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Doença por vírus Ébola EDITORIAL 

A 8 de Agosto de 2014, a 

Organização Mundial de 

Saúde declarou a         

epidemia  de Ébola como 

emergência de saúde 

pública internacional, no 

sentido de mobilizar todos 

os países no combate à 

doença. 

 

A Direção Geral de Saúde 

criou uma plataforma de 

resposta, de forma a   

detetar precocemente 

casos e impedir ou reduzir 

a ocorrência de novos 

casos. 

 

Nesta edição vão ser   

esclarecidas dúvidas   

sobre esta doença. 
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A Doença por vírus Ébola é uma doença provocada por um vírus causador de febre 

hemorrágica. Habitualmente ocorre por surtos em países da África subsariana. A taxa de 

mortalidade é elevada e a recuperação é lenta.  

A atual epidemia teve início na Guiné Conacri, na   

Costa Ocidental de África, em fevereiro de 2014 e     

progrediu para países vizinhos como a Libéria, Serra 

Leoa e Nigéria. Foi também detetado um surto na    

República Democrática do Congo. A gravidade desta 

epidemia está relacionada com o próprio vírus,        

expansão para meio urbano e deficientes condições         

socioeconómicas e culturais, nomeadamente a prática 

de manipulação de cadáveres nas cerimónias fúnebres, nos países atingidos,             

associados à fragilidades dos  Serviços de Saúde.  

Foram já importados casos fora de África, um caso em Espanha e um caso nos Estados 

Unidos da América. No entanto, o risco de transmissão do vírus Ébola na Europa é       

considerado baixo, pela capacidade de deteção precoce de casos e desde que    

sejam cumpridas medidas básicas de prevenção ao nível da população e ativação dos 

Planos de Contingência dos Serviços de Saúde, tanto a nível hospitalar como nos        

cuidados de saúde primários.  

 

Como é que se transmite? 

O vírus é transmitido através do contacto direto com fluidos corporais (sangue, saliva, 

urina, vómito e sémen) de pessoas infetadas, vivas ou mortas. Também pode ser      

transmitido por contacto sexual não protegido com pessoas infetadas até,                 

aproximadamente, três meses depois destes  terem recuperado da doença. Pode ainda 

ser transmitido por contacto direto com fluidos corporais de animais selvagens infetados, 

vivos ou mortos, através da manipulação ou ingestão de carne de caça (macacos,  

antílopes e morcegos). 

O vírus só é transmitido na presença de sintomas. Não se transmite por contacto        

ocasional em locais públicos com pessoas que não pareçam doentes. Não se transmite 

através de picada de mosquito ou por aerossol (via aérea), como o vírus da gripe. 

 

Quais os sintomas? 

Os sintomas habitualmente têm início súbito. Pode aparecer febre, cansaço, dores de 

cabeça, dores musculares ou perda de apetite. Em fases mais avançadas, aparecem 

vómitos, diarreia e manchas na pele. Alguns doentes apresentam hemorragias. 

 



Porto com  +   Saúde * ACeS Porto Ocidental * Nº 36 * EXTRA - Ébola                                                        Pág. 2 

 

Diretor Executivo 

Rui Medon 

 

Editores 

Ana Sofia Barbosa 

Cristina Barbosa 

Helena Cabral 

 

Redator 

Helena Cabral 

 

Revisores Científicos 

Assunção Varela 

Delfina Antunes 

Maria José Ribas 

CONTACTOS 
 

Sítio na web: 

www.acesportoocidental.org 
 

Facebook:  

www.facebook.com/

acesportoocidental 
 

Blog: 

acesportoocidental. 

wordpress.com 
 

Email:  

Utentes.acesportoocidental 

@gmail.com 
 

(caso pretenda receber, 

m e n s a l m e n t e ,  e s t a           

pub l icação por  ma i l ,        

contacte-nos para este   

endereço eletrónico) 

Mas para além dos sintomas, é essencial haver contexto     

epidemiológico, isto é, ter havido viagem para país onde   

tenham sido reportados casos suspeitos ou confirmados ou 

contacto próximo com doente com Ébola ou objetos ou     

materiais contaminados. 

Em caso de suspeita: 

 
Ligue 808 24 24 24 

 

Mais informação em 

www.dgs.pt 

www.saude24.pt 

 

808 24 24 24 

 

(custo chamada local) 

Linha Saúde 24 

 

A Linha Saúde 24 é uma iniciativa do Ministério da Saúde que visa responder às 

necessidades manifestadas pelos cidadãos em matéria de saúde, contribuindo 

para ampliar e melhorar a acessibilidade aos serviços e racionalizar a utilização 

dos recursos existentes através do encaminhamento dos utentes para as           

instituições integradas no Serviço Nacional de Saúde mais adequadas. 

 

Permite um atendimento rápido e cómodo, funciona 24 horas por dia, 7 dias por 

semana e 365 dias por ano, permite acesso a informação de saúde,                  

esclarecimento de dúvidas, aconselhamento por profissionais especializados e 

ainda, caso seja necessário, encaminhamento para a instituição da Rede de 

prestação de cuidados de saúde mais apropriada à sua condição do momento. 

Há tratamento? 

Atualmente não há vacina ou tratamento específico aprovado para a doença. Estão 

em estudo tratamentos experimentais. O tratamento que é feito é de suporte 

(tratamento dos sintomas, controlo da dor, hidratação). 

 

Como se previne? 

A prevenção é mesmo o mais importante. Os cuidados básicos de higiene são            

fundamentais, incluindo a lavagem frequente das mãos. 

O vírus é facilmente eliminado pela utilização de sabão, lixívia, pela ação da luz solar e 

pela temperatura elevada ou secagem (o vírus sobrevive pouco tempo em superfícies 

expostas ao sol). 

Em caso de viagem para região afetada, deverá evitar-se o contacto com animais   

selvagens e contacto com pessoas suspeitas de serem portadoras da doença. Para   

informação mais específica, dirija-se à consulta do viajante (Av. Rodrigues de Freitas,     

nº 108 - Porto).  

 

O que fazer em caso de suspeita? 

Se esteve nos últimos 21 dias num país afetado pela epidemia por vírus Ébola 

ou 

Se esteve nos últimos 21 dias em contacto com um doente com infeção por vírus Ébola 

e 

Tiver febre superior a 38ºC de início súbito 

Ligue 808 24 24 24! Não saia de casa e siga as orientações dos profissionais de saúde. 

É importante referir os locais onde esteve nos últimos 21 dias. 


