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Assunto: Ebola  

A doença viral do Ebola (antes chamada de febre hemorrágica do Ebola) é 

causada por vírus de mesmo nome. Em março de 2014, foi comunicado surto da 

doença no oeste africano, acometendo Guiné, Libéria, Serra Leoa e Nigéria, ainda sem 

controle adequado. Até o dia 9 de agosto de 2014 foram notificados 1848 casos (1176 

confirmados), com 1013 óbitos (660 confirmados). Em Guiné ocorreram 506 casos, 

com 373 óbitos; na Libéria houve 599 casos, com 323 óbitos; em Serra Leoa foram 730 

casos, com 315 óbitos; e na Nigéria foram notificados 13 casos, com 2 óbitos. 

O período de incubação da doença é de 2 a 21 dias após a exposição. O quadro 

clínico consiste em febre, fraqueza, mialgias, cefaleia, dor de garganta, vômitos, 

diarreia. Frequentemente evolui com erupção cutânea, disfunções hepática e renal, e 

hemorragias em vários sítios.  

O diagnóstico deve ser feito a partir do isolamento viral em soro ou vísceras, 

apenas em laboratório de referência. Não há vacina disponível, nem tratamento 

específico aprovado para uso universal. A coleta de material para diagnóstico 

laboratorial e exames complementares deverá ser realizada apenas no hospital de 

referência.  

A transmissão do vírus Ebola ocorre por meio de contato com secreções 

corpóreas (sangue, fezes, urina, vômito, suor) de paciente doente. Há transmissão 

também pelo contato com sangue, secreções, tecidos ou carcaças de animais silvestres 

infectados, com materiais contaminados com secreções (agulhas, peças de vestuário) e 

com cadáveres de doentes. É importante ressaltar que pessoas assintomáticas, no 

período de incubação, não transmitem a doença.  



Visando a rápida identificação e isolamento de paciente suspeito de febre 

hemorrágica pelo Ebola, deve-se considerar a seguinte definição de caso:  

 Qualquer paciente com febre de início súbito que tenha retornado das 

regiões endêmicas (Guiné, Libéria, Serra Leoa e Nigéria) nos últimos 21 dias. O 

quadro pode ser acompanhado de sinais de hemorragia (diarreia 

sanguinolenta, enterorragia, gengivorragia, sinais purpúricos, hematúria e 

outros).  

A suspeita deve ser reforçada se houver história de contato com pessoas ou 

animais doentes e participação em funerais de casos previamente doentes. 

 

O serviço de saúde público ou privado que atender um caso suspeito de Ebola 

deverá isolar o paciente, adotar os procedimentos de biossegurança e notificar 

imediatamente o CIEVS-BH (por meio do distrito sanitário de referência de 8 às 18h; 

ou diretamente pelo telefone 8835-3120 no período noturno, finais de semana e 

feriados) para orientações e instituição das medidas pertinentes. 

 

Referências: 

http://www.who.int/csr/don/2014_08_04_ebola/en/ 

http://www.cdc.gov/vhf/ebola/resources/outbreak-table.html  

http://www.cdc.gov/vhf/ebola/index.html  

http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/infection-prevention-and-control-
recommendations.html  
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