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Epidemia
de
vírus
Ébola,
de
origem
desconhecida, decorre na Guiné-Conacri, Serra
Leoa, Libéria e Nigéria. Outro surto da mesma
4293
doença foi declarado a 26/8 na República
incluindo Democrática do Congo (segundo a OMS, o surto
2296 óbitos identificado neste país não tem relação com a
epidemia que decorre na África Ocidental). Um
primeiro caso importado foi notificado no
Senegal.

RESUMO

Atualização de 10/09

-Segundo a OMS a situação na Africa Ocidental está sem controlo. Na Libéria esperam-se milhares de
novos casos da doença, nas próximas semanas. O Senegal reportou 2 casos suspeitos.

Doença por
Vírus Ebola

-Até 8 de setembro foram reportados:
- Guiné-Conacri: 862 casos, incluindo 555 óbitos
- Serra Leoa: 1361 casos, incluindo 509 óbitos
- Libéria: 2046 casos, incluindo 1224 óbitos
- Nigéria: 21 casos, incluindo 8 óbitos

-

Relatório da OMS da situação sobre o roteiro de resposta ao Ébola, de 08/09
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/132834/1/roadmapupdate8sept14_eng.pdf?ua=1&ua=1

- A evolução do surto continua a apresentar tendência crescente – cerca de 40% dos casos notificados
ocorreram nos últimos 21 dias.
- A taxa de letalidade é de cerca de 53%, variando entre os países afetados.
- Na Europa ainda não foi confirmado nenhum caso em viajantes provenientes dos países afetados
- Uma das preocupações dos países a nível internacional é a eventual necessidade de evacuação de
doentes das áreas afetadas, estando prevista a implementação de um mecanismo de coordenação
europeu, a discutir numa reunião em Bruxelas nos próximos dias. A DGS far-se-á representar nessa
reunião.

Eventos
10-09-14

ASSUNTO

LOCAL

DATA DE
INÍCIO

-

-

FONTE
-

N.º DE CASOS
-

RESUMO
-

Em Portugal:
A 8 de Agosto a OMS declarou a situação como “Estado de Emergência de Saúde Pública de âmbito internacional” e
recomendou que sejam evitadas as viagens não essenciais para as regiões afetadas:
- http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-20140808/en/
No mesmo dia, Portugal disponibilizou o “Comunicado nº C79_01_v1 de 08/08/2014 - Declaração da Organização
Mundial da Saúde (OMS) de Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional“ (http://www.dgs.pt/a-direccaogeral-da-saude/comunicados-e-despachos-do-director-geral/declaracao-da-organizacao-mundial-da-saude-oms-deemergencia-de-saude-publica-de-ambito-internacional.aspx).

Doença por
Vírus Ebola
(contin.)

A 20 de agosto foi publicado um novo Comunicado da DGS (http://www.dgs.pt/a-direccao-geral-dasaude/comunicados-e-despachos-do-director-geral/doenca-por-virus-ebola-ponto-de-situacao.aspx).
Também as Orientações clínicas produzidas no nosso país se mantêm em constante atualização, de acordo com a
evolução da situação a nível internacional, podendo ser consultadas em www.dgs.pt, nomeadamente na área
relativa ao Ébola, onde poderá encontrar um pacote informativo atualizado sobre a doença:
http://www.dgs.pt/paginas-de-sistema/saude-de-a-a-z/ebola.aspx
A 27/8 teve lugar na DGS uma reunião de coordenação a nível nacional, com a presença do Instituto Nacional de
Emergência Médica, Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das
Comunidades Portuguesas, Autoridade Nacional de Proteção Civil e responsáveis dos Hospitais de referência, entre
outros especialistas.
Até ao momento não foi diagnosticado nenhum caso de Ébola em Portugal. Encontra-se ativo o telefone 300015015,
como linha de apoio a médicos e profissionais nos portos e aeroportos de entrada, bem como a Linha de Saúde 24
(808 24 24 24) para informação aos cidadãos.
A DGS publicou também recentemente folheto com recomendações para viajantes, disponível no pacote
informativo de doença por vírus Ébola. Foi hoje atualizada a Orientação relativa a procedimentos laboratoriais.
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Mais informação em:
OMS: http://www.who.int/csr/don/2014_08_28_ebola/en/;
ECDC: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/Pages/index.aspx

Doença por
Vírus Ebola,
(contin.)

Em Portugal, o site da DGS inclui a seguinte informação:
http://www.dgs.pt/pagina.aspx?f=1&lws=1&mcna=0&lnc=&mid=5005&codigoms=0&codigono=683368347965AAAAAAA
AAAAA
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