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Distribuição 

geográfica de surtos de 

Ebola em humanos e animais  

desde a identificação  

do vírus em 1976 na  

República Democrática do  

Congo, no continente Africano.  











Evolução do Surto de Ebola  

Dezembro de 2013 



Curva Epidemiológica 







Situação atual 
• Cerca de 40% do número 

total de casos relatados 
ocorreram dentro das 
últimas três semanas.  

• Estimativa: 

 16.000-20.000 casos 
nos próximos 6 meses. 



Avaliação de Risco 
 



Principais Nacionalidades de refugiados 
em 2013: 
Bangladesh, Senegal, Síria, Líbano, 
Republica Democrática do Congo, Guiné 
Bissau, outros 





Proposta de Avaliação de Risco 

• Conhecer as Igrejas/ONGs que enviam 
missionários para a África. 

• Listar Municípios que recebem refugiados. 

• Entrar em contato Unidades de referência 
para atendimento dos refugiados. 

• Alertar serviços de saúde de atendimento de 
Malária. 

• Conhecer os Planos de Contingência de Portos 
e Aeroportos. 



Alerta Epidemiológico  



SVS/MS 





Definições 
  

CASO SUSPEITO: Indivíduos procedentes, nos últimos 21 dias, 

de país com transmissão atual de Ebola (Libéria, Guiné e Serra 

Leoa) que apresente: 

  febre de início súbito, podendo ser acompanhada de 

sinais de hemorragia, como: diarreia sanguinolenta, 

gengivorragia, enterorregia, hemorragias internas, sinais 

purpúricos e hematúria.  

 

        Mês           



CASO CONFIRMADO: Caso suspeito com resultado 

laboratorial para Reação de Polimerase em Cadeia (PCR) 

conclusivo para Ebola realizado em laboratório de 

referência 



• CONTACTANTE ou COMUNICANTE: Indivíduo que teve 

contato com sangue, fluido ou secreção de caso suspeito ou 

confirmado; ou que dormiu na mesma casa; ou teve 

contato físico direto com casos suspeitos ou com corpo de 

casos suspeitos que foram a óbito (funeral); ou teve contato 

com roupa ou roupa de cama de casos suspeitos; ou que 

tenha sido amamentado por casos suspeitos (bebês).  

 

 



CASO DESCARTADO: Caso suspeito com dois 
resultados laboratoriais para Reação de 
Polimerase em Cadeia (PCR) negativos para Ebola 
realizados em Laboratório de Referência definido 
pelo Ministério da Saúde, com intervalo mínimo 
de 48 horas entre as duas colheitas.  

 



Investigação Epidemiológica 

• Investigar a procedência do paciente nos últimos 21 dias do início 

dos sintomas; 

• Contato com sangue e/ou secreções (urina, saliva, fezes, vômito, e 

sêmen) de um paciente suspeito e/ou confirmado de Ebola; 

• objetos (como agulhas) que tenham sido contaminados com fluídos 

corporais infectados;  

• animais silvestres; 

• Listar todos os contados a partir do início dos sintomas; 

 



CONTADOS 

• O acompanhamento dos contatos residentes 
no Estado de São Paulo será realizado pelo 
GVE / CIEVS-SMS-SP. 

 



NOME TELEFONE ENDEREÇO RELAÇÃO 
COM O 
CONTATO 

DATA DO 
CONTATO 

TIPO DE 
CONTATO* 

*FÍSICO, DORMIU NO MESMO QUARTO, CAMA, MANIPULOU FLUÍDOS, SECREÇÕES, 

OBJETOS CONTAMINADOS 



CONTATOS 

• O acompanhamento será feito por contato 
telefônico diário, para anotação de 
temperatura, durante 21 dias, exceto se o caso 
suspeito for descartado antes deste período. 

 

 

 

 

 



CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTATO COM 
CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO VIRUS EBOLA (DVE) 

 
• Nome:____________________________________ 

 
• Data do último contato:____/____/____ 

 
• Você é um contato de caso suspeito de 

Doença pelo Vírus Ebola (DVE) e será 
acompanhado diariamente durante 21 dias 
pela Secretaria da Saúde. 
 

• A doença não é transmitida por via 
respiratória, somente através de contato 
direto com secreções (vômito, sangue e 
fezes). 
 

• Enquanto não apresentar sintomas (febre, 
diarreia e vômitos) a doença não é 
transmitida. 
 

• É importante medir e anotar sua 
temperatura neste cartão, 2 vezes ao dia 
(manhã e noite), utilizando um 
termômetro. A Secretaria da Saúde entrará 
em contato com você. 
 

• Caso a temperatura seja maior ou igual a 
37,6ºC, informe imediatamente a 
Secretaria da Saúde, no telefone 0800- 
555-466 (residentes no Estado  de São 
Paulo). 

•   

Dia Data Temperatura 
Manhã 

Temperatura 
Noite 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 



CONTATOS 

• Caso o contato desenvolva febre (T>=37,6ºC), o GVE/ 
CIEVS-SMS informa imediatamente a Central/CVE pelo 
telefone 0800- 555-466.  

• O GRAU será acionado pela Central/CVE para transportar o 
paciente de seu domicílio para o Hospital de referência 
(IIER). 

• As roupas do paciente, bem como as roupas de cama e 
toalhas, que tenham entrado em contato direto com as 
secreções (vômitos, sangue, fezes), serão recolhidas e 
transportadas pelo GRAU. 

• Os demais objetos e superfícies contaminadas devem ser 
limpos e higienizados no próprio domicílio (álcool 70%, 
água sanitária). 

 



SVS/MS 



Conduta Plantão Central/CIEVS 



CENTRAL/CIEVS: 0800555466 
3066-8750 
notifica@saude.sp.gov.br 



Countries and territories where chikungunya cases have been 
reported*(as of August 26, 2014) 
 


