
Definição de caso:
Suspeito
Qualquer paciente com febre que tenha retornado das regiões 
endêmicas* (Guiné, Libéria, Serra Leoa) nos últimos 21 dias.
 
Provável
Caso suspeito que tenha tido contato com paciente suspeito 
ou confirmado do vírus Ebola, com cadáveres em rituais fúne-
bres, ou com animais silvestres, vivos ou mortos.

Confirmado
Paciente com resultado de exame laboratorial positivo para 
Ebola, realizado apenas nas instituições de referência: Ins-
tituto Evandro Chagas/PA ou CDC/EUA.

Como proceder frente a um caso suspeito de DVE:

• Durante triagem inicial de paciente com febre, deve-se in-
terrogar história de viagens recentes, principalmente nos 
últimos 21 dias;

• Restringir a locomoção dentro da unidade de saúde, iso-
lando o paciente em quarto/consultório privativo. Instituir 
precauções padrão, por contato e por gotículas. Se o pa-
ciente tolerar, recomendar o uso da máscara cirúrgica;

• Evitar qualquer contato, procedimento ou manipulação 
que não seja absolutamente essencial no momento. Se 
for necessário o contato, o profissional deverá estar pa-
ramentado com o EPI preconizado;

• Entrar em contato com o Centro de Informações Estra-
tégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) que acionará a 
Equipe de Resposta Rápida para o atendimento e trans-
porte do paciente para o Hospital Eduardo de Menezes;

• O CIEVS-BH proverá informações sobre limpeza e desin-
fecção do local;

• Apenas equipe de limpeza paramentada com EPI apro-
priado deverá fazer a limpeza e desinfecção;

• O CIEVS-BH acionará a empresa que fará a coleta, o 
transporte externo e a incineração dos resíduos;

• Registrar (em formulário próprio) e monitorar toda pessoa que 
teve contato com o paciente  enquanto ele esteve sintomá-
tico, inclusive durante a permanência na unidade de saúde.

RECEPÇÃO DO PACIENTE

Seguir fluxo habitual 
de atendimento

Comunicar equipe 
de enfermagem 

Isolar o paciente em 
quarto/consultório privativo 

(contato e gotículas)

Orientar o paciente 
sobre a restrição de 
contato com outras 
pessoas

Evitar qualquer contato, pro-
cedimento ou manipulação 
que não seja absolutamente 
essencial no momento. Se 
for necessário o contato, 
o profissional deverá estar 
paramentado com o EPI 
preconizado

* Atualizar periodicamente a lista 
de países endêmicos

** Hospital de referência em MG: 
Eduardo de Menezes/FHEMIG

Isolar os locais de trajeto e 
permanência do paciente

Comunicar imediatamente 
o CIEVS-BH e identificar os 
contatos dentro da unidade 
(nome, telefone e endereço)

CIEVS-BH aciona a Equipe de Res-
posta Rápida para o atendimento 
e o transporte do paciente para o 
hospital de referência**

Paciente com febre (ainda que re-
ferida) e viagem para Guiné, Libéria 
e Serra Leoa nos últimos 21 dias*

Sim

Não

FLUXO EM CASO SUSPEITO DE EBOLA

Telefones úteis: CIEVS-BH
Horário comercial: (31) 3277-7767/3277-7768
Após às 18h, feriados e finais de semana: (31) 8835-3120

ALERTA EBOLA
O que é?
É uma doença causada pelo vírus Ebola (DVE), incluída no grupo das febres hemorrágicas.

Transmissão:
Ocorre pelo contato de mucosas ou pele não-íntegra com secreções corpóreas de um paciente que já apresenta sintomas: sangue, fezes, 
urina, vômito, suor, secreções respiratórias constituem risco. Não há transmissão por via respiratória, mas há risco se houver contato da 
saliva com mucosas ou pele não-íntegra. Há transmissão também pelo contato com sangue, secreções, tecidos ou carcaças de animais 
silvestres (principalmente primatas não-humanos e morcegos), contato com materiais contaminados com secreções (agulhas, peças de 
vestuário), contato com cadáveres ou animais mortos previamente infectados.

Período de incubação:
Gira em torno de 8 a 10 dias, mas pode ser de 1 a 21 dias após a exposição. Pessoas assintomáticas, no período de incubação, não 
transmitem a doença.

Sinais e sintomas:
Febre, fraqueza, mialgias, cefaleia, dor de garganta, dor abdominal, vômitos, diarreia, erupção cutânea, dispneia, disfunção hepática, 
renal e hemorragias em vários sítios.


