
    1 
 

 

 

 

Doença do Vírus do Ébola 

 

Lista de Verificação Consolidada da 

Preparação  

Revisão 1 

15 de Janeiro de 2015 

 

 



    2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Esta lista de verificação é uma versão revista da anterior Lista de Verificação Consolidada da Preparação para a Doença 
do Vírus do Ébola. 

 

© Organização Mundial da Saúde 2014       WHO/EVD/Preparedness/14 Rev. 1 

 

Todos os direitos reservados.  

As designações utilizadas e a apresentação dos dados nesta publicação não implicam, da parte do Secretariado 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 nos mapas representam fronteiras aproximadas, sobre as quais é possível que 

ainda não exista total acordo. 

A menção de determinadas empresas e de certos produtos comerciais não implica que essas empresas e produtos sejam aprovados ou 

recomendados pela Organização Mundial da Saúde, preferencialmente a outros, de natureza semelhante, que não sejam mencionados. Salvo 

erro ou omissão, as marcas registadas são indicadas por uma letra maiúscula inicial. 

A Organização Mundial da Saúde tomou as devidas precauções para verificar a informação contida nesta publicação. Todavia, o material publicado 
é distribuído sem qualquer tipo de garantia, nem explícita nem implícita. A responsabilidade pela interpretação e uso do referido material cabe 
exclusivamente ao leitor. Em caso algum, poderá a Organização Mundial da Saúde ser considerada responsável por prejuízos que decorram da sua 
utilização.  

As opiniões expressas no presente documento não refletem necessariamente as opiniões nem a política declarada da OMS. 
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Lista de Verificação Consolidada da Preparação para a Doença do Vírus do Ébola  

Revisão 1 

O surto da doença do vírus do Ébola (DVE), nos países afetados da África Ocidental, não tem precedentes, nem em escala, nem em extensão geográfica. Tem o 
potencial de se propagar para outros países em África e não só. Durante a reunião sobre a preparação, realizada em Brazzaville, em Outubro de 2014, a OMS 
identificou 4 grupos de países, com base na avaliação dos riscos, para facilitar uma implementação mais eficaz das ações de preparação.  A avaliação dos riscos 
incluía fatores como a proximidade aos países altamente afectados, transportes e rotas de viagem e o desenvolvimento do sistemas de saúde, entre outros. A 
avaliação dos riscos mudará com o tempo, à medida que o surto evoluir. 

1. Guiné-Bissau, Mali, Senegal e Côte d’Ivoire.  

2. Benim, Burkina Faso, Camarões, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Gâmbia, Gana, Mauritânia, Nigéria, Sudão do Sul e Togo.  

3. Todos os outros países do continente africano  

4. Países de outras regiões 

As atividades contidas na lista de verificação revista estão divididas em duas categorias: Requisitos Mínimos para a Preparação e Requisitos Adicionais para a 

Preparação. É altamente recomendável que os países dos grupos 1 e 2 implementem tanto os Requisitos Mínimos como os Adicionais, para garantir que 

estarão preparados para gerir com eficácia as emergências de DVE nos seus respectivos territórios.  Os países dos grupos 3 e 4 são encorajados a rever os seus 

níveis de preparação e, quando  necessário, a implementar os Requisitos Mínimos para a Preparação. 

Esta lista de verificação ajuda os países a avaliarem o seu nível de preparação e a identificarem ações concretas a empreender. Os países terão a capacidade 

para identificar o modo como serão apoiados pelos parceiros, tanto nacionais como internacionais, a fim de colmatarem potenciais falhas existentes.  

A revisão da Lista de Verificação Consolidada da Preparação para a Doença do Vírus do Ébola baseia-se nos contributos de várias instituições nacionais e 
internacionais, incluindo a OMS, CDC e OCHA das NU. A Lista foi usada no terreno e revista na sequência de missões de reforço da preparação, com base no 
feedback recebido no terreno. 

São identificadas 11 componentes-chave e tarefas para ambos os países e a comunidade internacional, que deverão ficar completadas dentro de 30, 60 e 90 

dias, respectivamente, a partir da data de avaliação, usando  esta lista. São definidos os recursos mínimos necessários, em termos de equipamento, material e 

recursos humanos. Os principais documentos de referência, tais como orientações, manuais de formação e notas de orientação, ajudarão a implementar as 

principais atividades de cada componente. As principais componentes são: 
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 Componente De que trata esta componente Por que motivo tem de estar criada e preparada 

Coordenação 

A Comissão do RSI para as Emergências de Ébola recomendou aos Estados-Membros que 

procedessem à revisão e, se necessário, aperfeiçoassem os planos nacionais de preparação 

e resposta às emergências de saúde pública, assim como as estruturas nacionais de 

comando e coordenação. 

Esta componente permitirá minimizar a duplicação de esforços e maximizar o 

impacto dos limitados recursos disponíveis. 

 

Equipa de Resposta Rápida 

(ERR) 

Quando se detecta um possível evento de DVE, uma equipa de resposta rápida (ou 
equivalente) deve investigar e implementar os controlos iniciais, incluindo a identificação 
sistemática dos contactos. 

Como os países não saberão exatamente em que zona geográfica surgirá um 
primeiro caso, é fundamental uma ERR totalmente operacional que possa agir 
imediatamente, quando for notificado um caso suspeito. A equipa agirá como um 
recurso inicial estabilizador na fase mais precoce do surto. 

Sensibilização do público e 

participação das 

comunidades 

Uma comunicação eficaz dos riscos é um elemento essencial da gestão de surtos. Pode 
conquistar a confiança do público e melhorar os comportamentos, de modo a reduzir o 
risco de exposição à DVE. 

Nos países atualmente afectados, os profissionais e os centros de saúde foram 
atacados, porque as pessoas tinham muito medo e havia falsos rumores a circular 
sobre a propagação da doença.   

Prevenção e Controlo da 

infeção 

O cumprimento das orientações da OMS para a prevenção e controlo da infecção (PCI) 
minimiza a transmissão da DVE nas unidades de saúde e na comunidade. 

A epidemia em curso na África Ocidental causou um número considerável de 
vítimas em agentes de saúde (taxa média de Infeções 5-6%). A PCI e a segurança 
das condições de trabalho são componentes fundamentais para prestar cuidados 
de saúde de emergência.  

Gestão de casos 

a) Centro de Tratamento 

do Ébola (CTE) 

No contexto de doentes com Ébola e outras febres hemorrágicas virais, os cuidados 
clínicos devem ser reforçados para minimizar o risco de transmissão a terceiros, incluindo 
os profissionais de saúde. 

A falta de CTE funcionais no início de um surto pode impedir o controlo de um 
pequeno surto. Por isso, é importante que exista, pelo menos, um CTE totalmente 
operacional, antes da ocorrência de um primeiro caso, para se poder conter 
rapidamente qualquer surto.  

Gestão de casos 

b) Enterros seguros 
Durante uma epidemia de Ébola, o manuseamento não protegido dos corpos de doentes 
infectados que acabaram por morrer constitui um perigo de biossegurança. 

Os enterros não seguros de vítimas do Ébola já causaram um número considerável 
de infeções nas comunidades, constituindo um dos principais fatores de risco.  

Vigilância epidemiológica 
Deve existir um sistema de vigilância da saúde pública, para detectar e comunicar a 
existência de qualquer pessoa que tenha uma doença compatível com DVE, ou quaisquer 
eventos invulgares de saúde possivelmente associados a DVE.   

A chave para o êxito do controlo da DVE está, em grande parte,, dependente de 
uma vigilância atempada e rigorosa, com base nas comunidades.   

Identificação de contactos A identificação de contactos é definida como a localização e seguimento de pessoas que 

possam ter estado em contacto com uma pessoa infectada. 

A rápida identificação de contactos e a monitorização imediata são essenciais para 

travar/limitar a transmissão a outras pessoas.  

Laboratórios 

Os testes a casos suspeitos de DVE podem ser feitos no país, ou enviados para um Centro 

de Colaboração da OMS,  para verificação de febre hemorrágica viral. As orientações de 

biossegurança para o manuseamento, transporte e análise de agentes altamente 

infecciosos devem ser seguidas em todas as circunstâncias. 

A rápida confirmação de casos é essencial para conter um surto, localizar 

contactos e prestar cuidados de saúde de emergência.   

Capacidades nos Pontos de 

Entrada 

Em todos os aeroportos internacionais, portos marítimos e principais fronteiras terrestres 

devem estar instalados planos de emergência de saúde pública e procedimentos 

operacionais padrão, de acordo com as melhores práticas internacionais, acordos e o RSI 

(2005). 

Um rastreio orientado e eficaz nos Pontos de Entrada ajudará a evitar a passagem 

de casos de DVE pelas fronteiras.  

Orçamento 
Destina-se a assegurar que todas as atividades de preparação e resposta são 
orçamentadas de forma coordenada e planeada e que são identificados recursos 
suficientes, para permitir uma rápida implementação.  

Durante um surto, é preciso garantir fundos suficientes que possam ser 

rapidamente mobilizados, a nível nacional e subnacional, para preparar a resposta 

à DVE. 

Logística 

Destina-se a assegurar que as capacidade logísticas necessárias para implementar as áreas 

funcionais acima mencionadas estão instaladas.  Isso inclui aspectos relacionados com a 

gestão da cadeia de abastecimento e a dotação de pessoal necessária para apoiar a 

resposta. 

Tal como o orçamento, a logística é transversal, sendo uma componente vital para 

permitir a implementação em devido tempo e bem sucedida de todas as funções 

da preparação e resposta. 
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Componente 01 – Coordenação 

Descrição e tarefas 
Descrição: Reforço dos Sistemas de Gestão de Incidentes (SGI) a nível nacional, para garantir uma resposta coordenada a um potencial 
surto da doença.  

Requisitos mínimos de preparação Em 
(dias) 

Sim /Não 

1.1 Criar planos e procedimentos coerentes de coordenação e gestão dos incidentes para 
incluir a ligação entre o COE e as estruturas nacionais de gestão das catástrofes. No 
mínimo, isso deve incluir: termos de referência e organigrama para os níveis estratégicos, 
operacionais e táticos de coordenação e gestão; canais de comunicação no seio do 
COE/SGI e entre o COE/SGI, os parceiros e o público; coordenação do apoio dos doadores 
a nível de país. 

30  

1.2 Coordenação dos testes e operações, através de exercícios e treinos de simulação. 30  
1.3 Existência de planos de contingência ou emergência integralmente orçamentados para 

identificação de fundos. 
30  

1.4 Análise dos atuais quadros políticos e legislativos para assegurar que permitem as 
medidas de preparação propostas. 

30  

 

 

Requisitos adicionais de preparação Em 
(dias) 

Sim /Não 

1.5 A composição da Comissão/Grupo de Ação do Ébola a nível nacional e nos distritos de 
risco é analisada e atualizada. 

30  

1.6 Identificar, formar e designar gestores de incidentes/operações que tenham o poder de 
tomar decisões operacionais. 

30  

1.7 Criar pessoal de COE/EGI a nível subnacional / distrital coordenação e gestão localizadas 
dos COE/EGI. 

30  

1.8 Implementação de uma comissão multissectorial e funcional / Grupo de Ação do Ébola, 
aos níveis nacional e subnacional / distrital. 

30  

1.9 Identificar uma localização física para o COE da saúde. 30  
 

Principais documentos de 
referência 

 

 Roteiro de resposta 
ao Ébola OMS 2014. 

 Epidemias das 
doenças dos vírus do 
Ébola e Marburgo: 
preparação, alerta, 
controlo e avaliação, 
OMS 2014. 

 COE-Net. 

 Painel de preparação 
da OMS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos 
Recursos humanos: 
A nível nacional 
 Gestor de incidentes/Operações  

 Ministro da Saúde 

 Representantes dedicados dos 
ministérios competentes e técnicos  

 Parceiros 

 Funcionário de notificação, 
monitorização e avaliação dos 
doadores 

A nível subnacional/nível do terreno 
 Líder político local, com poder de 

decisão e autoridade orçamental 

  Gestor subnacional de 
incidentes/operações 

 Ponto focal local dos ministérios 
competentes e técnicos 

 Representante dos líderes 
comunitários (religiosos/ das 
mulheres/ dos jovens, etc.)  

Equipamentos/materiais: 
 

 Plano nacional de preparação para as emergências 

 Plano operacional 

 Logística (escritório, viaturas, provisões, 
equipamento de comunicação, computadores, 
etc.) 

 Materiais para o COE 

  

Ligações 
Com outras 
componentes: 

 Todas 

 Com o apoio de: 

 MS, OMS 

 CDC  

 IANPHI 

 WCC 

 OCHA 
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Componente 02 – Equipa de Resposta Rápida (ERR) 

Descrição e tarefas 
Descrição: uma equipa multifuncional dirigida por um epidemiologista /alto funcionário da saúde pública, para 
investigar potenciais casos de DVE.  A equipa deverá investigar e conduzir os controlos iniciais, incluindo a 
identificação sistemática de contactos, análise de apoio e interpretação da informação epidemiológica.  

Requisitos mínimos de preparação Em 
(dias) 

Sim 
/Não 

2.1 Identificar e designar chefe(s) de equipa e membros multidisciplinares. Equipar a 
equipa, incluindo com uma ambulância que possa operar em 24 horas. 

30  

2.2 Definir linhas claras de responsabilidade para a ativação e coordenação da ERR na 
resposta a potenciais casos de DVE. 

30  

2.3 Providencias a formação necessária para as ERR, incluindo a gestão dos casos, a 
aquisição e transporte de amostras, identificação de contactos, descontaminação, 
investigação dos surtos e mobilização social. 

30  

 

 

Requisitos adicionais de preparação Em 
(dias) 

Sim 
/Não 

2.4 Formar as ERR subnacionais em vigilância e identificação de contactos. 30  
2.5 Mapear as potenciais unidades de saúde unidades de saúde a nível distrital que 

estejam preparadas para potenciais casos de DVE. 
30  

2.6 Na ausência de um caso de DVE no país após 60 dias, conduzir, pelo menos, um 
exercício de simulação, para manter a capacidade de resposta rápida das ERR. 

30  

 

Principais documentos de referência 
 

 Clinical management of patients 
with viral haemorrhagic fever - A 
pocket guide for the front-line 
health worker.  WHO 2014.  

 Ebola surveillance in countries 
with no reported cases of Ebola 
Virus Disease. WHO, 2014 

 Identificação de contactos 
durante um surto da doença do 
vírus do Ébola. OMS/AFRO Set. 
2014 

 Potenciais vacinas e terapias para 
o Ébola. OMS, 2014.  

 Uso de Sangue Total ou Plasma 
Convalescente colhidos em 
Pessoas que recuperaram da 
Doença do Vírus do Ébola para 
Transfusão como Tratamento 
Empírico durante os Surtos. OMS, 
2014.  

 Guidance on temporary malaria 
control measures in Ebola-
affected countries. WHO 2014. 

 

Recursos 
Recursos humanos: 
A nível nacional 
Pelo menos, uma equipa nacional 
constituída por: 

 Clínicos 

 Epidemiologistas 

 Técnicos de laboratório 

 Mob. sociais/antropólogos 

 Técnicos de logística 

 Peritos em apoio psicossocial 

 Gestores de dados 

 Acesso a equipas de enterros 

 
A nível subnacional/nível do terreno 
Pelo menos, uma equipa 
subnacional constituída por: 

 Clínicos 

 Epidemiologistas 

 Técnicos de laboratório 

 Mob. sociais/antropólogos 

 Técnicos de logística 

 Gestores de dados 

 Acesso a equipas de enterros 
 

Equipamentos/materiais: 
Cada equipa deverá estar equipada 
com: 

 Guias para formulários de 
identificação de contactos 

 Materiais de laboratório (kits 
para amostras de sangue de 
DVE, kits de colheita de 
amostras de embalagem tripla 
para DVE) 

 Materiais de IEC 

 Viaturas  

 Ambulâncias  
  

Ligações 
 
Com outras componentes: 

 Componentes 4, 5, 6, 7, 8, 9 
 
Com o apoio de: 

 MS 

 OMS 

 CDC 

 UNICEF 

 IANPHI 

 UNMEER 

 Outros parceiros 
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Componente 03 – Sensibilização do público e participação das comunidades 

Descrição e tarefas 
Descrição: Reduzir a ansiedade transmitindo mensagens tecnicamente corretas às populações-alvo e mobilizar as 
comunidades para identificar casos, comunicando a importância de notificar rapidamente os casos suspeitos 
. 

Requisitos mínimos de preparação Em 
(dias) 

Sim 
/Não 

3.1 Elaborar uma estratégia, plano e orçamento completos para comunicar com os media 
e o público (incluindo uma abordagem gradual). Mapear, identificar e monitorizar 
redes críticas de comunicação e rumores. 

30  

3.2 Criar um mecanismo funcional de coordenação da comunicação, para envolver todas 
as partes interessadas, incluindo organizações da sociedade civil, ONG e as 
comunidades. Mapear, identificar e formar porta-vozes/principais 
atores/mobilizadores, tais como líderes religiosos, políticos, curandeiros tradicionais e 
os media nas zonas urbanas e rurais. 

30  

3.3 Formular uma estratégia e plano de comunicação de riscos. Mapear e identificar 
capacidades e técnicos de comunicação nos sectores da saúde pública e outros 

30  

3.4 Elaborar ou adaptar, analisar, traduzir para as línguas locais e disseminar mensagens 
dirigidas aos media, agentes de cuidados de saúde, líderes tradicionais e locais, igrejas, 
escolas, curandeiros tradicionais e outras partes interessadas da comunidade. 

30  

 

 

Requisitos adicionais de preparação Em 
(dias) 

Sim 
/Não 

Não aplicável 

Principais documentos de 
referência 

 
 

 Mensagens-chave para a 
mobilização social e 
envolvimento das 
comunidades em zonas de 
transmissão intensa. OMS/ 
UNICEF 2014. 

 Psychological first aid during 
Ebola virus disease outbreaks. 
OMS 2014 

 
 

 

Recursos 
Recursos humanos: 
A nível nacional 
 Mob. sociais/antropólogos  

 Técnicos de media 

 Peritos em saúde comunitária 

 Peritos em relações públicas 

  Representantes de várias fontes de 
comunicação (blogues de saúde, rádio, 
TV, imprensa) 

 Ponto focal dos Ministérios da 
Informação, Educação, Interior/Governo 
Local, Saúde, Defesa, Agricultura, 
Desenvolvimento Rural  

 Representante de grupos religiosos/ de 
jovens/ mulheres, etc.  

 
A nível subnacional/nível do 
terreno 
 Mob. socais/antropólogos 

 Representantes dos media locais 

 Agentes comunitários de saúde 

 Ponto focal dos ministério da 
informação, educação, 
interior/governo local, saúde, 
defesa, agricultura e 
desenvolvimento rural 

 Representante locais de grupos 
religiosos/ de jovens/ mulheres, 
etc.  

Equipamentos/materiais: 
 Materiais de IEC (cartazes, 

megafones, autocolantes 
para carros, brochuras, 
folhetos, t-shirts) 

 Carrinhas de cinema 
ambulante/Incentivos 

 Rádios locais 

 Rede local de comunicações 
(mensagens das igrejas, 
mesquitas, líderes 
comunitários, curandeiros 
tradicionais, escolas, 
associações de agricultores, 
etc.) 

  

Ligações 
 
Com outras componentes: 
 

• Componentes 5; 7; 9 
Com o apoio de: 
• MS  
• OMS 
• CDC  
• UNICEF 
• IANPHI  
• UNMEER 
• Outros parceiros 
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Componente 04 – Prevenção e Controlo das Infeções (PCI)  

Descrição e tarefas 
Descrição: Desenvolver as melhores capacidades de PCI, par garantir condições de trabalho seguras, dentro das 
unidades de saúde e na comunidade. 

Requisitos mínimos de preparação Em 
(dias) 

Sim 
/Não 

4.1 Reforçar as orientações para prevenção e  controlo das infecções e os POP em todas as 
unidades de saúde. 

30-60  

4.2 Equipar as unidades de saúde com condições básicas de higiene, saneamento, 
desinfeção/EPP e serviços, incluindo água corrente e electricidade. Deve dar-se 
prioridade aos hospitais e em seguida aos  centros de saúde dos distritos prioritários. 

30-60  

4.3 Equipar e formar devidamente agentes de cuidados de saúde, incluindo pessoal de 
saúde ambiental e de limpeza/higienistas, em medidas complementares de PCI e 
processos de tratamento do lixo, com prioridade para quem trabalha no primeiro 
contacto com os doentes e em unidade de isolamento e centro de tratamento. 

60  

 

 

Requisitos adicionais de preparação Em 
(dias) 

Sim 
/Não 

4.4 identificar e equipar unidades de saúde para a criação de unidades básicas de 
isolamento (2 camas) para potenciais casos de DVE, nos hospitais regionais e distritais 
e todos os pontos de entrada designados . 

60  

 

Principais documentos de 
referência 

 
 Interim Infection Prevention and 

Control Guidance for Care of 
Patients with Suspected or 
Confirmed Filovirus 
Haemorrhagic Fever in Health-
Care Settings, with Focus on 
Ebola. WHO 2014.  

 Personal Protective Equipment 
in the context of Filovirus 
disease outbreak response. 
Rapid advice guideline. WHO, 
2014. 

 Hand hygiene in health care in 
the context of Filovirus disease 
outbreak response. Rapid advice 
guideline.  WHO, 2014. 

 Steps to put on PPE. WHO 2014. 

 Steps to remove PPE. WHO 
2014. 

 Ebola virus disease: 
occupational safety and health. 
Joint WHO/ILO briefing note for 
workers and employers. WHO 
ILO 2014. 

 

Recursos 
Recursos humanos: 
A nível nacional 

 Perito em prevenção e 
controlo das infeções 

 Perito em água e 
saneamento 

 Perito em promoção da 
saúde 

  Administradores 
 Técnicos de logística 

 Peritos em saúde 
ambiental 

  

 
A nível subnacional/nível 
do terreno 
Em cada zona/distrito de 
alto risco: 

 Médicos 

 Enfermeiros 

 Profissionais de IPC  

 Promotores de 
saúde 

 Técnicos de saúde 
ambiental 

 

Equipamentos/materiais: 
 Unidades de isolamento em todos os principais 

hospitais (pelo menos, 2 camas) 

 Serviço de tratamento de lixo, incluindo 
Incineradoras 

 Materiais de formação e auxiliares de emprego  

 100 kits de EPP 

 Higiene básica, saneamento, equipamento de 
desinfeção e protecção (luvas, ABHR, água com 
cloro, desinfetantes, contentores de lixo, sabão, 
etc.) 

 Produtos médicos 

 Pulverizadores 

 Incentivos 
  

Ligações 
Com outras componentes: 

 Componentes 3, 4, 5, 8, 9 
 
Com o apoio de: 

 MS 

 OMS 

 UNICEF 

 UNMEER 

 MSF 

 Outros parceiros 
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Componente 05a – Gestão de casos 

Descrição e tarefas 
Descrição: Estar preparado para dispensar cuidados seguros a todos os doentes de DVE em unidades de saúde 
devidamente equipadas. 

Requisitos mínimos de preparação Em 
(dias) 

Sim 
/Não 

5a.1 Designar e instalar, pelo menos, uma unidade com material adequado e sala(s) de 
isolamento, preparada para  prestar cuidados a um doente ou grupo de doentes com 
suspeita de DVE. 

30  

5a.2 Definir  e implementar todos os POP relacionados com componentes logísticos 
(compras, mobilização de reservas, transporte de amostras, uso das 
telecomunicações, apoio e manutenção de estruturas, mobilização de recursos de 
transportes e gestão da segurança). 

30  

5a.3 Identificar e formar pessoal clínico em gestão de casos de DVE e em medidas 
complementares de PCI, se possível, usando clínicos experientes como mentores. 

30  

5a.4 Equipar e dar formação adequada a equipas para ambulâncias de transporte de casos 
suspeitos de DVE 

30  

 

 

Requisitos adicionais de preparação Em 
(dias) 

Sim 
/Não 

5a.5 Identificar unidades de saúde, a nível de distrito, que possam ser rapidamente 
transformadas em CTE. 

30  

5a.6 Identificar unidades de saúde, a nível local, que possam ser rapidamente 
transformadas em CTE. 

60  

 

Principais documentos de referência 
 
 Clinical management of patients 

with viral haemorrhagic fever - A 
pocket guide for the front-line 
health worker. WHO 2014  

 Potenciais vacinas e terapias para 
o Ébola. OMS 2014 

 Lista provisória da OMS de 
medicamentos essenciais 
necessários para tratar casos de 
Ébola, com base nas orientações 
existentes. OMS 2014 

 Uso de Sangue Total ou Plasma 
Convalescente de Doentes que  
recuperaram da Doença do Vírus 
do Ébola para Transfusão somo 
Tratamento Empírico durante os 
Surtos. OMS 2014 

 WHO/UNICEF/WFP. Interim 
guideline: Nutritional care of 
children and adults with Ebola 
virus disease in treatment 
centres. Geneva: World Health 

Organization; 2014. WHO 2014 
 

 

Recursos 
Recursos humanos: 
A nível nacional , 24/7, 5 equipas (de 
preferência, pessoal do hospital nacional de 
referência), cada uma constituída por: 
 Médicos, Enfermeiros 

 Nutricionista 

 Peritos psicossociais 

 Assistentes de enfermagem 

 Funcionários de limpeza/técnicos de higiene 

 Seguranças 

 Pessoal de tratamento do lixo 

 Equipas de ambulâncias, constituídas por: 
supervisor, auxiliares de enfermagem, 
ajudantes de morgues, pessoal de 
desinfeção, motorista 

Equipamentos/materiais: 
Para cada CTE: 

 15 camas 

 15 colchões 

 150 lençóis 

 Viaturas 

 Ambulâncias  

 Electricidade e água corrente 

 Zonas de espera (trânsito) 

 Serviço de tratamento de lixo 

 Fluidos intravenosos 
(antibióticos, analgésicos, 
antipalúdicos, etc.) 

 Refeições para o pessoal e 
doentes 

 
 Materiais de formação e 

auxiliares para IPC, 
cuidados clínicos e enterros 
seguros 

 300 kits de EPP 

 20 kits para enterros 

 20 desinfetantes 

 Medicamentos 

 Materiais de proteção para 
higienistas 

 Kits de embalagem tripla 
para transporte de 
amostras 

  

Ligações 
 
Com outras componentes: 

 Componentes 2, 3, 4, 7, 8, 9 
 
Com o apoio de: 

 OMS 

 MSF 

 Outros parceiros 
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Componente 05b – Gestão dos casos: Enterros seguros e dignos 

Descrição e tarefas 
Descrição: Assegurar que os enterros se realizem de modo seguro e digno e sempre tendo em conta os costumes 
locais 

Requisitos mínimos de preparação Em 
(dias) 

Sim 
/Não 

5b.1 Formular POP para enterros seguros e dignos descontaminação. 30  
5b.2 Equipar e formar, pelo menos, uma equipa de enterros (4 pessoas para transportar os 

corpos, 1 para desinfetar, 1 comunicador comunitário, 1 supervisor, 1 motorista). 
30  

 

 

Requisitos adicionais de preparação Em 
(dias) 

Sim 
/Não 

5b.3 Assegurar um processo de transporte próprio para enterrar os restos mortais 
humanos com segurança. 

30  

5b.4 Certificar-se de que as equipas de enterros têm acesso a coveiros e eventual apoio de 
segurança durante o processo de sepultamento. 

30  

5b.5 identificar sepulturas apropriadas para enterros seguros, com a concordância da 
comunidade. 

30  

 

Principais documentos de 
referência 

 

 How to conduct safe and 
dignified burial of a patient 
who has died from suspected 
or confirmed Ebola virus 
disease. WHO 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos 
Recursos humanos: 
A nível nacional 
2 equipas de enterros por CTE, cada uma constituída 
por: 

 Pessoas para transportar os corpos (4) 

 Pessoa para desinfetar (1) 

 Pessoa para interagir com a comunidade local não 
usando EPP (1) 

 Supervisor (1) 

 Motorista (1) 
 

 

Equipamentos/materiais: 
Para cada equipa de enterros do CTE: 

 EPP adicional 

 Sacos para cadáveres 

 Desinfetantes 

 Viaturas (carrinhas 4x4) 

 Rádio 

 Telemóveis e créditos 

 Sepulturas apropriadas e seguras 

  Tenda/instalação mortuária 
 

  

Ligações 
 
Com outras componentes: 

 Componentes 2, 3, 4, 7, 8, 9 
 

Com o apoio de: 

 MS 

 OMS 

 IFRC 

 Outros parceiros 
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Componente 06 – Vigilância epidemiológica 

Descrição e tarefas 
Descrição: Reforçar os sistemas de vigilância para a deteção e notificação precoces de potenciais casos de DVE, 
reforçando os atuais sistemas de vigilância baseados em eventos e indicadores, com uma forte componente de 
vigilância comunitária, monitorização regular, verificação dos rumores e uma linha telefónica directa e gratuita 
24/7, com uma estrutura de notificação clara e imediata.  

Requisitos mínimos de preparação Em 
(dias) 

Sim 
/Não 

6.1 Criar uma linha telefónica directa 24/7 ou garantir que os números de emergência 
existentes poderão gerir os alertas. Formar pessoal em processos de alerta e pedidos 
de informação relacionados com a DVE. Assegurar uma dotação em pessoal adequada, 
de modo a permitir o trabalho por turnos e,  se necessário um plano de reforço. 

30  

6.2 Fornecer diretrizes (orientações e formulários para definições de casos e investigação) a 
todos os níveis do sistema de saúde adaptando-as, se necessário, ao respectivo nível.  

30  

6.3 Dar formação específica sobre o uso de definições de casos de DVE e preenchendo os 
formulários da investigação. 

30  

6.4 Assegurar que existe um sistema de vigilância baseado em e permitir um seguimento 
atempado do seguimento das informações/rumores  de todas as fontes, incluindo a 
comunidade, os media, etc. 

30  

6.5 Criar linhas de notificação imediata de potenciais casos de DVE (mortos ou vivos), com 
autoridade clara para essas ações. 

30  

 

 

Requisitos adicionais de preparação Em 
(dias) 

Sim 
/Nã

o 

6.6 Testar os sistemas de vigilância da DVE existentes, identificar lacunas e implementar 
de medidas corretivas, se necessário 
 

30  

6.7 identificar recursos humanos para a vigilância comunitária (HCW comunitários, 
voluntários, ONG, curandeiros tradicionais, líderes comunitários, etc.) 

30  

6.8 Divulgar definições de casos simplificadas para uso comunitário. 30  
 

Principais documentos de 
referência 

 

 Ebola surveillance in countries 
with no reported cases of Ebola 
virus disease. WHO, 2014  

 Investigating cause of death 
during an outbreak of Ebola virus 
haemorrhagic fever: draft verbal 
autopsy instrument. WHO, 2003. 
  

 

Recursos 
Recursos humanos: 
A nível nacional 

 Epidemiologistas 

 Gestores de dados 

 Técnicos de dados 

 Oficiais de investigação 

  Operadores de linhas 

 
A nível subnacional/nível do terreno 
Nas zonas/distritos de alto risco: 

 Coordenadores de zona 

 Epidemiologistas 

 Técnicos de dados 

  Equipas distritais de saúde 

Equipamentos/materiais: 

 Materiais de vigilância 
epidemiológica (orientações, 
formulários de investigação de 
casos, etc.) 

 Sistema de gestão de bases de 
dados 

Ligações 
 
Com outras componentes: 

 Componentes 2, 4, 7, 8, 9 
 
Com o apoio de: 

 MS  

 OMS 
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telefónicas grátis  

 Supervisores 

  

(técnico distrital de saúde, 
responsável pela investigação) 

 Viaturas/motociclos 

  Telemóveis e créditos 

 Luvas e equipamento sanitário  

  

 CDC  

 WCC 

  Outros parceiros 
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Componente 07 – Identificação de Contactos 

Descrição e tarefas 
Descrição: Criar um sistema, nas primeiras 72 horas após a notificação de um CUI/casos suspeito, para 
monitorizar e seguir todos os contactos do caso e implementar um sistema de gestão de dados.  

Requisitos mínimos de preparação Em 
(dias) 

Sim 
/Nã

o 

7.1 Orientações e POP para a identificação de contactos disponíveis e divulgados ao nível 
nacional e subnacional. 

30  

7.2 Formar, pelo menos, uma equipa, a nível nacional, em identificação de contactos e 
gestão de dados. 

30  

7.3 Criar/reforçar o sistema de gestão de dados para a identificação de contactos de DVE 
aos níveis nacional e subnacional. 

30  

 

 

Requisitos adicionais de preparação Em 
(dias) 

Sim 
/Não 

7.4 Formar pessoal, a nível distrital, em identificação de contactos. 30  

7.5 Formar pessoal, a nível subdistrital e comunitário, em identificação de contactos 
 e identificar uma fonte local de identificadores de contactos para todas as zonas. 

30  

 

Principais documentos de referência 
 

 Identificação de contactos durante 
um surto da doença do vírus do 
Ébola OMS-AFRO, 2014.  

 Ebola surveillance in countries with 
no reported cases of Ebola virus 
disease. WHO, 2014.  

 Contact tracing Infographic. CDC, 
2014  

 CDC Methods for implementing 
and managing contact tracing for 
Ebola virus disease in less-affected 
countries, CDC, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos 
Recursos humanos: 
A nível nacional 
Pelo menos, uma equipa 
constituída por: 

 Epidemiologistas 
 Equipas de investigação 

 Gestores de dados 

 Supervisores no terreno 

 Identificadores de contactos 
 

 
A nível subnacional/nível do terreno 
Nas zonas/distritos de alto risco, 
pelo menos, uma equipa 
constituída por: 

 Epidemiologistas 
 Equipas de investigação 

 Gestores de dados 

 Supervisores no terreno 

 Identificadores de contactos 
 

Equipamentos/materiais: 
 

 Materiais de vigilância 
epidemiológica (orientações, 
formulários de investigação de 
casos, fichas e listas de 
identificação de contactos, etc.) 

 Sistema de gestão da base de 
dados 

 Luvas e equipamento sanitário 

 Viaturas/motociclos 

 Telemóveis e créditos 
  

  

Ligações 
Com outras componentes: 
• Componentes  2; 3; 4; 5; 6 
Com o apoio de: 

• MS  
• OMS 
• CDC  
• IANPHI 
• WCC 
 Outros parceiros 
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Componente 08 – Laboratórios 

Descrição e tarefas 
Descrição:   Garantir a segurança da colheita, transporte e análise das amostras. 

Requisitos mínimos de preparação Em 
(dias) 

Sim 
/Não 

8.1 Estabelecer um laboratório nacional de referência responsável pela análise e 
manuseamento de amostras biológicas e assegurar que os procedimentos de 
referência são conhecidos a nível subnacional. 

30  

8.2 Estabelecer protocolos para a colheita de amostras e envio de potenciais casos de DVE 
para confirmação num laboratório de referência designado, a nível nacional ou 
internacional.  Assegurar a distribuição e reapetrechamento de embalagens triplas. 

30  

8.3 Assegurar que o pessoal de laboratório tem formação em procedimentos seguros e PCI 
para a recolha, embalagem, rotulagem, referência e envio de amostras, incluindo  a 
certificação para o manuseamento de substâncias infecciosas. 

30  

8.4 Estabelecer acordos pendentes e garantir a existência de contratos com os Centros de 
colaboração da WHO para os testes de confirmação e com as companhias aéreas 
relevantes para o transporte internacional das amostras. 

30  

 

 

Requisitos adicionais de preparação Em 
(dias) 

Sim 
/Não 

Não aplicável 

Principais documentos de 
referência 

 

 Laboratory guidance for the 
diagnosis of DVE. WHO 2014.  

 How to safely collect oral 
swabs from deceased patients 
suspected to be infected with 
Ebola. Field situation. WHO 
2014.  

 How to safely ship human 
blood samples from suspected 
Ebola cases within a country 
by road, rail and sea. Field 
situation. WHO 2014.  

 
 

Recursos 
Recursos humanos: 
A nível nacional 

 Coordenadores de laboratório 

 Biólogos/virologistas 

 Técnicos de laboratório 

 Gestores de dados 

 Técnicos de dados 

 

 
A nível subnacional/nível do terreno 
em zonas/distritos de alto risco 
(unidades de saúde com unidade 
básica de isolamento): 

 Técnicos de laboratório 
 

Equipamentos/materiais: 

 Laboratório disponível e/ou 
um laboratório de referência 
designado pela OMS 

 20 conjuntos de materiais para 
embalagens triplas  

 100 conjuntos de EPP 

 incineradoras 

 Veículos identificados 

 Consumíveis de laboratório 
 

  

Ligações 
 
Com outras componentes: 

 Componentes 2, 4, 5, 6 
 
Com o apoio de: 

 MS 

 OMS 

 CDC 

 Outros parceiros 
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Componente 09 – Viagens/Pontos de Entrada (PdE)  

Descrição e tarefas 
Descrição:  Assegurar que todos os Pontos de Entrada estão preparados para lidar com um caso potencial de DVE 
num posto fronteiriço. 

Requisitos mínimos de preparação Em 
(dias) 

Sim 
/Não 

9.1 Assegurar a existência de um plano de contingência nos PdE designados (aeroportos, 
portos marítimos e fronteiras terrestres). 

30  

9.2 Identificar unidades de saúde de referência para cada PdE e formular um POP, para 
identificar, gerir e encaminhar com segurança potenciais casos de DVE de um PdE para 
hospitais ou unidades de isolamento designadas, incluindo  a identificação de serviços 
de ambulâncias.  

30  

9.3 Identificar equipas devidamente formadas, proporcionais ao volume e frequência de 
viajantes, para detectar,  avaliar e gerir correctamente quaisquer potenciais casos de 
DVE, aplicando os procedimentos adequados de PCI.   

30  

9.4 Formular um POP para implementar rastreios à saída, em caso de confirmação de um 
caso de DVE. 

30  

9.5 Garantir que cada PdE tem aceso imediato a equipamento e material (EPP, 
termómetros infravermelhos, produtos de limpeza e desinfecção, unidades de 
observação/isolamento e uma ambulância, conforme a localização). 

30  

 

Requisitos adicionais de preparação Em 
(dias) 

Sim 
/Não 

9.6 Rever e testar os atuais sistemas de comunicação entre as autoridades sanitárias dos 
PdE e os operadores de transporte e entre as autoridades sanitárias dos PdE os 
sistemas nacionais de vigilância da saúde. 

30  

9.7 Sensibilizar para a DVE as autoridades de saúde pública dos PdE e as partes 
interessadas relevantes, rever os seus papéis e processos de tratar os potenciais casos 
de DVE e sublinhar a necessidade de que os operadores de transportes notifiquem 
imediatamente as autoridades sanitárias dos PdE sobre casos suspeitos de DVE. 

30  

 

Principais documentos de 
referência 

 

 Guia Provisório para a Gestão 
  de Eventos de Ébola nos Pontos 
 de Entrada. OMS Set. 2014.  

 Guia Provisório da OMS para a 
Doença do Vírus do Ébola. 
Rastreio à Saída nos 
Aeroportos, Portos Marítimos 
e Fronteiras Terrestres. OMS 
Nov. 2014.  

 Avaliação dos riscos das 
viagens e dos transportes: 
orientações provisórias para 
as autoridades de saúde 
pública e do sector dos 
transportes. OMS Set. 2014.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos 
Recursos humanos: 
Em cada Ponto de Entrada e fronteiras 
oficiais.  

 enfermeiros / pessoal formado na 
identificação de casos  

 Pessoal de desinfecção 

 Partes interessadas dos PdE 
identificadas no plano de contingência 
dos PdE 

Equipamentos/materiais: 
Em cada Ponto de Entrada e fronteiras oficiais.  

 Higiene básica, saneamento, desinfeção e equipamento de proteção (luvas, 
sabão, água clorada, desinfectante, contentores de resíduos, etc.) 

 EPP 

 Equipamento médico, formulários para o rastreio 

 Termómetros infravermelhos  

 Sala de observação/isolamento: se possível uma sala separada, se não, 
uma zona separada 

 Conforme a localização geográfica, uma ambulância 
  

Ligações 
 
Com outras componentes: 

 Componentes 2, 3, 4, 5, 6 
 
Com o apoio de: 

 OMS 

 UNMEER 

 Outros parceiros 
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Componente 10 – Orçamento 

Descrição e tarefas 
Descrição:  Assegurar a existência de fundos suficientes, a nível nacional e subnacional, para a preparação e 
resposta rápida à DVE. 

Requisitos mínimos de preparação Em 
(dias) 

Sim 
/Não 

10.1 
 

Definir um orçamento operacional para as atividades (comunicação, vigilância 
reforçada, investigação, etc.), deteção pré-epidémica e para a resposta preliminar. 

30  

10.2 Criar ou disponibilizar um fundo de contingência de fácil acesso para uma resposta 
imediata a um surto em locais nacionais e outros apropriados 

  

10.3 Identificar o quadro legal que permite a utilização dos fundos de emergência e a sua 
transferência do nível central para todos os locais identificados para uso de 
emergência. 

30  

10.4 Criar um pacote de compensações e benefícios para todos os trabalhadores de alto 
risco, cobrindo a sua remuneração e motivação para missões de alto risco e 
compensação em caso de infecção ou morte. 

30  

 

 

Requisitos adicionais de preparação Em 
(dias) 

Sim 
/Não 

10.5 Identificar fontes de financiamento, incluindo a afetação de recursos domésticos e 
mecanismos, para obter recursos adicionais, sempre que necessário, e certificar-se de 
que os mecanismos de acesso aos financiamento são conhecidos. 

30  

10.6 Desenvolver modelos para a mobilização de recursos e para a notificação dos países e 
dos doadores, incluindo mecanismos para monitorizar e acompanhar a 
implementação. 

30  

 

Principais documentos de 
referência 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recursos 
Recursos humanos: 
A nível nacional 

 Representação do Gabinete do Primeiro Ministro 
junto de Organizações Internacionais, como o 
Banco Mundial, FMI, UE, OMS, etc.  

 Oficial de notificação aos doadores 

 Oficial de monitorização 
 

Equipamentos/materiais: 
 

 Plano nacional de preparação para as emergências, 
com orçamento e mecanismo de monitorização 

  

Ligações 
 
Com outras componentes: 
• Todos 
Com o apoio de: 
• MS  
• Banco Mundial 
• FMI 
• UE 
• Estados-Membros da OMS 
• Fundações 
• Outros parceiros 
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Componente – 11 Logística 

Descrição e tarefas 
Descrição: Capacidades de logística instaladas, para prestar apoio trans-funcional. 
 

Requisitos mínimos de preparação Em 
(dias) 

Sim 
/Não 

11.1 Implementar a componente de logística a nível da coordenação da EGI (nacional e 
subnacional), para definir e instalar todos os meios necessários dento do calendário 
estipulado e dos padrões de qualidade. 

30  

11.2 Avaliar as capacidades de armazenamento e o sistema de gestão de stocks existente, 
identificar as necessidades de reservas de todas as componentes e, se necessário, 
implementar um sistema eficaz de gestão das reservas, a nível nacional e distrital. 

30  

11.3 Identificar e assegurar todas as necessidades de transporte, tanto para pessoas como 
para material, de acordo com as necessidades e os requisitos de segurança, 
relativamente a todas as componentes. Deverá identificar-se, pelo menos,  uma 
ambulância que deverá ser devidamente preparada para o transporte de doentes de 
Ébola (o motorista deverá ser devidamente preparado para a especificidade do 
transporte de doentes de Ébola) 

60  

11.4 Avaliar se o mecanismo de transporte de amostras existente é fiável e operacional e, 
em caso negativo, identificar e estabelecer um sistema fiável de transporte de 
amostras, tanto a nível nacional como internacional, desde o ponto de origem até ao 
laboratório de referência, incluindo os recursos financeiros para essas atividades. 

30  

11.5 Identificar e avaliar as potenciais estruturas de isolamento relativamente a: controlo 
da infecção e possibilidades de isolamento adequado, tratamento do lixo, 
abastecimento de água e energia eléctrica.  

30  

11.6 
 
 

Identificar e formar os recursos humanos necessários para assegurar que todas as 
atividades  podem ser implementadas (logísticas, motoristas, equipas de enterros 
seguros, segurança, administração, compras, armazenistas, etc.). 

60  

11.7 
 

Mapear todos os recursos disponíveis, incluindo locais que possam eventualmente ser 
usados na resposta ao Ébola, com capacidade de armazenamento e outros usos 
logísticos. 

30  

11.8 Identificar fornecedores de produtos padrão essenciais para a resposta de 
emergência localmente/ internacionalmente. Avaliar a sua capacidade/tempo de 
entrega. Explorar a possibilidade de acordos pré-fornecimento. 

30  

 

 

Requisitos adicionais de preparação Em 
(dias) 

Sim 
/Não 

Principais documentos de 
referência 

 
 Personal Protective Equipment in 

the context of Filovirus disease 
outbreak response. Rapid advice 
guideline. WHO, 2014. 

 How to conduct safe and 
dignified burial of a patient 
who has died from suspected 
or confirmed Ebola virus 
disease. WHO 2014. 

 Supply chain planning and 
calculator tool (internal 
document shared with 
Ministries of health and 
Country Offices) 

 Stock Inventory management 
system (shared internally with 
ministries of health and 
country offices) 

 How to safely ship human 
blood samples from 
suspected Ebola cases within 
a country by road, rail and 
sea. Field situation. OMS 
2014.  
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11.9 Identificar as necessidades de abastecimento (23 produtos essenciais), optimizar as 
cadeias de abastecimento, definir e implementar POP para o abastecimento, para 
reduzir o tempo de entrega e melhorar o processo de reabastecimento. 

30  

11.10 Avaliar a capacidade da rede de comunicação e, se necessário, criar um sistema de 
telecomunicações, para garantir todas as operações.  

60  

11.11 Assegurar que todas as estruturas médicas identificadas estão a funcionar de acordo 
com as orientações para controlo das infecções, com isolamento adequado, 
tratamento do lixo, abastecimento de água e electricidade, com reabastecimento 
dos consumíveis garantido e apoio à manutenção. 

30  

11.12 Definir e implementar todos os POP relacionados com a componente da logística 
(compras, mobilização das reservas, transporte das amostras, uso das 
telecomunicações, apoio e manutenção das estruturas, mobilização de recursos 
para os transportes, gestão da segurança). 
 

60  

 

Recursos 
Recursos humanos: 
A nível nacional 

 Coordenadores da logística 

 Oficial de compras 

 Oficial de abastecimento 

 Gestor de frotas 

 Fiel de armazém 

 

 
A nível subnacional/nível do terreno 

 Oficiais de logística 

 Fieis de armazém 
 

Equipamentos/materiais: 
 

 Meios de transporte 

 Dispositivos de 
telecomunicações 

 Computadores 

 EPP 

 Sistema de gestão de stocks 
  

Ligações 
 
Com outras componentes: 

 Componentes: TODOS 
 
Com o apoio de: 

 OMS 

 Outros parceiros 
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ABHR Desinfectante à Base de Álcool 

AFRO Escritório Regional da OMS para a África 

CDC  Centros dos Estados Unidos para o 
Controlo e Prevenção das Doenças 

COE Centro de Operações de Emergência 

COMBI Comunicação para o Impacto 
Comportamental 

CTE Centro de Tratamento do Ébola 

CUI Caso em Investigação 

DVE Doença do Vírus do Ébola  

EGI Estrutura de Gestão de Incidentes 

EPP Equipamento de Protecção Pessoal 

ERR Equipa de Resposta Rápida 

FAO Organização para a Alimentação e a 
Agricultura 

FMI Fundo Monetário Internacional 

GSM Sistema Mundial de Comunicações Móveis 

HCW Agentes de cuidados de saúde 

IANPHI Associação Internacional dos Institutos 
Nacionais de Saúde Pública 

IDSR Vigilância Integrada das Doenças 

IEC Informação, Educação e Comunicação 

PCI  Prevenção e Controlo das Infecções 

MS Ministério da Saúde 

MSF Médicos Sem Fronteiras 

OIT Organização Internacional do Trabalho 

ONG Organizações Não Governamentais  

OCHA Gabinete de Coordenação dos Assuntos 
Humanitários 

OMS Organização Mundial da Saúde  

PAM Programa Alimentar Mundial 

PdE Ponto de Entrada 

POP Procedimentos Operacionais Padrão  

RSI Regulamento Sanitário Internacional (2005) 

SIMS Sistema de Gestão dos Inventários de 
Stocks 

ToR Termos de Referência 

ToT Formação de Formadores 

TTX Exercícios teóricos 

UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância 

UNMEER Missão das NU para a Resposta de 
Emergência ao Ébola 

UE União Europeia 

WB Banco Mundial 

WCC Centro de Colaboração da OMS 

 


