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Ebola no Brasil?

Paciente suspeito de ebola deve ser isolado e 
transportado para unidade de referência

O que o país vem fazendo para conter a chegada e 
a proliferação do vírus e como lidar com possíveis 
casos nos prontos-socorros
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A cidade de Cascavel, no Paraná, viveu dias de medo e apre-
ensão depois de o africano Souleymane Bah dar entrada 
numa Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em estado 

febril. Ao saber que o rapaz viera de Guiné, região em que a epidemia 
de ebola tem deixado longo rastro de dor e morte, a equipe de saúde 
ensaiou uma espécie de quarentena com as cerca de 30 pessoas que 
estavam por lá naquele momento, enquanto aguardava o transporte de 
Bah até o Instituto Evandro Chagas, onde seria examinado para saber 
se de fato estava infectado pela doença. Felizmente, testes realizados 
nos dias seguintes constataram que havia sido apenas um susto e o 
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africano não estava contaminado. 
Em que pese o excesso de zelo na decisão de manter “presas” 
pessoas que sequer estiveram na companhia do paciente, mes-
mo sabendo que o ebola só é transmitido pelo contato com as 
secreções provenientes do nariz, olhos e boca, a condução do 
caso na UPA foi exemplar pela agilidade de isolar o possível 
infectado e encaminhá-lo ao hospital de referência, na capital 
fluminense, utilizando os parâmetros indicados para realizar 
a operação em segurança. 
O primeiro indício real de que o vírus pode chegar ao país mos-
trou, sobretudo, que ele não encontrará vida fácil para se espa-
lhar por aqui, caso desembarque após uma longa viagem in-
ternacional, o que não ocorrera até o fechamento desta edição.
“Nao existe nem comparação entre a situação do Brasil e da 
África, pois além de termos condições muito melhores de sa-
neamento básico, a rede do SUS oferece bom atendimento e 
tem tudo para não deixar o vírus proliferar”, diz Ana Paula 
Valeiras, enfermeira e coordenadora de Vi-
gilância em Saúde do município de Santos.” 
Porém, o tom alarmista adotado na cober-
tura midiática e os casos envolvendo a in-
fecção de enfermeiros na Espanha e nos 
Estados Unidos contribuem para propagar o 
terror do ebola no país. Ao dar o primeiro 
atendimento nos prontos-socorros, as equi-
pes de Enfermagem devem estar munidas 
de informação para tomar todos os cuidados 
necessários diante de um possível caso de 
infecção pela doença.
Quais sinais o profissional deve observar 
para identificar a suspeita de ebola? Como 
agir ao se deparar com um possível doente? 
A quem informar essa suspeita? Ao ouvir especialistas das áre-
as médica e de Enfermagem e do governo federal, a Enferma-
gem em Revista traz, a seguir, respostas para essas perguntas e 
mostra ainda como anda o clima nos portos e aeroportos, porta 
de entrada da chegada do ebola ao Brasil.

Como suspeitar do diagnóstico de ebola?
Como se sabe, não é a equipe de Enfermagem, nem o médico do 
pronto-socorro que vai fechar o diagnóstico de ebola. Hoje, ape-

nas o Instituto Evandro Chagas, em Be-
lém do Pará, está devidamente equipado 
para fazer os testes no paciente e constatar 
se o vírus está agindo. Cada estado, po-
rém, tem seu hospital de referência, para 
onde os pacientes poderão ser encaminha-
dos e tratados. É obrigação dos auxiliares, 
técnicos e enfermeiros saber os sinais que 
indicam a possibilidade de estar diante de 
uma pessoa infectada.
Qual enfermeiro nunca atendeu, nos 
prontos-socorros, alguém se queixando de 
febre, diarreia, dores de cabeça e muscula-
res e fadiga? Essa é a grande dificuldade de 
identificar um possível infectado pelo vírus 

que já matou mais de 5 mil pessoas no continente africano. Os sin-
tomas iniciais em nada diferem de um diagnóstico de virose e outros 
problemas do gênero. Apenas na proximidade do décimo dia de ação 
do vírus o paciente começa a apresentar sintomas mais graves, como 
vômito de sangue, sangramento do nariz, boca, olhos e ânus e perda 

EPI’s devem ser desinfectados, após o uso, para eliminar o risco de 
contaminação

“Se alguém chegar 
com febre, de 
algum país da 
África, o diagnóstico 
mais provável é 
de malária, que 
também mata se não 
cuidar direito” 
 
Jessé Alves - médico 
infectologista do Instituto 
Emílio Ribas, na capital
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Nos hospitais 
de referência, 

profissionais 
preparados atendem 

suspeito de ebola 

de consciência, até sofrer hemorragia interna e ser decretada a falên-
cia múltipla dos órgãos.
Resta à equipe de Enfermagem ter a perspicácia de perguntar àquele 
paciente que chega às unidades de pronto atendimento com febre e 
dores no corpo, se ele esteve em algumas das regiões em situação 
epidêmica, como Guiné, Serra Leoa e Libéria. Num primeiro mo-
mento, parece ser um procedimento banal e desnecessário, mas é a 
única forma de os profissionais da saúde se protegerem do vírus. 
“Os cuidados devem ser tomados para não deixar ocorrer aqui o que 
aconteceu nos Estados Unidos, quando mandaram para casa um pa-
ciente com os sintomas do ebola, mesmo informando que vinha da 
Libéria”, diz a enfermeira Ana Paula Valeiras.
Outro ponto importante é que o vírus só é transmitido quando os 
sintomas estão aparecendo. No atendimento de alguém vindo dessas 
regiões, mas que não apresente nenhum sintoma, a regra é medir 
sua febre, duas vezes ao dia, e só alertar as autoridades quando 
estiver sintomático. Deve-se ter em mente também que essa pes-
soa pode estar acometida por outras doenças, além do ebola. “Se 
alguém chegar com febre, de algum país da África, o diagnóstico 
mais provável é de malária, que também mata se não cuidar direi-
to”, lembra o médico infectologista Jessé Reis Alves, que atua no 
Instituto de Infectologia Emílio Ribas, outro hospital de referência 
no diagnóstico e tratamento do ebola.

Como agir com um suspeito de ebola?
O médico generalista Paulo Reis se impõe um policiamento rigo-
roso para não tocar em nada e pulverizar os pés com cloro toda 
vez que visita uma área infestada pelo vírus ebola, cuja epidemia 
ele tem ajudado a combater, desde março de 2014, nas regiões de 
Guiné, Serra Leoa e Libéria. 
Há nove anos na organização Médicos Sem Fronteiras e expe-
riente em missões nos países africanos, Reis sabe que cuidados 

Voluntário ajuda a pulverizar ambientes onde doentes 
foram tratados

afreecom
 - Idrissa Soum

aré
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“Nao existe nem comparação entre 
a situação do Brasil e da África, pois 
além de termos condições muito 
melhores de saneamento básico, a 
rede do SUS oferece bom atendimento 
e tem tudo para não deixar o vírus 
proliferar” 

 
Ana Paula Valeiras, enfermeira e coordenadora de 
Vigilância em Saúde do município de Santos”

como estes podem ser o diferencial entre voltar a salvo para sua 
família ou padecer em algum lugar longínquo, encerrando da 
pior forma possível uma jornada na qual a morte em condições 
precárias é realidade diária. 
Os equipamentos utilizados fora dos centros de tratamentos ins-
talados nesses países são todos incinerados, exceto as tendas, 
pulverizadas com cloro e repousadas durante um dia inteiro ao 

sol. “Não se deve assumir o risco de higienizar equipamentos 
como estetoscópios, macas, termômetros e aparelhos de pressão. 
A possibilidade de ter uma infecção por um objeto que tenha 
sido limpo é muito pequena, mas ninguém quer correr esse risco 
e, por isso, incineramos esses materiais”, afirma Reis, que voltou 
ao Brasil em agosto de 2014 e logo embarcou de volta ao conti-
nente africano.
Tais providências, obviamente, não cabem aos possíveis casos 
que venham a chegar ao Brasil, mas mostram como os profis-
sionais de saúde devem triplicar a atenção para saber identificar 
os casos suspeitos de ebola e agir corretamente para não correr 
riscos descenessários.
Ao responder “sim” para a pergunta se viajou ou teve contato 
com alguém que esteve nesses países africanos nos últimos 21 
dias – período de incubação do vírus -, o paciente deve ser ime-
diatamente isolado num ambiente com banheiro, para que não 
precise se deslocar em hipótese alguma. A ordem é utilizar os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) que compõem a 
Nota Técnica 2/2014 GGTES/ANVISA. “Basicamente, a pro-
teção envolve um avental impermeável, proteção adequada para 
os pés, luvas com dupla camada e máscara que proteja o rosto 
inteiro”, diz o médico Jessé Alves. “Todo hospital tem condições 
de ter esses EPI’s.”

Ministério da Saúde fez simulações nos aeroportos de Guaru-
lhos (SP) e do Galeão (RJ) para preparo das equipes em casos 

suspeitos do ebola
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Com a proteção apropriada, não há por que temer ficar no 
mesmo ambiente que o portador do ebola. A transmissão não 
se dá por vias respiratórias, mas apenas pelo contato com as 
secreções da pessoa infectada. Deve-se tomar cuidado, porém, 
para não encostar, sem a devida proteção, nos lugares em que 
esse indivíduo esteve, pois o vírus pode ficar alojado nos ob-
jetos tocados por ele. 
Essas e outras recomendações estão no “Informe técnico e 
orientações para as ações de vigilância e serviços de saúde 
de referência”, disponível no portal do Ministério da Saúde 
(www.saude.gov.br). O documento define ainda que todo 
caso suspeito precisa ser notificado, imediatamente, às secre-
tarias municipais e estaduais de saúde e à Secretaria de Vigi-
lância em Saúde, pelo telefone 0800.644.6645, e-mail (noti-
fica@saude.gov.br) ou formulário eletrônico no site da SVS 
(http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplica-
cao=6742).
Saber utilizar os EPI’s corretamente também é fundamental 
para a segurança dos profissionais de saúde. O fato de en-
fermeiras terem se contaminado com ebola na Espanha e nos 
Estados Unidos durante o tratamento aos pacientes infectados,  
mesmo estando sob a proteção dos EPI’s, despertou o ques-
tionamento sobre a eficácia desses instrumentos. Porém, após 
análise mais detalhada desses casos, verificou-se que houve 
falhas na condução do processo e algumas delas chegaram in-
clusive a ter suas cabeças expostas em diversas ocasiões perto 
do paciente.
“Fizemos uma capacitação específica em Santos justamente 

para ensinar como usar e retirar os EPI’s, pois é uma etapa 
crucial de todo o processo”, afirma a enfermeira Ana Paula 
Valeiras.
O médico Paulo Reis, da Organização Médicos Sem Frontei-
ras, testemunha diariamente a importância dessas precauções 
ao lidar com centenas de pacientes infectados no continente 
africano. “Em geral, nós [profissionais da saúde] corremos 
menos riscos por causa da proteção que usamos”, relata.

O Brasil está preparado para impedir a chegada do vírus?
Essa, talvez, seja a questão que mais suscite interpretações 
diferentes. A julgar pela ação precisa da equipe da UPA de 
Cascavel, na suspeita mais consistente de ebola no país, pode-
-se dizer que estamos preparados para conter a proliferação do 
vírus. Os treinamentos realizados pelas equipes do Instituto 
Evandro Chagas e do Instituto Emílio Ribas nos aeroportos 
de maior circulação no Rio de Janeiro e em São Paulo foram 
igualmente considerados bem-sucedidos.
Por outro lado, seria irrealista imaginar que todas as unidades 
de saúde do país estão em alerta e preparadas para o risco do 
ebola. Nos portos e aeroportos, também se percebe uma certa 
vulnerabilidade para detectar a chegada de um paciente com 
o vírus ativo.
Embora a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) afirme “que a vigilância de passageiros e cargas nos ae-
roportos e portos é uma rotina”, o Aeroporto Internacional de 
Guarulhos carece de informações sobre a doença. São comuns 

“Em geral, nós [profissionais da 
saúde] corremos menos riscos, por 
causa da proteção que usamos”

Paulo Reis, médico generalista da organização 
Médicos Sem Fronteiras, que tem combatido o ebola 
nos países epidêmicos

Profissionais de saúde preparam-se para o combate do ebola em 
Guiné (África)
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relatos de viajantes que vieram da África 
Ocidental e não tiveram sua temperatura 
medida ao pisar no Brasil. 
Para amenizar a situação, a Anvisa pas-
sou a medir, desde o dia 31 de outubro, 
a temperatura de passageiros que desem-
barcam no Aeroporto de Guarulhos - que 
recebeu 78,4% das pessoas vindas da 
Libéria, Serra Leoa e Guiné, em 2014 
- e estiveram nos países epidêmicos nos 
21 dias anteriores. De qualquer forma, 
se considerarmos que 106 mil pessoas 
desembarcam ali diariamente, não há 
como garantir que o vírus não possa es-
tar escondido em algumas delas.
No Porto de Santos, no litoral paulista, 
a situação não é diferente. O clima de 
aparente sossego entre os trabalhadores 
portuários contrasta com a perigosa falta de informação so-
bre a origem dos navios que atracam por lá. “O que desejá-
vamos é que, em todos os navios que atracassem em Santos, 
houvesse antecipadamente a identificação de onde eles vêm, 
com documento oficial, e isso não está ocorrendo. Só conhe-
cemos sua origem quando chegam aqui”, afirma Everandy 
Cirino, presidente do Sindicato dos Portuários (Sindaport).
Desde janeiro, 42 embarcações as regiões epidêmicas estive-
ram em Santos. Felizmente, não houve nenhuma suspeita de 
terem trazido junto consigo o ebola. O fato de o vírus só ser 
transmitido quando os sintomas já estão aparecendo serve de 
alívio para os funcionários manterem a tranquilidade e, con-
sequentemente, a conter a proliferação da doença. 
Procurada pela Enfermagem em Revista, a Anvisa limitou-
-se a informar, em nota, que definiu “procedimentos padrões 
para os casos suspeitos que incluem o isolamento dos casos 
suspeitos e a remoção pelo Samu por equipes com treinamen-
to neste tipo específico de atendimento. Também estamos 
enviando comunicados aos capitães de aeronaves e embar-

cações para que relatem casos suspeitos. 
Caso suspeitos são pessoas que tenham 
circulado, nos últimos 21 dias, pela Ni-
géria, Serra Leoa, Libéria ou Guiné e que 
apresentem sintomas.”

temos vacina para o Ebola?
Os Estados Unidos aplicaram com sucesso 
recentemente a droga experimental Zmapp 
no tratamento de um médico e de uma mis-
sionária americanos que contraíram ebola 
na Libéria. A Espanha importou a droga 
dos EUA  e também obteve êxito em pa-
cientes espanhóis que receberam a medi-
cação, ainda não regulamentada, mas que 
pode ser usada em pacientes com doenças 
mortais resistentes a outros métodos.
No Brasil, a Fiocruz vem avançando nas 

pesquisas de uma vacina capaz de atuar em várias doenças, 
entre elas o ebola. A Fundação já detém a patente intelectual 
da tecnologia, que está sendo usada em pesquisas para a cria-
ção de uma vacina contra o HIV.
Todas essas providências mostram o quanto o Brasil e outros 
países longe das regiões epidêmicas têm se preparado para 
impedir que o ebola cause estrago semelhante ao provocado 
na África. Resta às autoridades internacionais perceber a si-
tuação de emergência vivida pelos africanos e adotar medi-
das humanitárias e de saúde, para proporcionar a eles o aces-
so às mesmas condições desfrutadas pelo resto do planeta.
A chegada do vírus por aqui é uma incógnita. Mas a situa-
ção de momento indica que basta estar informado e alerta 
aos sinais que possam indicar a presença do ebola nos pa-
cientes dos prontos-socorros, para não haver razão de pâ-
nico no sistema de saúde brasileiro. “Não há motivos para 
caos, desde que os profissionais de saúde sigam todos os 
procedimentos de maneira correta”, resume a enfermeira 
Ana Paula Valeiras. 

“O que desejávamos 
é que, em todos 
os navios que 
atracassem em 
Santos, houvesse, 
antecipadamente, 
a identificação de 
onde eles vêm, com 
documento oficial, 
e isso não está 
ocorrendo” 
 
Everandy Cirino, presidente 
do Sindicato dos Portuários 
(Sindaport)
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Epidemia/febre Chicungunya

O ebola está longe de ser a maior preocupação da população brasi-
leira. A febre do momento atende pelo nome de chikungunya e tem 
avançado com força no país, que registrou  828 casos da doença até 
outubro de 2014. 
A ‘chiku’, comotem sido chamada nas regiões em que mais vem 
debilitando a população, é transmitida por um velho conhecido dos 
brasileiros, o Aedes aegypti, mosquito causador da dengue. As se-
melhanças não param por aí. Os sintomas das duas doenças são 
muito parecidos: febre e dores de cabeça, nas costas e nas articula-
ções. Porém, a chikungunya traz todos esses componentes em ní-
veis mais elevados, apesar da baixa taxa letalidade, com uma morte 
a cada 100 mil habitantes. “As dores articulares são intensas e po-
dem se tornar incapacitantes. Mesmo que o paciente se recupere 
da fase aguda, ela chega a evoluir posteriormente para uma doença 
crônica em alguns casos”, afirma a enfermeira Juliana Muller Ca-
nassa, coordenadora de Vigilância Epidemiológica do município 
de Cotia (SP).
Originária da Tanzânia, a chikungunya ganhou esse nome justa-
mente por significar “contorcido de dor” em um dos idiomas locais. 
Ela migrou ao Brasil junto com viajantes de locais onde o surto 
ocorre há mais tempo, como Caribe, Guiana Francesa, Índia, Indo-
nésia, Haiti e República Dominicana. Hoje, dos 828 casos registra-
dos no Brasil, somente 39 são relacionados a pessoas que estiveram 
nestes países, das quais 17 são de São Paulo. Mas as regiões mais 
afetadas são as dos estados do Amapá e Bahia, com 330 e 458 ca-
sos, respectivamente. 
Como se não bastasse tudo isso, a dengue e a chikungunya podem 
atacar a mesma pessoa, simultaneamente. Enquanto na dengue os 

“Prima da dengue” também preocupa

Febre Chikungunya avança pelo país por 
meio do mesmo agente causador da dengue 
e com sintomas parecidos aos dessa velha 
conhecida dos brasileiros

Foto: Juliana M
uller

Juliana Muller Canassa, coordenadora de 
Vigilância Epidemiológica do município de 
Cotia (SP)
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sintomas se manifestam de maneira abrangente, em sua prima 
as dores articulares e nos tendões são os sinais mais marcan-
tes. Para fechar o diagnóstico, são realizados análise clínica e 
exames de sangue.
Ainda não existe um tratamento específico para a febre chikun-
gunya. Uma das providências básicas é a ingestão de líquidos, 
para evitar a desidratação, e sempre evitar medicamentos à base de 
ácido acetilsalicílico (aspirina) e anti-inflamatórios não hormonais, 
dentre os quais: diclofenaco,  ibuprofeno e piroxicam. Dependendo 
da gravidade do caso, chega a ser necessária a internação em uni-
dade de terapia intensiva.
Por isso, torna-se fundamental diagnosticar rapidamente e reforçar 
as medidas de prevenção, que são idênticas às adotadas para com-
bater a dengue: não deixar água parada em pneus, vasos, plantas e 
afins, ambientes em que o mosquito se prolifera com facilidade. 

“O fato de ser o mesmo vetor da dengue facilita nas campanhas 
de conscientização, mas ao mesmo tempo não temos registrado 
bons resultados no combate à dengue, o que é preocupante”, diz a 
enfermeira Juliana Muller.
O Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo 
(CVE-SP) recomenda que os pacientes com chikungunya usem 
calças compridas e blusas com mangas longas, repelentes à base 
de DEET, com reaplicação diária, e se resguardem em ambientes 
protegidos com telas milimetradas até o 10º dia de sintoma.
A suspeita da doença deve ser notificada em menos de 24 horas às 
secretarias municipal e estadual de Saúde e ao Ministério da Saúde, 
de acordo com a Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014/MS. 
A notificação de caso suspeito no estado de São Paulo deverá ser 
feita também por meio da CENTRAL/CIEVS pelo email: notifi-
ca@saude.sp.gov.br ou por telefone: 0800-555466.

Detecção de casos
 ● Profissionais de saúde devem considerar chikungunya no 
diagnóstico diferencial de indivíduos que apresentem febre e 
artralgia, não explicadas por outra etiologia ou com apresen-
tação atípica, como por exemplo, dengue com dor articular 
muito intensa ou com sinais inflamatórios ou conjuntivite; 
 ●A suspeita deve ser reforçada no caso de viajantes ou 
aqueles que entraram em contato com um viajante que 
tenha recentemente retornado de uma área com transmis-
são de chikungunya;

 ●Atenção especial se ocorrer baixa positividade laboratorial, 
em casos suspeitos de dengue, principalmente em regiões 
onde estejam ocorrendo surtos; 
 ●Autoridades de saúde pública devem ser alertadas em relação 
a agregados de casos suspeitos de febre chikungunya (febre 
e artralgia ou artrite) associado a um viajante de retorno de 
uma área endêmica ou a um aumento no número de hospitali-
zações por febre e artralgia ou artrite em uma área localizada 
em um curto período de tempo. 

Fonte: Centro de Vigilância Epidemiológica”Professor Alexandre Vranjac
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