rápido reforço das actividades de controlo, 
quando o número de casos ultrapassar os recursos actualmente disponíveis, e incluir um papel 
fundamental para as comunidades e seus líderes na implementação das estratégias. 
  
O presente Roteiro pressupõe que, em muitas zonas de transmissão intensa, o real número de casos 
possa ser 2-4 vezes superior ao realmente notificado, reconhecendo que o número agregado de 
casos de EVD poderá exceder 20 000 no decurso desta emergência. O Roteiro pressupõe que um 
rápido reforço das estratégias complementares em zonas de transmissão intensa e de poucos 
recursos permitirá a aplicação completa de mais estratégias padrão de contenção, num período de 3 
meses. Este plano reconhece que alguns dos países actualmente não afectados poderão ficar 
expostos à EVD, mas pressupõe que a aplicação de emergência das estratégias padrão de controlo 
impedirão novas transmissões, nas 8 semanas seguintes ao caso índice.  
 
É fundamental para o Roteiro que sejam reforçadas as capacidades dos laboratórios, dos recursos 
humanos e de resposta, as quais são indispensáveis para o controlo da EVD a curto e longo prazo, 
assim como as infraestruturas de saúde pública, contra futuras ameaças. Algumas zonas exigem 
medidas urgentes especiais, designadamente a formação em controlo da infecção.  
 
Prevê-se que, dentro de duas semanas, sejam resolvidas as actuais limitações ao tráfego aéreo com 
destino e origem nos países mais afectados e que, até ao final de Setembro, seja lançado um plano 
abrangente, liderado pelas Nações Unidas, para complementar o Roteiro de Resposta ao Ébola, 
constituindo um plataforma operacional comum para melhorar as actividades de resposta e para 
abordar as consequências mais vastas do surto. Prevê-se que o plano das Nações Unidas dê realce à 
necessidade de apoio aos problemas cada vez maiores de segurança alimentar, protecção, água, 
saneamento e higiene, cuidados de saúde primários e secundários e educação, assim como ao 
esforço de recuperação de mais longo prazo que será necessário empreender. Esse plano terá 
igualmente de abordar as consequências sociais complexas desta emergência, tais como o número 
crescente de crianças que têm ficado órfãs.  
 
As correcções do percurso deste Roteiro serão determinadas pela disponibilidade de recursos 
humanos e financeiros para a sua implementação, a evolução da epidemiologia e o contexto 
alargado em que este surto está a evoluir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS 



ROTEIRO DE RESPOSTA AO ÉBOLA 
28 de Agosto de 2014 

 7 

 
Principais etapas: Inverter a tendência de novos casos e zonas infectadas dentro de 3 meses, travar a 
transmissão nas cidades capitais e principais portos e interromper toda a transmissão residual dentro 
de 6-9 meses.  
 
ACTIVIDADES PRIORITÁRIAS 
 
 Aplicar um conjunto completo de intervenções para o Ébola, na medida dos recursos 

disponíveis  

 Gestão dos casos: centros de tratamento do Ébola com actividades completas de controlo e 
prevenção da infecção (IPC); centros de referência e isolamento do Ébola; processos de 
transferência para unidades de cuidados de saúde primários 

  Diagnóstico de casos: por um laboratório reconhecido pela OMS  

 Vigilância: detecção e monitorização de contactos  

 Enterramentos: enterramentos supervisionados com equipas dedicadas de especialistas em 
enterramentos 

  Mobilização social: participação de toda a comunidade na detecção de contactos e na 
minimização dos riscos. 

  

 Formular e aplicar abordagens complementares em zonas de transmissão intensa  

 Gestão dos casos: cuidados de base comunitária, apoiados por actividades de IPC e EPP 
apropriado 

  Diagnóstico de casos: por ligação epidemiológica a um caso confirmado por laboratório 
reconhecido pela OMS  

 Vigilância: monitorização de novas cadeias de transmissão (i.e., em zonas infectadas)  

 Enterramentos: equipas comunitárias treinadas em enterramentos e equipadas com EPP 

 Mobilização social: participação das comunidades na implementação das abordagens 
complementares.  

 

 Avaliar medidas extraordinárias de curto prazo para limitar a propagação nacional 

  

 Implementar programas específicos para garantir a continuidade dos serviços essenciais e de 
apoio nas zonas de contenção (e.g., cuidados de saúde primários, apoio psicossocial, 
alimentação)  

 Se forem proibidas as entradas e saídas não essenciais numa zona de contenção, garantir que 
a movimentação essencial (e.g., de prestadores de serviços de resposta, serviços essenciais) 
continua sem entraves 

  Facilitar a resposta à EVD, adiar as reuniões de massas até que a intensidade da transmissão 
seja reduzida.  

 
 Implementar as Recomendações Temporárias da OMS, nos termos do RSI, para evitar a 

propagação internacional 

 

ACTIVIDADES PRIORITÁRIAS 

OBJECTIVO 1: Atingir a cobertura geográfica completa com actividades complementares  
de resposta ao Ébola nos países com transmissão generalizada e intensa  
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 Proibir as viagens de todos os casos e contactos de Ébola (excepto para evacuação médica)  

 Implementar e monitorizar o rastreio de saída nos aeroportos internacionais, portos 
marítimos e principais travessias terrestres. 

 Harmonizar as práticas de todas as transportadoras aéreas internacionais com a política 
nacional de viagens.  

 Garantir os serviços essenciais e criar as condições para a recuperação do sector da saúde e o 
reforço das capacidades nacionais essenciais para a resposta ao surto 

 Criar capacidades a curto prazo para colmatar as principais lacunas nos serviços essenciais 
(incluindo saúde, alimentação, educação, protecção, WASH [água, saneamento e higiene]), 
através dos prestadores nacionais de serviços, ONG, agências das NU, organizações 
humanitárias e outros parceiros, com base na avaliação das necessidades e na análise das 
lacunas 

  Elaborar um plano de investimento a médio prazo para reforçar os serviços de saúde, que 
inclua a vigilância sindrómica e as redes de laboratórios para diagnosticar os agentes 
patogénicos relevantes  

 Introduzir um programa de formação acelerada para preencher lacunas no pessoal de saúde 
prioritário (incluindo a vigilância).  

 

 
Principal etapa: Travar toda a transmissão nas 8 semanas seguintes ao caso índice. 
 
ACTIVIDADES PRIORITÁRIAS 
 
 Iniciar procedimentos sanitários de emergência 

 Comunicar imediatamente o caso e a informação relevante através do ponto de contacto 
do RSI no Escritório Regional da OMS relevante 

 Criar um centro de operações de emergência e activar os mecanismos nacionais 
relevantes de gestão das catástrofes e emergências  

 Coordenar as operações e a informação com todos os parceiros e os sectores de 
informação, segurança, finanças e outros sectores relevantes 

  Iniciar um plano público de comunicações sobre crises e riscos.  
  

 Activar imediatamente os protocolos e serviços de resposta ao Ébola, cumprindo as normas 
sobre IPC da OMS e as precauções universais  

 Isolar imediatamente todos os casos suspeitos e confirmados em centros designados para 
o tratamento do Ébola, com IPC completos 

 Garantir o acesso à capacidade de diagnóstico num laboratório reconhecido pela OMS 

  Implementar integralmente a localização e monitorização de contactos  

 Assegurar enterramentos seguros 

 Implementar a estratégia pública de comunicações, para facilitar a identificação de casos, 
a localização de contactos e a educação para os riscos.  
 

 Implementar as Recomendações Temporárias do RSI, para evitar a propagação 
internacional  

 

 Proibir as viagens a todos os casos e contactos de Ébola (excepto para evacuação 
médica)  

OBJECTIVO 2: Garantir a aplicação de emergência e imediata das intervenções abrangentes 
de resposta ao Ébola nos países com casos iniciais ou com transmissão localizada  



ROTEIRO DE RESPOSTA AO ÉBOLA 
28 de Agosto de 2014 

 9 

 
Principal etapa: Plano completo de preparação e resposta ao Ébola criado em zonas que partilhem 
uma fronteira terrestre com um país infectado pelo Ébola e em todos os principais centros de 
conexão de transportes internacionais, no período de um mês.  
 
ACTIVIDADES PRIORITÁRIAS 
 
>   Em todos os países não afectados 

 Prestar aconselhamento às pessoas que viajam para zonas afectadas pelo Ébola com 
informação relevante sobre os riscos, medidas para minimizar esses riscos e os passos a dar 
após uma potencial exposição 

  Identificar uma unidade de isolamento onde qualquer caso suspeito de Ébola possa ser 
devidamente estudado e tratado 

  Verificar o acesso à capacidade de diagnóstico num laboratório reconhecido pela OMS 

  Criar uma estratégia para identificar e monitorizar os contactos com um caso suspeito de 
Ébola 

  Quando indicado, garantir que as actividades de preparação incluem planeamento de 
contingência para centros de saúde, escolas e outras infraestruturas e serviços vitais.  

 
>   Em todos os países não afectados que partilhem uma fronteira terrestre com uma zona 

afectada pelo Ébola  

 Exercer vigilância activa sobre conjuntos de mortes não explicadas ou doença febril em 
zonas de fronteira com países afectados pelo Ébola e nas principais cidades  

 Fornecer ao público em geral informação rigorosa e relevante sobre surtos de Ébola nos 
países vizinhos e medidas para reduzir os riscos de exposição  

 Criar um protocolo para tratar os viajantes que cheguem aos principais pontos de conexão 
terrestre com doença febril não explicada  

 Identificar e preparar uma unidade de isolamento onde se possa estudar e tratar  
devidamente qualquer caso suspeito de Ébola 

  Arranjar forma de transportar rapidamente para um laboratório reconhecido pela OMS as 
amostras destinadas a diagnóstico 

  Envolver equipas internacionais de apoio, se necessário, para acelerar a definição, 
implementação e avaliação de medidas de preparação.  

 
>  Em todos os países não afectados com um centro de conexão de transportes internacionais  

 Reforçar a capacidade para tratar os viajantes que cheguem aos aeroportos internacionais 
com doença febril não explicada e potencial exposição ao Ébola 

  Assegurar um protocolo e identificar uma unidade de isolamento para a investigação e 
tratamento de qualquer caso suspeito de Ébola.  

 

OBJECTIVO 3: Reforçar a preparação de todos os países para detectarem e 
responderem rapidamente a uma exposição ao Ébola, especialmente daqueles que 
partilham fronteiras terrestres com zonas de transmissão activa e dos que têm centros 
de conexão de transportes internacionais  
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 Recursos humanos para a implementação das estratégias: Mobilizar e manter recursos 

humanos suficientes para implementar as intervenções de resposta ao Ébola exige uma 
abordagem abrangente para a sua remuneração, formação, equipamento, segurança física e 
acesso ao cuidados de saúde. A implementação das actividades de resposta tem salientado, 
até à data, algumas considerações específicas que devem ser abordadas para operacionalizar 
integralmente o Roteiro do Ébola:  

 Considerações respeitantes ao pessoal nacional:  
o  Remuneração: os governos deverão estabelecer rapidamente um pacote completo 

que defina o salário, pagamento de acidentes e, quando apropriado, um seguro de 
vida para cada categoria de trabalhador, necessário para implementar a estratégia 
nacional (e.g., médicos, enfermeiros, assistentes de medicina, trabalhadores dos 
laboratórios, pessoal de limpeza, equipas de enterramento, responsáveis pela 
vigilância). Se necessário, as NU (e.g., a OMS) ou agências parceiras deverão ajudar 
os governos a implementar esse pacote, na medida do necessário.  

o  Formação e equipamento: para cada categoria de trabalhador, deverá ser criado 
um programa de formação específico acelerado que seja adaptável ao nível do 
centro de distrito/tratamento e dê especial relevo ao IPC e ao uso adequado do 
EPP. É preciso ter em consideração, particularmente os grupos vulneráveis, tais 
como o pessoal de limpeza e as necessidades das mulheres, que constituem uma 
fatia considerável dos prestadores de cuidados. Todos os trabalhadores do Ébola 
deverão ter acesso a uma quantidade suficiente de EPP apropriados. 

  
 Considerações respeitantes ao pessoal internacional:  

o  Mobilização de peritos internacionais: A OMS e os seus parceiros continuarão a 
apelar intensivamente para todas as ONG médicas internacionais, organizações 
humanitárias (i.e., Cruz Vermelha), parceiros do Agrupamento Mundial de Saúde, 
equipas médicas estrangeiras e parceiros da Rede Mundial de Alerta e Resposta aos 
Surtos (GOARN), no sentido de mobilizar peritos médicos suficientes para equipar 
os Centros de Tratamento do Ébola nos países com transmissão intensa e 
generalizada. Para os países recentemente infectados, devem ser destacadas 
Equipas de Resposta Rápida nas 72 horas seguintes, quando solicitadas, para 
prestarem apoio especializado à criação e dotação em pessoal de novas unidades 
de tratamento dos casos.  

o  Formação acelerada de peritos internacionais suplementares: a OMS criará um 
programa específico para identificar, formar e destacar uma bolsa alargada de  
profissionais de saúde internacionais, para prestarem cuidados médicos nos centros de 
tratamento do Ébola e nos centros de referência/isolamento. Será dada particular 
atenção à implementação de protocolos para a protecção dos trabalhadores da saúde, 
com base nas orientações da OMS sobre IPC e no Manual de Gestão de Cuidados da 
OMS.  

 Cuidados médicos aos trabalhadores da saúde: a OMS prosseguirá o seu trabalho com a 
comunidade internacional numa abordagem de duas vertentes, para garantir os melhores 
cuidados possíveis aos trabalhadores da saúde expostos, através de uma combinação de 
centros de referência médica especializados nos países afectados (para os trabalhadores 
da saúde nacionais e internacionais) e evacuação médica, quando necessário e 
apropriado.  

PRINCIPAIS PROBLEMAS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO ROTEIRO DE RESPOSTA AO ÉBOLA 
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 Papel das comunidades: dada a enorme falta de pessoal de saúde e, muitas vezes, a falta 

de confiança no sistema de saúde, as comunidades, especialmente os agentes 
comunitários de saúde, terão de desempenhar um papel cada vez mais importante na 
transmissão de mensagens, abordando o estigma e implementando estratégias 
complementares de controlo da EVD (ver Mobilização Social e Participação das 
Comunidades, abaixo).  

 
 Segurança: quando necessário, e particularmente nas zonas de transmissão intensa e 

medidas extraordinárias de contenção a curto prazo, as autoridades nacionais/locais deverão 
planear e activar os serviços de segurança necessários para garantir a segurança física das 
unidades do Ébola. As autoridades nacionais/locais deverão dispensar uma atenção especial à 
segurança do pessoal que trabalha nos centros de tratamento do Ébola, nos centros de 
referência/isolamento, nos laboratórios e, se necessário, das equipas que trabalham a nível 
das comunidades, para exercer a vigilância, a detecção de contactos e os enterramentos 
seguros.  
 

 Acesso rápido a um laboratório de diagnóstico do Ébola reconhecido pela OMS: 
reconhecendo o limitado número de unidades em todo o mundo preparadas para 
diagnosticar com segurança a infecção pelo Ébola, a OMS trabalhará com a sua rede mundial 
de centros de colaboração e os seus parceiros para garantir que:  

 

 Todos os países com transmissão intensa e generalizada do Ébola disponham de 
capacidades nacionais de diagnóstico suficientes para servir todos os centros de 
tratamento do Ébola e os centros de referência/isolamento.  

 Todos os países recentemente infectados com a EVD ou com transmissão localizada 
disponham de capacidades de diagnóstico nacionais ou rápido acesso (no período de 72 
horas) a um laboratório de diagnóstico reconhecido pela OMS. 

  Todos os países em risco particular de EVD tenha uma unidade de diagnóstico 
designada e reconhecida pela OMS que esteja preparada para receber e processar como 
matéria de urgência as amostras de casos suspeitos de Ébola.  

 Equipamento de protecção pessoal, materiais de IPC e outro material essencial: a escalada 
do surto de Ébola, combinada com maiores esforços de preparação a nível mundial e o 
reforço das actividades de resposta nos países afectados, particularmente através de uma 
mais intensa mobilização e participação das comunidades nas actividades essenciais de 
resposta (e.g., cuidado comunitários, vigilância, enterros seguros), significam uma maior 
procura de EPP, materiais de IPC e outro material essencial, tal como desinfectantes, tendas e 
sacos para cadáveres. É preciso que haja uma maior coordenação internacional do 
abastecimento, para garantir que existirão EPP, materiais de IPC e outros em quantidades 
suficientes para todas as zonas infectadas. A OMS melhorará o seu trabalho em apoio à 
compra e fornecimento de EPP e materiais de IPC para os governos e parceiros, 
particularmente para aqueles que trabalham nas zonas mais afectadas. A colaboração com o 
Programa Alimentar Mundial será intensificada para facilitar o transporte e a entrega em 
devido tempo desses materiais, conforme necessário.  
 

 Mobilização social e participação das comunidades: embora a compreensão e a participação 
das comunidades sejam um aspecto fundamental das estratégias normais de controlo do 
Ébola, elas assumem ainda maior importância no contexto das abordagens complementares 
necessárias nos países mais afectados, para fazer face ao actual surto com eficácia. Para se 
conseguir que a comunidade realmente compreenda, se aproprie e implemente as 
abordagens complementares, em particular dados os receios e a estigmatização 
profundamente enraizados nas zonas afectadas, é preciso que se proceda a uma mobilização 
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sustentada, um envolvimento e um diálogo com as comunidades, os líderes religiosos, 
tradicionais e outros líderes locais, grupos de mulheres e jovens e curandeiros tradicionais, 
para se construir uma confiança colectiva nos esforços de resposta e na acção comunitária. 
Será essencial criar abordagens à EVD que sejam robustas, lideradas pelas comunidades e 
que se baseiem nas redes e organizações locais já existentes em todos os distritos afectados e 
em risco, para a integral implementação, eficácia e resultados sustentáveis do Roteiro. A 
UNICEF liderará e coordenará  o apoio aos governos nacionais e locais nesse trabalho, através 
de equipas de comunicação para o desenvolvimento (C4D) e de mobilização social, 
harmonizando-o com as actividades relacionadas de comunicação do programa, o uso dos 
meios de comunicação social e outras abordagens baseadas nas comunidades, para melhorar 
a compreensão da doença, dos riscos e das medidas de minimização dos riscos, colocando as 
pessoas no centro da resposta.  

 
 Infraestruturas e transportes: para melhorar a implementação e a coordenação da resposta, 

é preciso que as autoridades nacionais, subnacionais e locais designem instalações 
suficientes, adequadas e bem localizadas para acomodar todos os elementos da resposta, 
desde as equipas de gestão da crise aos centros de tratamento do Ébola e aos centros de 
referência/isolamento. A comunidade internacional e os parceiros devem estar preparados 
para ajudar na rápida adaptação e equipamento dessas instalações, quando necessário. É 
preciso determinar e orçamentar devidamente, nos planos operacionais nacionais, as 
capacidades adicionais de transportes, para servir todos os elementos do pacote de 
intervenções para o Ébola, desde o transporte seguro dos casos e amostras, até ao trabalho 
das equipas de enterramento e localizadores de contactos.  

 
 Gestão da informação e análise de dados: seguir o impacto do Roteiro do Ébola, optimizar o 

destacamento de recursos e garantir as correcções de percurso em devido tempo exige uma 
melhoria considerável na recolha, gestão, análise e divulgação dos dados relevantes sobre a 
epidemiologia da doença e a cobertura e qualidade de toda a gama de actividades de 
controlo. Será feito investimento adicional para a recolha e a gestão dos dados a todos os 
níveis da resposta, a análise e a publicação bissemanal da informação normal sobre a 
monitorização e indicadores de impacto, assim como colaborações institucionais para facilitar 
uma análise e modelização mais sofisticada dos dados. 

 
  Investigação e Desenvolvimento de produtos: o objectivo primário deste trabalho é permitir 

um acesso rápido às opções de tratamento e vacinas, para abordar a EVD, com as principais 
actividades centradas na facilitação do uso de fármacos e vacinas experimentais através de:  

 
 Orientações sobre segurança, eficácia, qualidade, padrões reguladores e uso ético de 

terapêuticas no âmbito da I&D.  

 Desenvolvimento acelerado e avaliação clínica de intervenções experimentais 
promissoras.  

 Coordenação e facilitação da aplicação ética dos tratamentos e vacinas experimentais 
existentes.  

 Convocação da comunidade de investigadores para garantir que a I&D será orientada 
para as reais e actuais necessidades.  
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 Orientações técnicas e normativas: a natureza extraordinária e a extensão 
geográfica  do surto de Ébola, combinadas com a necessidade de adaptar tácticas à 
intensidade da transmissão e à disponibilidade de recursos, requerem um 
desenvolvimento acelerado ou a adaptação e divulgação de orientações normativas 
e técnicas para melhorar as medidas de controlo nos países afectados (e.g., 
orientações sobre enterramentos seguros), orientações para zonas de risco (e.g. 
vigilância activa de suspeitas de EVD) e aconselhamento relevante a todos os países 
(e.g., conselhos aos viajantes). Serão criadas ou convocadas, quando necessário, 
equipas específicas de peritos, redes e grupos de trabalho interagências, para 
acelerar a redacção, apreciação e finalização desses materiais. É especialmente 
importante consolidar, para os países com o surto, um guia de orientações práticas 
que se concentre no controlo das infecções hospitalares e na protecção dos 
trabalhadores da saúde, localização e vigilância dos contactos e mobilização das 
comunidades. São igualmente necessárias orientações semelhantes sobre 
preparação para os países em risco de importação.  



ROTEIRO DE RESPOSTA AO ÉBOLA 
28 de Agosto de 2014 

 14 

 Financiamento do Roteiro do Ébola: o financiamento integral do Roteiro do Ébola 
requer uma combinação de fundos governamentais nacionais e internacionais, 
fundos de bancos de desenvolvimento, fundos do sector privado e contribuições em 
espécie. A OMS e o Banco Mundial criarão capacidades específicas para garantir um 
esforço de mobilização de recursos concertado e acelerado para a resposta da saúde 
e para coordenar a mobilização de recursos para a resposta da área da saúde com 
apelos consolidados através do sistema alargado das Nações Unidas, para responder 
a toda a gama de apoios necessários para os serviços essenciais e auxiliares, 
particularmente nas zonas mais afectadas. O Banco Mundial facilitará a localização 
dos recursos para o Roteiro.  



Coordenação e gestão da crise  
 
Nível subnacional 
 

 Devem ser criadas unidades dedicadas de coordenação e gestão da crise ou, se já 
existirem, devem ser reforçadas a nível distrital, em todas as zonas de transmissão 
activa do Ébola, dando-se maior prioridade às zonas de transmissão intensa, às cidades 
capitais e principais centros de conexão noutras zonas de transmissão. Essas unidades 
devem ser alojadas pela autoridade distrital relevante, acomodando representantes da 
OMS, UNICEF, principais ONG e agências técnicas e outros importantes parceiros, para 
facilitar a implementação e monitorização integral do pacote do Ébola – ou abordagens 
complementares, se necessário – em todas as localidades infectadas.  

 
Nível nacional 
 

 Os governos nacionais têm a responsabilidade de coordenar o esforço nacional de 
resposta dentro das suas fronteiras, com a orientação de um Plano Operacional Nacional 
de Resposta à Emergência do Ébola e de operar através de um Centro de Operações de 
Emergência que acomode representantes de todos os principais parceiros na resposta. 
 

 A OMS – através da sua Representação nos países – coordenará o apoio internacional ao 
plano operacional nacional, incluindo a crise e a comunicação dos riscos. Esse papel será 
facilitado pela avaliação das necessidades em curso e análise das lacunas conduzidas 
com as agências parceiras e a monitorização completa da cobertura. Qualidade e 
impacto das actividades de resposta: quando não existir um mecanismo de coordenação 
do sector da saúde ou esse mecanismo não satisfizer as necessidades da resposta, 
poderá discutir-se a activação de um agrupamento de saúde com os governos, o 
coordenador residente das NU e o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos 
Assuntos Humanitários (OCHA). 

 

 A Equipa Nacional das Nações Unidas (UNCT), através do Coordenador Residente das 
NU, tem a responsabilidade de coordenar o apoio interagências aos Estados com 
transmissão intensa e generalizada. Isso pode significar o pedido de activação, quando 
apropriado, dos agrupamentos necessários para coordenar o apoio a sectores 
específicos. 
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Nível internacional  

 A OMS (trabalhando através da Sede, do Escritório Regional para a África e 
do Centro de Operações para o Ébola de Conacri) coordenará a resposta 
global do sector da saúde, incluindo a crise/comunicação dos riscos, através 
da elaboração e actualização de uma estratégia internacional, a prestação 
de orientações técnicas sobre o Ébola, monitorização da implementação da 
estratégia e recolha, consolidação e divulgação da informação sobre o surto 
e o impacto das actividades de resposta. 
 

 As Nações Unidas, através do Representante Especial da UNSG, tem a 
responsabilidade de coordenar o apoio geral e multissectorial aos Estados 
com transmissão intensa e generalizada (presentemente Guiné, Libéria e 
Serra Leoa). 
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 Governos nacionais (países afectados e não afectados) 

 

 Implementar integralmente as Recomendações Temporárias relevantes emitidas nos 
termos do Regulamento Sanitário Internacional (2005) relativas ao Surto de Ébola de 
2014 na África Ocidental 

 Liderar, usando preferencialmente um sistema de gestão de incidentes concebido 
para este fim, organização, coordenação e implementação de actividades nacionais 
de preparação e resposta, incluindo, quando relevantes, a colaboração com os 
parceiros internacionais do desenvolvimento e ajuda humanitária 

 Mobilizar e fornecer peritos técnicos e capacidade médica adicional (especialmente 
equipas médicas estrangeiras) aos países que desenvolvem esforços de resposta ao 
Ébola em larga escala 

 Nos países com transmissão intensa e generalizada do Ébola, permitir às agências 
nacionais que actuem tão rapidamente quanto possível, fornecendo a protecção civil 
necessária e garantindo a continuidade de bens e serviços essenciais 

 Quando necessário, criar quadros legais/reguladores e um ambiente funcional para 
os esforços internacionais de ajuda    

 Participar na cooperação internacional para o desenvolvimento, trocando 
conhecimentos especializados, ensinamentos adquiridos e as melhores práticas no 
restabelecimento dos serviços de saúde e de outros serviços essenciais 
subsequentes às emergências nacionais. 
 

 Líderes políticos, comunitários, tradicionais e religiosos locais nos países afectados) 
 

 Utilizar as crenças enraizadas nas comunidades locais e congregações para 
comunicar amplamente informação rigorosa acerca dos riscos do Ébola e das 
medidas para minimizar a exposição 

 Garantir a participação plena das comunidades nas medidas apropriadas de controlo 
do Ébola, em particular na detecção dos contactos e na monitorização 

 Nas zonas de transmissão intensa, liderar a colaboração com as equipas de resposta 
ao Ébola, para facilitar a implementação integral das abordagens de base 
comunitária 

 Participar nas actividades de envolvimento do público, tais como diálogos com as 
comunidades, para afastar os receios e criar confiança nos esforços nacionais e 
internacionais para travar a propagação do Ébola 

 Coordenar projectos comunitários para assegurar a prestação de serviços essenciais. 
 

 OMS 
 

 Exercer liderança técnica e oferecer apoio operacional aos governos e parceiros para 
os esforços de controlo do  Ébola 

 Monitorizar a transmissão do Ébola e o impacto das intervenções, com o objectivo 
de orientar a atribuição de recursos, em linha com os planos operacionais 

 Ajudar na definição das necessidades existentes para a resposta e encorajar os 
parceiros a dispensarem os recursos necessários para satisfazer as necessidades 

 Facilitar a disponibilidade de dados/informação essencial sobre saúde e uso de 
terapêuticas. 

 
 

PRINCIPAIS PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 
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 Agências das Nações Unidas 
 

 Ajudar os governos nacionais a elaborarem planos nacionais de preparação e, nos 
países infectados, planos operacionais para orientar as acções e contribuições dos 
parceiros 

 Apoiar os governos a obter apoio internacional, se necessário 

  Prestar apoio aos serviços essenciais (e.g., saúde, alimentação, água e saneamento, 
protecção, educação) nas zonas mais afectadas, assim como, mais alargadamente, à 
manutenção e funcionalidade contínua dos serviços críticos 

 Envolver os parceiros que contribuem para o esforço global, sob liderança 
governamental, a nível nacional e local. 
 

 ONG 

 Aumentar a coordenação com as autoridades nacionais, agências das NU e outros 
parceiros na resposta 

 Saúde 
o Resolver as necessidades e as falhas na gestão de casos de emergência 
o Reformular o programa de cuidados de saúde primários existente e outros 

programas, para apoiar os esforços de resposta 
o Mobilizar recursos humanos e criar centros de tratamento 
o Ajudar nas compras e distribuição de produtos essenciais 
o Ajudar o governo a obter apoio internacional, quando necessário 
o Mobilização e participação social a nível comunitário 
o Manter reservas de material e produtos de emergência 

 Outros sectores (WASH, segurança alimentar, protecção, provisões, logística, 
governação, jurídico) 

o Reformular os programas existentes para apoiar os esforços de controlo. 
 

 Agências técnicas nacionais e internacionais e instituições académicas 

 Prestar aconselhamento e orientações estratégicas sobre a resposta internacional ao 
Ébola 

 Ajudar as equipas de peritos e/ou grupos de trabalho a resolverem as lacunas 
existentes nas orientações técnicas e normativas e na I&D 

 Fornecer conhecimentos técnicos, formação e reforço de capacidades para funções 
essenciais orientadas, incluindo sistemas de vigilância, geração de dados, gestão da 
informação e implementação das intervenções de resposta ao Ébola 

 Ajudar com capacidades adicionais e especializadas para a análise de dados 

 Dispensar pessoal especializado para intensificar os esforços internacionais de 
prevenção e controlo. 
 

 Organizações humanitárias 

 Prestar ajuda no salvamento de vidas às comunidades mais afectadas 

 Prestar serviços essenciais, incluindo alimentação, educação e sistemas de água e 
saneamento, facilitando a reabilitação desses serviços 

 Formar capacidades nas organizações locais e apoiar as iniciativas da sociedade civil. 
 

 Doadores 

 Fornecer perspectivas estratégicas e aconselhamento sobre a resposta internacional 
ao Ébola 

 Prestar assistência com os recursos essenciais, incluindo recursos financeiros  e 
materiais,  para resolver as principais deficiências nas actividades de resposta 
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 Examinar o impacto sobre os programas de desenvolvimento e verificar se a 
reafectação de recursos à resposta poderá ajudar a garantir que outros programas 
recuperem mais rapidamente. 
 

 Sector privado 
 Fornecer materiais em espécie e assistência 

 Ajudar os esforços internacionais para garantir a continuidade dos serviços aéreos 
para os países mais afectados 

 Cooperar com os esforços internacionais para acelerar a I&D sobre terapêuticas 
experimentais 

 Coordenar com os esforços internacionais para garantir a disponibilidade de material 
suficiente de EPP apropriados e de materiais de IPC nos países e zonas afectadas 

 Manter a continuidade das actividades e da actividade económica nos países 
afectados 

 Ajudar com recursos essenciais, financeiros e/ou materiais, para solucionar as 
principais deficiências nas actividades de resposta.  
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O impacto e a implementação do Roteiro do Ébola serão monitorizados e avaliados duas vezes por 
semana, através de uma combinação da medição do impacto/resultado e dos indicadores de 
desempenho da resposta operacional, correspondentes a cada um dos três principais objectivos, 
como abaixo se indica 

 
PRINCIPAIS MEDIÇÕES DO 
IMPACTO 

Inverter a tendência de novos casos de Ébola e de zonas infectadas nos 
próximos 3 meses, travar a transmissão nas cidades capitais e principais 
portos e travar toda a transmissão residual em 6-9 meses 

PRINCIPAIS MEDIÇÕES 
DOS RESULTADOS 

Tendências dos casos (prováveis e confirmados) e mortes, por distrito 

 Casos novos, semanais e cumulativos e óbitos 

 Taxas de casos fatais, por mês 
 

Tendências nos distritos afectados, por país 

 Casos activos (nos últimos 21 dias) 

 Já não activos (sem novos casos notificados nos últimos 21 dias) 

 Zonas recentemente afectadas (novos casos nos últimos 7 dias) 
 

Tendências dos casos de profissionais de saúde (nacionais e internacionais), 
por país 

 Número de casos por semana 
Taxas de casos fatais, por mês 
 

 

Desempenho da resposta operacional (medido a nível de distrito) 

PRINCIPAIS INDICADORES Presença e qualidade das intervenções para o Ébola, por distrito  
 Centros de tratamento e referencia do Ébola 

 Acesso a laboratórios 

 Vigilância e detecção de contactos 

 Enterramentos seguros 

 Mobilização social 
Percentagem de intervenções distritais que cumprem os padrões da IPC, 
por mês 
 
Rastreio activo no desembarque em todos os principais aeroportos, 
portos de mar e travessias terrestres  

 
Indicadores específicos das intervenções (medidos a nível distrital) 

Centro de tratamento 
do Ébola 

 Número de camas para tratamento 

 Rácios de pessoal para número de camas 

 Profissionais de saúde infectados 

Centros de referência 
do Ébola 

 Triagem correcta/espaços designados para observação (com IPC, 
pessoal, EPP, etc.) 

 Presença de sistemas seguros de transporte para um centro de 
tratamento do Ébola 

Capacidades de 
diagnóstico 

 Acesso a um laboratório reconhecido pela OMS 

 Número de testes realizados por semana 
 

QUADRO DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

OBJECTIVO 1: Atingir total cobertura geográfica com actividades complementares de resposta ao 
Ébola nos países com transmissão intensa e generalizada 
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Mobilização social  Presença de programas/capacidades de mobilização social 

 Número de eventos que reflectem a resistência das comunidades 

Vigilância e detecção 
de contactos 

 Grau de completamento dos relatórios semanais da vigilância 
activa 

 Número de contactos a serem detectados 

 % de contactos seguidos durante 21 dias 

Enterramentos seguros  Número de equipas formadas e equipadas para enterramentos 
seguros 

 Número de enterramentos seguros por semana 
 

 

PRINCIPAIS MEDIÇÕES 
DO IMPACTO 

Travar toda a transmissão do Ébola nas 8 semanas seguintes a um caso índice 

PRINCIPAIS MEDIÇÕES 
DOS RESULTADOS 

Tendências dos casos (prováveis e confirmados) e mortes, por zona infectada 
Número de zonas infectadas 
Persistência da transmissão ao longo do tempo 

 
 

Desempenho da resposta operacional (medida por zona infectada) 

Gestão de casos % de casos novos e/ou suspeitos isolados, com EPP 
adequado e medidas barreira nas 12 horas seguintes à 
identificação 

Diagnóstico % de amostras enviadas a um laboratório reconhecido 
pela OMS nas 24 horas seguintes 

Vigilância e detecção de contactos % de casos com detecção de contactos implementada nas 
24 horas seguintes; % de contactos seguidos durante 21 
dias 

Mobilização social Campanha de informação pública e comunicação dos 
riscos iniciada nas 48 horas seguintes à confirmação do 
caso 

Enterramentos seguros % de enterramentos conduzidos por equipas treinadas e 
devidamente equipadas 

 
 

OBJECTIVO 2: Garantir a aplicação imediata e de emergência das intervenções abrangentes de 
reposta ao Ébola nos países com casos iniciais ou transmissão localizada 
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Desempenho da resposta operacional (medido por país) 

 
Em todos os países não afectados que 
partilham uma fronteira terrestre com uma 
zona infectada pelo Ébola 

% de relatórios semanais da vigilância activa sobre 
conjuntos de mortes ou doenças febris não explicadas em 
zonas de fronteira com países afectados pelo Ébola e na 
cidade capital 
 
Presença de um protocolo para gerir os viajantes que 
chegam aos principais pontos de travessia terrestre com 
doença febril não explicada 
 
Presença de uma unidade de isolamento para a 
investigação e gestão dos casos de Ébola 
 
Acesso verificado à capacidade de diagnóstico num 
laboratório reconhecido pela OMS 
 
Estratégia verificada para identificar e monitorizar os 
contactos de qualquer caso suspeito de Ébola. 
 

 
  
 

OBJECTIVO 3: Reforçar a preparação de todos os países para detectarem e responderem 
rapidamente a uma exposição ao Ébola, especialmente daqueles que partilham fronteiras terrestres 
com zonas de transmissão intensa e dos que têm centros de conexão de transportes internacionais 


