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PREFÁCIO 
 
Em 1998, o Escritório Regional para a África (AFRO) da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
juntamente com os seus parceiros técnicos, adoptou uma estratégia para desenvolver e 
implementar sistemas cabais de vigilância e resposta no âmbito da saúde pública nos países 
africanos.  A estratégia foi inicialmente chamada de Vigilância Integrada das Doenças (VID). No 
entanto, para realçar a relação entre a vigilância e a resposta, a estratégia foi posteriormente 
rebatizada de Vigilância e Resposta Integrada às Doenças (VRID). A primeira edição das 
orientações técnicas da VRID (2002) foi amplamente adoptada pelos Estados-Membros. Apesar 
de os progressos para um sistema de vigilância integrado e coordenado terem sido variados, quase 
todos os países na Região Africana investiram recursos humanos e materiais no reforço das 
capacidades dos sistemas de vigilância da saúde pública, por forma a prevenir, detectar e dar uma 
resposta atempada e adequada às ameaças à saúde pública.  
 
A entrada em vigor em 2007 do Regulamento Sanitário Internacional (RSI 2005), o surgimento de 
novas doenças, afecções e ocorrências, e ainda a formulação de estratégias para a gestão do risco 
de catástrofes (GRC) resultaram na necessidade de se rever a primeira edição das orientações 
técnicas da VRID. Foi igualmente necessário abordar o fardo crescente das doenças não 
transmissíveis e reforçar a vigilância comunitária para a detecção precoce, confirmação rápida e 
resposta às ameaças à saúde pública. Ademais, foi preciso fazer-se um alinhamento com os 
objectivos gerais de reforço do sistema. Assim, foi desenvolvida em 2010 a segunda edição das 
orientações da VRID. 
 
Apesar da disponibilidade das orientações técnicas da VRID, a Região continua a enfrentar 
desafios nos sistemas de vigilância da saúde pública, no que toca à sua capacidade de prevenir, 
detectar e responder às ameaças à saúde pública. O surto sem precedentes da doença por vírus 
Ébola (DVE) em 2014 na África Ocidental e outras emergências sanitárias recentes demonstraram 
que o RSI (2005) não foi totalmente implementado em muitos Estados-Membros. Por conseguinte, 
continua ser um grande desafio fazer face às emergências sanitárias. 
 
Após a minha eleição, em Janeiro de 2015, como Directora Regional, e na sequência de consultas 
internas e externas em Maio de 2015, apresentei a Agenda de Transformação do Secretariado da 
OMS na Região Africana, 2015-2020. Uma das cinco prioridades interrelacionadas e sobrepostas 
na Agenda de Transformação é a de melhorar a segurança sanitária. 
 
Apraz-me apresentar a terceira edição das orientações técnicas da VRID, elaborada pelo Programa 
da OMS para as Emergências Sanitárias (WHE) na Região Africana da OMS, com a participação 
activa e o envolvimento de todos os grupos orgânicos. Além disso, contámos com o envolvimento 
activo da Sede da OMS, Equipas de Apoio Interpaíses, pólos, Representações da OMS, Estados-
Membros, bem como do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA e de outras 
partes interessadas pertinentes. 
 
Importa notar que muitas ocorrências de saúde pública e emergências, e os seus factores de risco 
associados, podem ser prevenidas ou os seus efeitos mitigados. No entanto, na maioria dos países, 
os sistemas de saúde continuam a ser inadequados. Para evitar e mitigar os efeitos de futuros riscos 
para a segurança sanitária e emergências, todos os Estados-Membros deverão implementar estas 
orientações técnicas de VRID, que recomendam limiares para agir sobre doenças, afecções e 
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ocorrências de saúde pública e dar resposta a alertas. Utilizar estes limiares para a acção pode 
salvar vidas. Por conseguinte, insto todos os Estados-Membros a implementarem em pleno esta 
terceira edição das orientações técnicas de VRID em toda a Região Africana da OMS porque 
descrevem expressamente o que precisa de ser estabelecido em cada nível do sistema de saúde 
para detectar, confirmar e responder a doenças, afecções e ocorrências de saúde que são 
responsáveis por todas as doenças, morte e incapacidades evitáveis nas comunidades locais. 
 
O custo de uma boa vigilância da saúde pública, enquanto um bem de saúde pública, é 
relativamente baixo, por comparação com muitas outras estratégias. Lanço um apelo a todos os 
Estados-Membros, parceiros e financiadores nacionais, regionais e internacionais para darmos 
início desde já ao trabalho árduo. Vamos adoptar todos estas orientações técnicas de VRID para 
reforçar as capacidades de preparação, alerta e resposta para a segurança sanitária em toda a Região 
Africana da OMS. 
 
As orientações deverão ser usadas por: 

• profissionais de saúde de todos os níveis (incluindo responsáveis de vigilância, clínicos, 
pessoal de laboratório e trabalhadores de saúde pública);  

• equipas provinciais/regionais e distritais de saúde;  
• gestores de dados;  
• pontos focais nacionais do RSI e de outros sectores que implementam o RSI;   
• autoridades competentes nos pontos de entrada;  
• responsáveis de saúde veterinária e vida selvagem;  
• responsáveis de saúde ambiental;  
• instituições de formação em saúde;  
• responsáveis de cadeia de abastecimento;  
• outros especialistas em saúde pública, incluindo ONG.  
 
As orientações destinam-se a ser utilizadas como:  

• referência geral para actividades de vigilância a todos os níveis;  
• um conjunto de definições padrão para os níveis dos limiares que desencadeiam a acção para 

dar resposta a doenças específicas;  
• uma referência autónoma para responsabilidades de níveis específicos;  
• um recurso para desenvolver formação, supervisão, monitorização e avaliação de 

actividades de vigilância;  
• um guia para melhorar a detecção precoce e resposta a doenças com potencial epidémico. 
 
Por último, lanço um apelo a todos vós para que assegurem que a terceira edição das orientações 
técnicas da VRID sejam implementadas no contexto mais amplo do reforço do sistema de saúde; 
melhor coordenação entre a vigilância da saúde humana e animal e outros sectores envolvidos na 
abordagem Uma Só Saúde; melhor uso da capacidade da rede de laboratórios na vigilância e 
resposta; e melhor envolvimento das comunidades nas intervenções de saúde pública. 
 
Dr.ª Matshidiso Moeti 
Directora Regional da OMS para a África  
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Secção 11: Orientações resumidas para doenças, ocorrências e afecções prioritárias 
específicas 

Esta secção fornece orientações resumidas para cada uma das doenças, ocorrências e afecções 
prioritárias que são alvo de vigilância por parte da OMS/AFRO. Fornece orientação específica 
relativa a determinadas doenças/ocorrências/afecções, no que diz respeito a: 

• Agir para dar resposta a alertas e limiares de acção, 
• Identificar as finalidades e os objectivos de vigilância,  
• Levar a cabo a análise e a interpretação dos dados, 
• Preparar-se para usar o dossiê ou a base de dados distrital de análises. 
• Fornecer definições normalizadas de caso para a notificação de doenças/ocorrências/afecções. 

 
Ao adaptar estas orientações, cada país irá criar a sua lista de 
doenças/ocorrências/afecções prioritárias, dependendo da situação epidemiológica 
local. A lista de prioridades pode variar de um país para outro, dependendo da política e 
dos recursos nacionais. 
 
Pretende-se que esta secção sirva de referência rápida.  Quando precisar de informação 
adicional, consulte a lista detalhada de referências que se encontra no resumo. O quadro 
em baixo mostra como a informação se encontra organizada nesta secção. 
 
Doenças/ocorrências/afecções prioritárias para a VRID 
 

Antecedentes 

Nesta subsecção, encontrará informações gerais sobre: 
• A doença ou a ocorrência, o agente causador, área geográfica afectada e outras informações 

epidemiológicas. 
• As vias de transmissão, como o contacto entre pessoas, o contacto desprotegido com fluidos 

corporais infecciosos ou material contaminado, através do vectores, etc. 
• Porque é que determinada doença/ocorrência é prioritária para a vigilância. Por exemplo, a 

doença/ocorrência é responsável por um número elevado de óbitos, incapacidades e 
enfermidades.  

• Os factores de risco gerais e específicos nos países africanos. 
• Qualquer informação adicional de base que poderá ser útil à equipa distrital de vigilância. 

Finalidade da vigilância 
Esta subsecção indica como a informação obtida através da vigilância é usada para se agir. 

Definição normalizada de caso 

Caso suspeito: É dada uma definição para uma suspeita de caso ou surto desta doença ou ocorrência. 

Caso provável: É dada uma definição para um caso suspeito com ligação epidemiológica a um caso ou 
surto confirmado se não estiverem disponíveis resultados de confirmação em laboratório.  
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Caso confirmado: É dada uma definição para classificar um caso como confirmado através de teste de 
diagnóstico em laboratório. 

Resposta a um limiar de alerta 
Algumas doenças ou ocorrências têm limiares específicos dos programas para alertar a unidade de saúde 
ou as autoridades sanitárias distritais sobre um potencial problema.  

Para doenças com potencial epidémico, doenças visadas eliminação ou erradicação, ou ocorrências de 
saúde pública de dimensão internacional, um único caso constitui uma suspeita de surto e requer 
notificação imediata, seguida de tratamento do doente, colheita de amostras para a confirmação do caso, 
e investigação do mesmo para determinar os factores de risco e as potenciais intervenções. 
Para outras doenças prioritárias com importância para a saúde pública, suspeita-se de um surto ou 
ocorrência quando há qualquer foco, padrão ou um aumento atípico do número de casos em comparação 
com períodos de tempo anteriores. Isto deve suscitar uma resposta, como a investigação do que poderá 
ter causado estas ocorrências atípicas. Caso seja indicada a confirmação em laboratório, deverão ser 
colhidas amostras para tal. 

Resposta a um limiar de acção 

Para doenças com potencial epidémico, doenças visadas para eliminação ou erradicação, ou 
ocorrências de saúde pública de dimensão internacional, um caso confirmado deverá desencadear 
uma resposta, como a realização de uma actividade de vacinação de emergência, o aumento do 
acesso à água potável, campanhas de educação comunitária e a melhoria da gestão dos casos. 

Para outras doenças prioritárias com importância para a saúde pública, um surto confirmado deverá 
desencadear uma resposta adequada, como a melhoria da cobertura de vacinas específicas, o reforço da 
gestão dos casos, a disponibilização de informação, educação e comunicação sobre a prevenção e 
controlo da doença, etc. 

Análise e interpretação dos dados 

Esta subsecção contém informações gerais sobre o mínimo de dados a recolher, analisar e 
interpretar. Também se encontram indicados os principais aspectos a considerar ao interpretar 
os dados, assim como os elementos específicos a analisar (cronologia, área geográfica e 
grupo demográfico). 

Confirmação em laboratório 

Nesta subsecção são fornecidas orientações sobre a confirmação em laboratório, incluindo: os 
testes de diagnóstico relevantes, como colher, armazenar e transportar as amostras necessárias 
para a confirmação em laboratório, e informação sobre os resultados do trabalho laboratorial. 

Referências 

São indicadas referências adequadas para mais informações sobre cada doença. A maior parte 
das referências está disponível no sítio da OMS na Internet. 
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Síndrome de febre hemorrágica aguda 
 

Antecedentes 
As síndromes de febre hemorrágica aguda podem ser atribuíveis às doenças virais do Ébola e Marburgo 
(Filoviridae); febre de Lassa (Arenaviridae), febre do Vale do Rift (FVR) e febre hemorrágica da 
Crimeia-Congo (FHCC) (Bunyaviridae); dengue (febre hemorrágica da dengue (FHD) e febre-amarela 
(Flaviviridae); e a outras doenças virais ou bacterianas, ou riquetsioses.   
 
Todos os casos de síndrome de febre hemorrágica aguda, sejam únicos ou em focos, devem ser 
imediatamente notificados sem esperar pela identificação do agente causador. 

Finalidade da vigilância 
 
Detecção precoce de casos e surtos de síndrome de febre hemorrágica aguda, investigação célere e 
verificação precoce em laboratório da causa de todos os casos suspeitos. Investigação de todos os casos 
suspeitos com a localização de contactos. Durante as epidemias, a maioria dos doentes infectados não 
apresenta sintomas hemorrágicos, pelo que deve ser usada uma definição de caso específica de acordo 
com a doença suspeita ou confirmada (p. ex., definições de caso para Ébola-Marburgo, FHCC, FVR, 
Lassa, FHD e febre-amarela).  
 
 
 
 

Definição normalizada de caso 
Caso suspeito: Início agudo de febre com uma duração de menos de 3 semanas numa pessoa 
gravemente doente / ou morta E 2 dos seguintes sintomas: erupção cutânea hemorrágica ou exantema 
purpúrico; epistaxe (hemorragia nasal); hematémese (vómito de sangue); hemoptise (expectoração 
ensanguentada); sangue nas fezes; outros sintomas hemorrágicos e factores predisponentes para 
manifestações hemorrágicas desconhecidos OU suspeita clínica de qualquer uma das doenças virais. 
 
Caso provável: Um caso suspeito com ligação epidemiológica a casos ou surto confirmado, mas não 
estão disponíveis ou está-se à espera de amostras laboratoriais. 
 
Caso confirmado: Um caso suspeito com confirmação em laboratório. 
Nota: Durante um surto, as definições de caso podem ser alteradas para corresponderem à ocorrência 
local. É importante notar que durante os surtos, a maioria dos casos pode não ter manifestação 
hemorrágica, pelo que é essencial obter adequadamente o história clínica. 
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Resposta a um limiar de alerta 

Se houver um único caso suspeito: 

• Transmitir imediatamente informações sobre o caso aos níveis adequados. 
• Os casos suspeitos devem ser isolados de outros doentes/pessoas e devem ser implementados 

procedimentos rigorosos de prevenção da infecção. As precauções convencionais devem ser 
reforçadas em todas as unidades de saúde e nas comunidades. 

• Tratar e gerir o doente com cuidados de apoio.  
• Colher as amostras adequadas para confirmar o caso, cumprindo os procedimentos rigorosos de 

prevenção e controlo das infecções.  
• Preencher um formulário de solicitação de testes laboratoriais, fazer o acondicionamento triplo das 

amostras (consultar o PON detalhado sobre o acondicionamento triplo) e indicar claramente o 
conteúdo das embalagens para evitar um potencial risco de biossegurança laboratorial. 

• Localizar e fazer o seguimento de contactos do caso, e procurar activamente por casos adicionais 
(consultar o PON detalhado sobre a localização e seguimento de contactos). 

• Iniciar ou intensificar a notificação e vigilância de óbitos, bem como os processos de rastreio de febre 
e sintomas relacionados com DHV.  



19 
 

Síndrome de febre hemorrágica aguda 

Resposta a um limiar de acção 

Se houver um único caso suspeito: 

• Manter práticas* rigorosas de prevenção e controlo das infecções por doença hemorrágica viral 
(DHV) durante todo o surto. 

• Mobilizar a comunidade para a detecção e cuidados precoces e levar a cabo acções de educação 
comunitária sobre como a doença é transmitida e como implementar a PCI no contexto de 
cuidados domiciliários e durante os funerais e enterros.  Considerar estratégias de 
distanciamento social. 

• Levar a cabo o seguimento de contactos do caso e a procura activa por casos adicionais que 
possam não recorrer à unidade de saúde. 

• Solicitar ajuda adicional de outros níveis de saúde, se necessário. 
• Criar uma ala de isolamento ou centro de tratamento para lidar com casos adicionais que possam 

recorrer à unidade de saúde e assegurar medidas rigorosas de CPI, para evitar a transmissão na 
unidade de saúde. 

• Os casos suspeitos devem ser isolados e tratados para afecções mais comuns com sintomas 
semelhantes, que podem incluir paludismo, tifóide, tifo transmitido por piolhos, febre 
recorrente ou leptospirose. Assegurar-se de que é instituída uma barreira entre os casos 
suspeitos e os confirmados. 

• Prestar apoio psicossocial à família, comunidade e funcionários. 
• Considerar a quarentena para os contactos de alto risco, com apoio domiciliar durante o período 

de incubação, e assegurar o seguimento diário das suas deslocações. 
• Estão a ser desenvolvidas vacinas candidatas promissoras para algumas das DHV que poderão 

ser usadas em caso de surto, numa abordagem de vacinação em anel e para os profissionais de 
saúde. 

• Tratar com prudência os sintomas que se possam apresentar; os casos graves requerem cuidados 
de apoio intensivos; se o doente se apresentar desidratado, assegurar a reposição dos fluídos 
com fluídos que contenham electrólitos. 

• Está a ser actualmente avaliada uma série de potenciais opções de tratamento, incluindo 
produtos de sangue, imunoterapias e terapêuticas medicamentosas. 

Análise e interpretação dos dados 

Grupo demográfico: Implementar a notificação imediata baseada em casos de casos e óbitos. 
Analisar a distribuição por idade e sexo. Avaliar os factores de risco e planear as intervenções de 
resposta aos surtos adequadamente. 

Cronologia:  Elaborar gráficos diários/semanais dos casos e óbitos. Elaborar uma curva epidémica 
durante o surto. 
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Área geográfica:  Fazer o mapeamento da localização dos agregados familiares e locais de 
trabalho dos casos. Um aparelho de GPS ajudará a indicar a localização exacta dos casos, assim como 
dos seus contactos. 
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Confirmação em laboratório: Síndrome de febre hemorrágica aguda 

Teste de 
diagnóstico 

Os casos com confirmação em laboratório devem obter um resultado positivo 
no teste para o antigénio do vírus, seja pela detecção do ARN do vírus através 
reacção em cadeia da polimerase por transcriptase inversa (RT- PCR), ou pela 
detecção de anticorpos IgM dirigidos contra o Ébola/Marburgo, FHCC, a Febre 
de Lassa ou do Vale do Nilo.  

Amostra Para ELISA: Sangue total, soro ou plasma 
 
Para RT-PCR: Sangue total ou coágulo sanguíneo, soro/plasma ou tecido. 
Para imuno-histoquímica: Amostras de pele ou tecido de casos fatais. 
 

NB: Em teoria, os testes de diagnóstico rápido (TDR) podem ser realizados 
em qualquer unidade de saúde e sem equipamento adicional. No entanto, o 
uso de um TDR poderá apresentar resultados de falso positivo e falso 
negativo. Deve ser usada uma análise de diagnóstico com base em ácido 
nucleico (p. ex. PCR), como o GeneXpert,  para confirmar o resultado do 
TDR. Orientações recentes da OMS recomendam que TDR que detectam 
antigénio para as DFH não têm qualquer papel a desempenhar na gestão de 
rotina das DFH em contextos onde os testes de PCR estão disponíveis. No 
entanto, podem ser úteis em contextos sem infra-estrutura laboratorial e 
onde as amostras não possam ser rapidamente transportadas para um 
laboratório de diagnóstico, desde que sejam compreendidos os seus 
benefícios e limitações. 

Quando colher a 
amostra 

Colher amostras de todos os casos suspeitos. 
Todos os casos devem ser investigados, com a localização de contactos. 
Devem ser colhidas amostras de sangue e amostras clínicas adequadas para 
confirmar um diagnóstico o mais rapidamente possível. 
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Síndrome de febre hemorrágica aguda 

 

Como preparar, 
armazenar e 
transportar a 
amostra 

MANUSEAR E TRANSPORTAR AMOSTRAS DE DOENTES 
SUSPEITOS DE TEREM FHV COM EXTREMA PRECAUÇÃO. 
USAR VESTUÁRIO DE PROTECÇÃO E EPI COMPLETO. 

Para ELISA ou PCR: 

• Refrigerar o soro ou o coágulo 
• Congelar (-20°C ou inferior) as amostras de tecido para o isolamento 

do vírus 

Para imuno-histoquímica: 

• Fixar a amostra de pele em formol. As amostras podem ser 
conservadas durante um máximo de seis semanas. A amostra 
deixa de ser infecciosa quando colocada em formol. 

• Conservar à temperatura ambiente. As amostras fixas em formol 
podem ser transportadas à temperatura ambiente. 

Resultados Os serviços de diagnóstico para as FHV não estão regularmente 
disponíveis. Geralmente, é necessário solicitar com antecedência os 
serviços de diagnóstico de FHV. Contactar as autoridades nacionais 
competentes ou a OMS. 

Referências 

• Interim Infection Control Recommendations for Care of Patients with Suspected or 
Confirmed Filovirus (Ebola, Marburg) Haemorrhagic Fever BDP/EPR/WHO, 
Genebra, Março de 2008. 

• Infection control for VHF in the African healthcare setting, WHO, 1998. WHO/EMC. 
• WHO Recommended Surveillance Standards WHO/CDS/CSR/ISR/99.2. 
• WHO recommended Guidelines for Epidemic Preparedness and Response: Ebola 

Haemorrhagic Fever (EHF). WO/EMC/DIS/97.7. 
• Infection Control for Viral Haemorrhagic Fevers in the African Health Care Setting 

WHO/EMC/ESR/98.2. 
• Viral Infections of Humans; Epidemiology and Control. 1989. Evans, A.S. (ed). 

Plenum Medical Book Company, New York. 
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Hepatite viral aguda e crónica 
 

Antecedentes 

Hepatite viral A e hepatite viral E 
• Os vírus da hepatite A (VHA) e da hepatite E (VHE) de transmissão entérica constituem 

um problema a nível mundial. 
• As fontes comuns de epidemias têm sido associadas a água contaminada e à contaminação 

através de quem manipula alimentos infectados. 
• No geral, tanto o VHA como o VHE são infecções virais auto-limitadoras, com uma taxa 

de letalidade geralmente baixa (0,1 - 0,3%). As mulheres no terceiro trimestre de gravidez 
são particularmente susceptíveis de contrair a doença fulminante por VHE. 

• Tanto o VHA como o VHE são transmitidos por via oro-fecal. 
• As medidas de prevenção e controlo para a hepatite A e a hepatite B incluem o 

abastecimento adequado de água potável e melhoria das práticas de saneamento e higiene 
para eliminar a contaminação fecal dos alimentos e da água. 

Hepatite viral B e hepatite viral C 
• As estimativas indicam que, em todo o mundo, existem 257 milhões portadores do vírus 

da hepatite B e 71 milhões de portadores do vírus da hepatite C. 
• As hepatites B e C agudas podem ser anictéricas e, por isso, passam desapercebidas, mas 

os surtos agudos são atípicos.  
• A infecção crónica e as sequelas graves ocorrem com a hepatite B - estima-se que 15% a 

25% das pessoas com infecção crónica irão morrer prematuramente de cirrose ou 
carcinoma hepatocelular. A infecção crónica por hepatite B também é comum e 5% a 20% 
das pessoas infectadas com o VHC poderão desenvolver cirrose. O risco de carcinoma 
hepatocelular em pessoas com cirrose decorrente de VHC é de 2% a 4% por ano. 

• A hepatite B é transmitida pela exposição subcutânea ou submucosa ao sangue e outros 
fluidos corporais infecciosos. Na maior parte dos países onde o VHB é altamente 
endémico, a maioria das infecções agudas ocorrem durante a primeira infância, a infância 
ou por via de transmissão perinatal de mãe para bebé. Outras importantes vias de 
transmissão incluem a exposição nosocomial (transfusões, práticas inseguras de injecção, 
etc.), agulhas ou seringas partilhadas entre consumidores de drogas injectáveis, contacto 
no agregado familiar (p. ex., uso comum de lâminas de barbear e escovas de dentes) e 
contacto sexual com pessoas infectadas. 

• A hepatite C é transmitida através da exposição parentérica aos derivados do sangue e do 
plasma. As  concentrações mais elevadas são encontradas no sangue.   As principais causas 
de infecção pelo VHC no mundo são as transfusões de sangue não rastreado e a reutilização 
de agulhas e seringas que não foram adequadamente esterilizadas. 

• As medidas de prevenção e controlo das hepatites B e C incluem transfusões seguras e o 
uso seguro e adequado de injecções e vacinas (hepatite B). O rastreio e o tratamento 
precoce são formas eficientes de prevenção secundária. 

• Para lidar com o fardo crescente da hepatite viral, os Estados-Membros africanos 
adoptaram, em 2016, o documento intitulado “Prevenção, Cuidados e Tratamento da 
Hepatite Viral na Região Africana: Quadro de Acção, 2016-2020”. 
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Hepatite viral aguda e crónica 

Finalidade da vigilância 

Hepatite viral aguda 
• Detectar surtos de hepatite. 
• Identificar zonas/populações de alto risco para as quais direccionar as medidas de prevenção 

e controlo. 
• Fazer a estimativa do fardo da doença. 
• Se não for possível fazer a vigilância nas zonas rurais, a vigilância em zonas ou hospitais 

sentinela poderá fornecer informações úteis sobre potenciais fontes de infecção. 
Hepatite viral crónica 
• Fazer a estimativa do fardo das hepatites B e C virais crónicas. 
• Medir o impacto das medidas de controlo / do tratamento na redução da mortalidade. Para 

este efeito, é necessário recolher dados sobre pessoas diagnosticadas com carcinoma 
hepatocelular ou cirrose. 

Definições de caso de hepatite viral 
I) Hepatite viral aguda: 
Caso suspeito: Qualquer pessoa com um início discreto de uma doença aguda com 
sinais/sintomas de:   
i) doença infecciosa aguda (p. ex. febre, indisposição, cansaço, etc.) e ii) lesão hepática (p. ex., 
anorexia, náusea, icterícia, urina de cor escura, sensibilidade no quadrante superior direito do 
corpo, etc.), 
       
           E/OU 
iii) níveis mais de dez vezes superiores ao limite máximo do normal de alanina-aminotransferase 
(ALT). 
 

Caso confirmado: Um caso suspeito que é confirmado em laboratório por biomarcadores 
específicos do vírus: 
• Hepatite A aguda: IgM anti-VHA positivo ou ARN do VHA positivo  
• Hepatite B aguda: Antigénio de superfície da hepatite B (HBsAg) positivo E IgM do 

antigénio nuclear anti-hepatite B (anti-BHc) positivo, e ADN do VHB positivo  
• Hepatite C aguda: ARN do VHC positivo (Carga Viral), antigénio nuclear do VHC positivo 

(quando disponível) e IgM anti-VHC positivo. Marcadores da hepatite A aguda (IgM anti-
VHA) e da hepatite E (IgM anti-VHE) negativos.  

• Hepatite D aguda: HBsAg positivo (ou IgM anti-HBc positivo) mais (genalmente IgM) anti-
VHA positivo, e ARN do VHD (a infecção pelo VHD APENAS ocorre enquanto co-infecção 
ou super-infecção da hepatite B) 

• Hepatite E aguda: IgM anti-VHE positivo 
 

Não existe um tratamento específico para a hepatite viral aguda. 
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II) Definição de caso da hepatite viral crónica (VHB e VHC): 
Hepatite B aguda: 
• A persistência de HBsAg por mais de 6 meses após uma infecção aguda indica uma infecção 

crónica pelo VHB 
• O HBsAg e (geralmente IgG) anti-HBc positivo em pessoas assintomáticas ou em doentes 

com doença hepática crónica e/ou tumor no fígado indica uma infecção pelo VHB crónico 
Hepatite C aguda: 
• ARN do vírus da hepatite C positivo numa pessoa com (geralmente IgG) anti-VHC positivo 
• ARN do VHC positivo OU antigénio nuclear do VHC positivo 

NB: A detecção de anticorpos (isto é, anticorpo do VHC positivo) não consegue estabelecer a 
diferença entre infecção aguda ou crónica e infecção anterior.   

 

Hepatite viral aguda e crónica 
Vigilância para detectar as hepatites B e C crónicas 

• Realizar um teste do HBsAg e da seroprevalência do anticorpo anti-VHC na população 
geral e em todos os doentes que apresentam doença hepática crónica (DHC);  

• Estes podem incluir: 
o Abordagens de testes da população geral aproveitando as oportunidade ou 

programas de teste ao nível comunitário ou da unidade de saúde como 
consultas pré-natais e consultas para o VIH ou a tuberculose 

o Inquéritos periódicos sobre a seroprevalência na população geral usando 
marcadores serológico para as hepatites B e C virais 

o Doentes que procuram as unidades de saúde com doença hepática crónica e/ou 
tumor no fígado.  

Resposta a um limiar de alerta 

Se houver suspeitas de casos de hepatite: 
• Transmitir informações sobre os casos aos níveis adequados do serviço de saúde 

(consultar o formulário de notificação baseada em casos nos anexos). 
• Colher amostras e enviá-las para o laboratório para identificar a causa da doença  
• Quando necessário, tratar e gerir os doentes com hepatite viral aguda com cuidados de 

apoio. 
 

Resposta a um limiar de acção 

Se forem confirmados casos de hepatite: 
• Determinar o modo de transmissão 
• Identificar a população exposta ao risco de infecção 
• Eliminar as fontes comuns de infecção 
• Implementar intervenções adequadas de prevenção e controlo 
• Encaminhar os doentes com hepatite viral crónica para estabelecimentos de saúde de 

terceiro nível ou especializados e centros de tratamento designados para o tratamento, os 
cuidados e o seguimento 

Análise e interpretação dos dados 
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Cronologia: Analisar os casos suspeitos e confirmados semanal e mensalmente. Elaborar 
gráficos semanais e mensais dos casos e óbitos. 
 
Elaborar uma curva epidémica durante os surtos. 

Área geográfica: Traçar um gráfico de pontos da localização dos agregados familiares onde 
ocorreram casos. 
Grupo demográfico: Analisar por idade e género. Avaliar os factores de risco para planear e 
monitorizar as medidas de prevenção e controlo. Calcular a taxa de incidência dos casos de 
hepatite viral aguda e a taxa de prevalência dos casos de hepatites B e C virais crónicas, assim 
como a taxa de letalidade dos casos. 
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Hepatite viral aguda e crónica 
 

Confirmação em laboratório: Hepatite viral aguda 

Teste de 
diagnóstico 

Hepatite A: IgM anti-VHA positivo 
Hepatite B: Antigénio de superfície da hepatite B (HBsAg) positivo 

ou IgM anti-HBc positivo 

Hepatite C: Anticorpo anti-VHC positivo 

Hepatite D: HBsAg positivo (ou IgM anti-HBc positivo) mais anti-
VHD positivo (apenas enquanto co-infecção ou super-
infecção da hepatite B) 

Hepatite E: IgM anti-VHE positivo e/ou IgG anti-VHE positivo 

Amostra Sangue total, soro ou fezes (para os vírus das hepatites A e E) 
Quando colher a 
amostra 

Deve-se colher amostras dos casos suspeitos. 
 
IgM anti-VHA tornar-se detectável 5-10 dias após a exposição. 
 
O HBsAg pode ser detectado no soro vária semanas antes do início dos 
sintomas até dias, semanas ou meses após o início; persiste em 
infecções crónicas. O IgM anti-HBc positivo geralmente desaparece 
após 6 meses. 

Como preparar, 
armazenar e 
transportar a 
amostra 

Usar precauções universais para minimizar a exposição a objectos 
cortantes e fluídos corporais. 
 

Colher 5-10 ml de sangue venoso. 
• Deixar o coágulo retrair durante 30 a 60 minutos à temperatura 

ambiente ou centrifugar para separar o soro dos glóbulos 
vermelhos. 

• Decantar de forma asséptica o soro em tubos estéreis e com tampa 
de rosca. 

• Conservar o soro a 4ºC. 
• Para uma conservação >5 dias, as amostras devem ser mantidas a -

20°C 
Transportar as amostras de soro em embalagens adequadas para impedir 
a ruptura ou derrame. 

Resultados Os resultados ficam geralmente disponíveis em um a três dias após a 
chegada no laboratório. 
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Hepatite viral aguda e crónica 
 

Teste laboratorial para a hepatite viral crónica 
I) Hepatite B viral crónica (VHB) 
Análises laboratoriais iniciais básicas 
Após um exame clínico completo e uma avaliação exaustiva da história clínica de indivíduos 
com HBsAg positivo, deverão ser solicitados os seguintes testes em laboratório: 
• Determinar a cronicidade: Persistência de HBsAg por mais de 6 meses após uma infecção 

aguda ou presença doença hepática crónica/tumor 
• Determinar o estado do antigénio (Ag) / anticorpo (Ab) da HBe: HBe Ag e Ab. 
• Determinar a actividade inflamatória: 
• Determinar o nível de viremia - carga viral: ADN do VHB. 
• Fazer o rastreio para detectar a presença de doença hepática crónica ou de outras 

complicações através de um exame clínico para verificar estigmas de doença hepática 
crónica, ecografia abdominal, perfil hemostático e hemograma. 

• Fazer o rastreio de outras co-infecções: VHC Ab, VIH, VHD (em regiões endémicas).   
• Investigação de apoio: determinar a ureia e creatinina no sangue. 
• Considerar a biópsia hepática ou o FibroScan se indicado. 

 

II) Hepatite C viral crónica (VHC) 
Investigações iniciais para doentes com VHC 

a) O exame de rastreio para o VHC é o teste de VHC Ab. Ao contrário do teste do VHB, 
um teste de rastreio do VHC com resultado positivo (anti-VHC Ab) não significa que 
existe infecção activa.  Além disso, o teste do VHC muitas vezes dá vários resultados 
positivos falsos.  

b) Para determinar se existe uma infecção activa, recomenda-se os seguintes passos: 

• Confirmar o resultado do teste do VHC através de ELISA 
• Confirmar uma infecção activa através do teste de ARN; ARN do VHC detectável 

confirma uma infecção activa; se o ARN for detectável, não se indica mais testes. 
Indica uma infecção anterior ou um resultado positivo falso no teste serológico  

• Testes adicionais para os casos de ARN positivo incluem o teste de função hepática 
(TFH), ecografia abdominal, genotipagem viral, hemograma, ureia e electrólitos 
sanguíneos e creatinina  

• Fazer o rastreio de co-infecções - VIH, VHB 
• Avaliar o grau de inflamação e fibrose através dos seguintes testes: 

o Pontuação do índice da razão aspartato-aminotransferase/plaquetas (APRI) 
o Pontuação da Fibrose-4 (FIB-4) (a pontuação baseia-se numa combinação de 

idade, contagem de plaquetas e testes de AST e ALT) 
o FibroScan 

A biópsia hepática é a norma de ouro. 
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Hepatite viral aguda e crónica 
 

Referências: 

• WHO Recommended Strategies for Prevention and Control of Communicable 
Diseases. WHO/CDS/CPE/SMT/2001.13. 

• WHO Recommended Surveillance Standards. WHO/CDS/CSR/ISR/99.2. 
• WHO Fact Sheet No. 328, Hepatitis A, revisto em Maio de 2008. 204, Hepatitis B, 

revisto em Agosto. 
• WHO Fact Sheet No. 204, Hepatitis B, revisto em Agosto. 
• WHO Fact Sheet No. 2008 164, Hepatitis C. 
• WHO Fact Sheet No 280, Hepatitis E, revisto em Janeiro de 2005. 
• World Health Organization http://www.who.int/topics/hepatitis/en/ 
• United States, Centers for Disease Control and Prevention 

http://www.cdc.gov/hepatitis/ 
• Control of Communicable Diseases Manual, 18th Edition. 
• WHO Guidelines for the prevention, care and treatment of persons with chronic 

hepatitis B infection. Março de 2015. 
• WHO Guidelines for the screening, care and treatment of persons with chronic 

hepatitis C infection. Abril de 2016. 
• WHO Global Hepatitis Report 2017. 
• WHO Guidelines on hepatitis B and C testing. Fevereiro de 2017. 

http://www.who.int/topics/hepatitis/en/
http://www.cdc.gov/hepatitis/
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Eventos adversos após a vacinação (EAAV) 
 
Antecedentes 

A vigilância dos EAAV serve de mecanismo de garantia de qualidade para os programas 
nacionais de vacinação e precisa de ser continuamente reforçada na maioria dos países. 
Existem cinco causas possíveis de EAAV: i) uma verdadeira reacção ao produto; ii) um 
defeito do produto; iii) um erro de vacinação; iv) uma resposta ao stress provocado pela 
vacinação; e v) uma ocorrência de saúde coincidente.  É importante identificar e prestar 
cuidados aos doentes com EAAV.  Os EAAV graves devem ser exaustivamente investigados 
para determinar as suas causas. 
Finalidade da vigilância 

Monitorizar a segurança das vacinas após a concessão de licença e dar resposta às 
preocupações de segurança. 
Definição normalizada de caso 

Qualquer ocorrência médica indesejável subsequente a uma vacinação e que não tenha 
necessariamente uma relação de causalidade com o uso da vacina. O evento adverso pode 
ser qualquer sintoma prejudicial e não intencional, resultado laboratorial, sintoma ou doença 
anormal. 
Resposta a EAAV ligeiros 

Se for identificado um caso: 
• Tratar o doente. 
• Informar os pais e a comunidade que EAAV podem ocorrer com qualquer vacina. 
• Dar resposta aos rumores ou solicitações de informação por parte do público. 
• Preencher o formulário de notificação de casos (para os casos notificados). 
Resposta a EAAV graves 

Um EAAV é considerado grave se: resultar em morte, for potencialmente fatal, requerer o 
internamento hospitalar ou a prolongação do internamento em curso, resultar em 
deficiência/incapacidade prolongada ou significativa, for uma anomalia congénita/defeito 
de nascença, ou exigir uma intervenção para evitar uma incapacidade ou dano permanente. 

• Tratar o doente. 
• Informar os pais e a comunidade que EAAV podem ocorrer com qualquer vacina. 
• Dar resposta aos rumores ou solicitações de informação por parte do público. 
• Preencher o formulário de notificação de casos e enviá-lo de imediato para que se inicie a 

investigação 
• Se for identificado um problema relacionado com o produto ou um erro de vacinação, tomar 

uma medida correctiva para evitar que outro EAAV ocorra em resultado da mesma causa. 
Análise e interpretação dos dados 
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Determinar a causa do evento. Cuidado com a possibilidade de ocorrer uma doença 
psicológica em massa se várias pessoas em idade escolar ou avançada estiverem envolvidas 
ao mesmo tempo. 
Referências 

• “Global Manual on Surveillance of Adverse Events Following Immunization”  
http://www.who.int/vaccine_safety/publications/Global_Manual_revised_12102015.pdf?u
a=1 

• Definition and application of terms for vaccine pharmacovigilance. Report of CIOMS/WHO 
Working Group on Vaccine Pharmacovigilance. Genebra, Conselho de Organizações 
Internacionais de Ciências Médicas, 2012. 

 

Antraz (humano) 
 

Antecedentes 

• O antraz é uma zoonose generalizada causada pela bactéria formadora de esporos 
Bacillus anthracis, uma bactéria gram-positiva de forma cilíndrica. É transmitido por 
animais de pecuária  (gado, ovelhas, cabras, búfalos, porcos e outros) ou caça selvagem 
infectados aos humanos através do contacto directo ou indirecto com os animais ou seus 
produtos.  

• O período de incubação geralmente varia entre 1 a 7 dias, mas poderá ser mais longo (até 
duas a três semanas para o antraz cutâneo e até 42 dias para os casos de antraz por 
inalação). As pessoas expostas a riscos profissionais incluem as que manuseiam carcaças 
infectadas e as que trabalham no processamento de ossos, peles, lã e outros produtos 
animais. As pessoas também contrair a infecção manuseando ou consumindo carne de 
animais doentes ou mortos devido à doença.  Sabe-se que moscas que picam transmitem 
a doença de animais infectados para os seres humanos. No entanto, não se sabe com que 
rapidez ou frequência isto ocorre. 

• O antraz humano constitui um problema grave em vários países e tem potencial para 
surtos fulgurantes (sobretudo a forma gastrointestinal que é contraída através do consumo 
de carne infectada). Apesar do antraz pulmonar (inalação) ser sobretudo contraído no 
meio profissional, a ameaça de ataques biológicos não deve ser esquecida. O antraz tem 
um grave impacto no comércio de produtos animais. 

• O controlo do antraz baseia-se na prevenção da sua ocorrência nos animais de pecuária. 
Os programas baseados apenas na prevenção da ocorrência da doença em seres humanos 
são custosos e provavelmente ineficazes, excepto para as pessoas que estão expostas no 
meio industrial. 

• Existe uma vacina eficaz para as pessoas consideradas em risco de exposição no ambiente 
profissional, e são usadas vacinas bem-sucedidas para os animais de pecuária, sobretudo 
para rebanhos com exposição contínua a solos e vegetação contaminados. 

• Na maioria dos países o antraz é uma doença que deve ser notificada. 
Finalidade da vigilância 

http://www.who.int/vaccine_safety/publications/Global_Manual_revised_12102015.pdf?ua=1
http://www.who.int/vaccine_safety/publications/Global_Manual_revised_12102015.pdf?ua=1
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• Detectar surtos. 
• Monitorizar os programas de controlo e prevenção. 

 

  

Definição normalizada de caso: Antraz (humano) 

Caso suspeito 
Qualquer pessoa com um início agudo caracterizado pelas várias 
formas clínicas seguintes: 

• Cutânea: Qualquer pessoa com uma lesão cutânea em evolução durante 1 a 6 dias, passando 
de uma fase papulosa, por uma fase vesiculosa, para uma escara preta, invariavelmente 
acompanhada de edema que pode ser ligeiro ou extenso. 

• Gastrointestinal: Qualquer pessoa com dor abdominal caracterizada por náusea, vómito, 
anorexia e seguida de febre. 

• Pulmonar (inalação): Qualquer pessoa com pródromos curtos semelhantes a doença 
respiratória viral aguda, seguidos por um início rápido de hipoxia, dispneia e temperatura 
elevada, com evidências de alargamento do mediastino por Raio X. 

• Meningítico: Qualquer pessoa com um início agudo de febre alta, possivelmente com 
convulsões, perda de consciência, sinais e sintomas de meningite, geralmente observados 
em todas as infecções sistémicas, mas que podem apresentar-se sem quaisquer outros 
sintomas clínicos de antraz. 
 

E quem tenha uma ligação epidemiológica a casos animais 
suspeitos ou confirmados ou a produtos animais contaminados. 

 

Caso confirmado 
 

Um caso confirmado de antraz num ser humano pode ser definido como um caso clinicamente 
compatível da doença cutânea, por inalação ou gastrointestinal que é confirmada em laboratório 
por: 

• Isolamento do Bacillus anthracis de um tecido ou local afectado; ou 
• Outras evidências laboratoriais da infecção por Bacillus anthracis, com base em, pelo 

menos, dois testes laboratoriais de apoio. 

Nota: pode não ser possível comprovar a presença de Bacillus anthracis em amostras clínicas se 
o doente tiver sido tratado com agentes antimicrobianos. 
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Resposta a um limiar de alerta: Antraz (humano) 

Se houver um único caso suspeito: 

• Transmitir imediatamente informações sobre o caso aos níveis adequados (sector da saúde 
pública e sector da saúde animal). 

• Tomar as precauções/medidas convencionais para todas as formas. Usar vestuário e 
equipamento de protecção (luvas, batas, viseiras faciais, etc.), assim como protecção 
respiratória se houver risco de exposição a aerossóis, e desinfectar e colocar pensos em todos 
os cortes e escoriações antes de colocar o vestuário de protecção. 

• Higienizar as instalações clínicas (desinfectar) com hipoclorito. 
• Tratar e gerir o doente com cuidados de apoio, usando antibióticos como penicilina V, 

procaína-penicilina (casos não complicados) ou penicilina G (casos graves). 
• Colher amostras com segurança para confirmar o caso. 
• Levar a cabo investigações conjuntas (sectores da saúde pública e da saúde animal) dos 

casos/óbitos 
• É preciso vacinar os animais quando exportados/importados. 
• Nos seres humanos, pode ser considerada a vacinação preventiva selectiva em casos de 

exposição profissional. É importante fazer uma avaliação exaustiva da história clínica para 
determinar se existe exposição profissional, uma vez que a administração desnecessária de 
antibióticos pede levar à resistência antimicrobiana (RAM). 

Resposta a um limiar de acção 

Se houver um único caso suspeito: 

• As precauções convencionais para o controlo da infecção são suficientes e devem ser 
tomadas ao gerir os doentes.  

• Deve-se dar uma atenção especial ao derrame de fluídos corporais, que deve ser gerido 
através dos métodos habituais de higienização e descontaminação. Isto deve ser feito 
imediatamente e exaustivamente porque os organismos que ficam nas superfícies podem 
formar esporos, que são infecciosos. 

• Como é habitual, o equipamento de protecção individual deve ser usado em situações em 
que existe potencial de salpicos e lesões decorrentes da vacinação. Todos os incidentes 
devem ser notificados imediatamente 

• Mobilizar a comunidade para a detecção e cuidados precoces. 
• Assegurar enterros ou cremações (se praticadas) adequados dos corpos (humanos e animais)  
• Educar a comunidade quanto aos casos confirmados, como a doença é transmitida e como 

fazer o controlo da infecção no contexto dos cuidados domiciliários. 
• Procurar activamente por casos adicionais que possam não recorrer à unidade de saúde 

(mulheres mais velhas ou crianças pequenas, por exemplo) e fornecer informações sobre 
prevenção em casa e quando procurar por cuidados.  

• Solicitar ajuda adicional dos níveis nacionais de saúde, se necessário. 
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Análise e interpretação dos dados: Antraz (humano) 

Cronologia: Elaborar gráficos com o número de casos suspeitos/prováveis/confirmados por 
data. 
Área geográfica: Mapear os casos suspeitos e confirmados em seres humanos e em animais por 
área geográfica (distrito).  
Grupo demográfico: Fazer um quadro com o número de casos suspeitos/prováveis/confirmados 
por data, idade e sexo. 
 

Confirmação em laboratório: Antraz (humano) 
Teste de 
diagnóstico 

Isolar o Bacillus anthracis da amostra clínica (p. ex. sangue, lesões, 
secreções) 
Demonstrar a presença de Bacillus anthracis numa amostra clínica 
através de um exame microscópico de esfregaços corados (líquido 
vesicular, sangue, líquido cefalorraquidiano, líquido pleural, fezes). 
Serologia positiva (ELISA, Western blot, detecção de toxinas, 
análise cromatográfica, teste de anticorpos fluorescentes). Detecção 
de ácido nucleico por PCR. 

Amostra Cutânea 
1. Para as lesões vesiculares, dois esfregaços de líquido vesicular de uma 

vesícula intacta. 
2. Para as escaras, a ponta deve ser levantada e duas zaragatoas rodadas 

por baixo para se obter duas amostras. 
3. Para as úlceras, deve-se colher amostras da base da lesão com duas 

zaragatoas humedecidas com solução salina. 
4. Obter hemoculturas antes da terapêutica antimicrobiana, se o 

doente apresentar sintomas sistémicos. 
5. Deve-se obter uma biópsia por punção de toda a espessura de uma 

pápula ou vesícula, incluindo a epiderme adjacente, de todos os 
doentes com lesão que estejam a ser avaliados para antraz cutâneo, e 
entregue em 10% de formol para histopatologia. 

6. Em doentes que não estejam a fazer terapêutica com antibióticos 
ou que estejam a fazer uma terapêutica há menos de 24 horas, 
deve-se colher uma segunda amostra de biópsia. 

7. Amostras de soro da fase aguda e da fase de 
convalescença para testes serológicos. 

Gastrointestinal 
1. Obter hemoculturas antes da terapêutica antimicrobiana. 
2. Líquido de ascite para cultura e PCR. 
3. Esfregaço de fezes ou rectal para cultura e PCR. 
4. Esfregaços de lesão orofaríngica, se presente, para cultura e PCR. 
5. Amostras de soro da fase aguda e da fase de convalescença para testes 

serológicos. 
6. Tecidos colhidos durante a autópsia de casos fatais para histopatologia. 
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Inalação 
• Obter hemoculturas antes da terapêutica antimicrobiana. 
• Líquido pleural, se presente, para cultura e PCR. 
• Líquido cefalorraquidiano em doentes com sinais de meningite para 

cultura e PCR. 
Antraz (humano) 

 
 4. Biópsias pleural e/ou brônquica para imuno-histoquímica. 

5. Amostras de soro da fase aguda e da fase de convalescença para testes 
serológicos. 
6. Tecidos colhidos durante a autópsia de casos fatais para histopatologia. 

Quando colher a 
amostra 

As amostras devem ser colhidas de todos os doentes que estejam a ser 
avaliados para infecção cutânea por Bacillus anthracis. 
Pode não ser possível comprovar a presença de Bacillus anthracis em 
amostras clínicas se o doente tiver sido tratado com agentes 
antimicrobianos. 
Consegue-se comprovar melhor a presença do organismo em amostras 
colhidas na fase vesiculosa 
As amostras para cultura devem ser obtidas antes de se iniciar a 
terapêutica antimicrobiana. As amostras podem ser entregues para 
PCR, se disponível nos laboratórios de referência. 
Atenção!: O Bacillus anthracis é altamente infeccioso 

Como preparar, 
conservar e 
transportar a 
amostra 

Fase vesiculosa: colher o fluído de vesículas intactas com zaragatoas. 
Fase de escaras: sem remover a escara, introduzir a zaragatoa por 
baixo da ponta da escara, rodar e colher material da lesão. Conservar a 
amostra por ≤24h e transportá-la por ≤2h à temperatura ambiente. 
Fezes: colher 5-10g num recipiente estéril e hermético. Conservar por 
≤24h a 4°C. Transportá-la por ≤1h à temperatura ambiente. 
Sangue: colher de acordo com os procedimentos regulares da 
instituição para a hemocultura. Colher 10 ml de sangue num tubo de 
EDTA para PCR. Transportar por ≤2h à temperatura ambiente. 
Expectoração: colher uma amostra da expectoração num amostra 
estéril e hermética. Conservar por ≤24h a 4°C. Transportá-la por ≤2h à 
temperatura ambiente. 

Resultados Os serviços de diagnóstico para o antraz não se encontram 
regularmente disponíveis. Geralmente, é necessário solicitar com 
antecedência os serviços de diagnóstico de antraz. Contactar as 
autoridades nacionais competentes ou a OMS. 
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Referências: Antraz (humano) 

• WHO. Anthrax in humans and animals. Organização Mundial da Saúde, Genebra. (2008) 
(Available on http://www.who.int/csr/resources/publications/ 
AnthraxGuidelines2008/en/index.html. 

• WHO Recommended Surveillance Standards WHO/CDS/CSR/ISR/99.2 
• WHO recommended Strategies for the Prevention and Control of Communicable Diseases, 

WHO/CDS/CPE/SMT/2001.13. 
• 2003 WHO Manual for Laboratory Diagnosis of Anthrax 

(http://www.searo.who.int/en/Section10/Section17/ Section58/Section909.htm) 
• Anthrax Information for Health Care Providers, CDC 

(http://emergency.cdc.gov/agent/anthrax/anthrax-hcp-factsheet.asp) 
• Recommended Specimens for Microbiology and Pathology for Diagnosis: Inhalation, 

Cutaneous, and Gastrointestinal Anthrax, CDC 
• (http://emergency.cdc.gov/agent/anthrax/lab-testing/recommended specimens.asp) 

 

Meningite bacteriana 
 

Antecedentes 

• Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae do tipo b (Hib), e Streptococcus 
pneumoniae constituem a maioria dos casos de meningite bacteriana e 90% dos casos de 
meningite bacteriana em crianças. 

• A meningite meningocócica é a principal forma de meningite que causa epidemias e 
continua a ser um grande desafio à saúde pública na cintura africana da meningite, uma 
área que vai desde o Senegal até à Etiópia. Nestes países, podem ocorrer grandes surtos 
durante a estação seca (Novembro a Maio). Fora da cintura da meningite, podem ocorrer 
pequenos surtos todo o ano.  

• As epidemias na cintura da meningite eram tradicionalmente associadas ao serogrupo A 
da Neisseria meningitidis antes da introdução, a partir de 2010, da vacina meningocócica 
conjugada A (VMCA) (vacina  MenAfriVac) nos países pertencentes à cintura da 
meningite. A VMCA é imunogénica tanto nas crianças como nos adultos e confere uma 
protecção de longo prazo. Reduziu drasticamente a circulação de Neisseria meningitidis 
A e eliminou as epidemias de Neisseria meningitidis A. 

• Epidemias causadas por outros serogrupos continuam a ocorrer: desde 2013, ocorreram 
grandes epidemias do seroprupo C da Neisseria meningitidis na Nigéria e no Níger. De 
2016 a 2018, foram registadas no Gana grandes epidemias mistas do serogrupo W da 
Neisseria meningitidis e do Streptococcus pneumoniae. Em 2016 e 2017, o Togo registou 
epidemias do erogrupo W da Neisseria meningitidis. Além disso, em 2006, o Burquina 
Faso e o Níger registaram uma epidemia do serogrupo X da Neisseria meningitidis. 

• A transmissão da doença entre seres humanos acontece através de gotículas da respiração 
do nariz e da garganta de pessoas infectadas. 

• O período de incubação é de 2 a 10 dias. 

http://www.who.int/csr/resources/publications/
http://www.searo.who.int/en/Section10/Section17/
http://emergency.cdc.gov/agent/anthrax/anthrax-hcp-factsheet.asp
http://emergency.cdc.gov/agent/anthrax/lab-testing/recommended
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• As taxas de ataque são mais elevadas nas crianças com menos de 15 anos de idade. As 
taxas de letalidade dos casos são geralmente de 8%-15% nos doentes tratados, e >70% 
nos casos não tratados. Muitos sobreviventes sofrem sequelas de longo prazo, incluindo 
atraso mental, perda da audição e perda do uso de um membro.  

• Ceftriaxone é o medicamento de eleição para o tratamento durante as epidemias, porque 
é eficaz no tratamento dos agentes patogénicos predominantes do meningite. Além disso, 
a resistência antimicrobiana ao ceftriaxone ainda não foi detectada em África. 

• Durante as epidemias na cintura de meningite, não se recomenda a profilaxia com 
antibióticos. 

• A resposta actual às epidemias de meningite consiste em campanhas de vacinação 
reactiva em massa com a vacina polissacarídica bivalente (A C) ou 
trivalente/quadrivalente (A, C, W/ A, C, Y W) assim que possível após ter sido declarada 
uma epidemia. As vacinas polissacarídicas não protegem todas as crianças pequenas (<2 
anos) e só protegem durante o máximo de três anos. 

Finalidade da vigilância 

• Detectar rapidamente os surtos de meningite e confirmar a causa dos surtos. 
• Usar os dados recolhidos para planear o tratamento e os abastecimentos de vacinas e 

outras medidas de prevenção e controlo.  
• Avaliar e monitorizar a propagação e o progresso da epidemia, assim como a eficácia das 

medidas de controlo. 
• Monitorizar a epidemiologia da meningite, incluindo as mudanças de serogrupos.  
• Monitorizar a susceptibilidade aos antibióticos. 

 

Definições normalizadas de caso: Meningite bacteriana 
 
Caso suspeito de meningite:  
Qualquer pessoa com um início repentino de febre (>38,5 °C de temperatura rectal ou 
38,0 °C de temperatura axilar) 
 
Caso provável de meningite: 
Qualquer caso suspeito com líquido cefalorraquidiano com aspecto macroscópico turvo 
e purulento; ou com contagem de leucócitos >10 células/mm3 no líquido 
cefalorraquidiano ou com bactérias identificadas pela coloração de Gram no líquido 
cefalorraquidiano; ou detecção de antigénio positivo (por exemplo, pelo teste de 
aglutinação em látex) no líquido cefalorraquidiano. 
 
Em bebés: Contagem de leucócitos no líquido cefalorraquidiano >100 células/mm3; ou 
contagem células/mm3 e proteína elevada (>100 mg/dl) ou redução do nível de glucose 
(<40 mg/dl). 
 
Caso confirmado de meningite:  
Qualquer caso suspeito ou provável confirmado em laboratório através da cultura ou 
identificação (isto é, reacção em cadeia da polimerase) de um agente patogénico 
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bacteriano (Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae 
do tipo b) no líquido cefalorraquidiano ou no sangue. 

Resposta a um limiar de alerta 

 
Limiar de alerta: 
Numa população de 30 000 a 100 000 habitantes, uma taxa de ataque de 3 casos por 100 000 
habitantes por semana (mínimo de 2 casos numa semana) 

• Numa população de menos de 30 000 habitantes, 2 casos numa semana ou um aumento do 
número de casos comparativamente ao mesmo período em anos anteriores não 
epidémicos. 

Resposta a um limiar de alerta: 

• Informar o nível seguinte do sistema de saúde. 
• Registar os casos num formulário de listagem. 
• Investigar e confirmar os casos em laboratório. 
• Tratar todos os casos suspeitos com antibióticos adequados, em conformidade com as 

recomendações do protocolo nacional. 
• Intensificar a vigilância para detectar casos adicionais na zona. 
• Preparar uma eventual resposta. 
• Preparar a realização de uma campanha de vacinação em massa. 
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Resposta a um limiar de acção: Meningite bacteriana 

Limiar epidémico 

• Numa população de 30 000 a 100 000 habitantes*: uma taxa de ataque de 10 casos por 100 
000 habitantes por semana.  

• Numa população de menos de 30 000: 5 casos numa semana** ou a ocorrência do dobro do 
número de casos num período de 3 semanas. 
 

*Em populações distritais de mais de 100 000 habitantes, recomenda-se calcular as taxas de 
ataque por sub-distrito com 30 000 a 100 000 habitantes. 

**Em situações especiais, como no caso de um ajuntamento maciço de refugiados ou pessoas 
deslocadas ou de instituições encerradas, dois casos confirmados numa semana deverá 
desencadear uma campanha de vacinação em massa. 
Resposta a um limiar epidémico: 
• Vacinação em massa num prazo de 4 semanas após se atingir o limiar epidémico*** 
• Mobilizar a comunidade para permitir a detecção e o tratamento precoces dos casos, 

melhorar a cobertura vacinal durante as campanhas de vacinação em massa para o controlo 
de surtos. 

• Continuar a recolher, transmitir e analisar os dados. 
• Continuar a colher regularmente 5-10 amostras de líquido cefalorraquidiano por semana 

durante toda a época das epidemias em todos os distritos afectados para detectar possíveis 
mudanças de serogrupo.  Distribuir o tratamento às unidades de saúde. 

• Tratar todos os casos suspeitos com antibióticos adequados, em conformidade com as 
recomendações do protocolo nacional.  

***Se se considerar que uma zona vizinha da população visada para a vacinação está em risco 
(casos logo no início da estação seca, ausência de campanha de vacinação relevante recente, 
alta densidade populacional), deve-se incluí-la num programa de vacinação. 
Análise e interpretação dos dados 

• Cronologia: Nos países da cintura da meningite, elaborar gráficos semanais dos casos e 
óbitos durante a época das epidemias. Noutros países, elaborar gráficos mensais dos casos e 
óbitos. Elaborar uma curva epidémica dos casos durante os surtos. 

• Área geográfica: Durante as epidemias (não nas situações endémicas), traçar um gráfico de 
pontos com a localização dos agregados familiares onde ocorreram casos e fazer a 
estimativa da distância até à unidade de saúde mais próxima. 

• Grupo demográfico: Calcular o número total de casos esporádicos e epidémicos. Analisar a 
distribuição etária. Taxa-alvo de letalidade: <10%. 
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Meningite bacteriana 

Confirmação em laboratório 

Teste de 
diagnóstico 

Exame microscópico do líquido cefalorraquidiano para cultura de 
diplococos gram-negativos e isolamento de Neisseria meningitidis, 
Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae do tipo b do 
líquido cefalorraquidiano ou do sangue 
 
RT-PCR (laboratório nacional de referência) 

Amostra Líquido cefalorraquidiano 
 
Nota: O líquido cefalorraquidiano é a amostra de eleição para cultura 
e exame microscópico. Se não houver líquido cefalorraquidiano 
disponível, colher sangue (10ml em adultos, 1-5ml em crianças) para 
cultura. 

Quando colher a 
amostra 

Colher amostras de 5 a 10 casos uma vez atingido o limiar de alerta ou 
epidémico (consultar “Meningite” na Secção 8.0). 

Como preparar, 
conservar e 
transportar a 
amostra 

• Preparar o doente e colher líquido cefalorraquidiano de forma 
asséptica  

• Encher um tubo seco (cultura) e um tubo criogénico (PCR) 
• Se o tubo seco não puder chegar ao laboratório em duas horas, 

colocar 1ml de líquido cefalorraquidiano num frasco pré-aquecido 
do meio Trans-Isolate. 

• Incubar à temperatura corporal (36ºC a 37ºC). 
• Nunca refrigerar as amostras para cultura. 

Manter o líquido cefalorraquidiano para exame microscópico e análise 
química na seringa original (trocar a tampa). Refrigerar a seringa com 
tampa e enviá-la ao laboratório assim que possível. 

Resultados O isolamento de Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae e 
Haemophilus influenzae do tipo b. A Neisseria meningitidis é um 
organismo fastidioso, dispendioso e difícil. Requer excelentes técnicas 
de colheita e manuseamento de amostras e meios e antisoros 
dispendiosos. 
 
As amostras iniciais em situações de surto ou os isolados de Neisseria 
meningitidis em ocorrências únicas devem ser seroagrupados e deve-
se efectuar um antibiograma para garantir um tratamento adequado. 
 
O meio Trans-Isolate (TI) é estável. Se for conservado adequadamente 
à temperatura de 4ºC, pode ser mantido por um período de até dois 
anos após a sua preparação. No frigorífico, o líquido torna-se 
gelatinoso, mas volta a liquidificar-se à temperatura ambiente. Os 
frascos de TI não usados devem ser conservados bem selados. Se 
houver qualquer mudança de cor (o meio líquido torna-se amarelado 
ou turvo) ou se o ágar inclinado secar ou encolher, o meio não deve ser 
usado. 
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http://www.who.int/wer
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Úlcera de Buruli (UB) ( doença da Mycobacterium ulcerans) 
 

Antecedentes 

• Infecção da pele causada pela Mycobacterium ulcerans (bacilos acido-álcool-resistente 
(AFB)). 

• Ocorre principalmente como lesões cutâneas (nódulos, placas e úlceras) e pode haver 
complicações nos ossos e nas articulações envolventes. É raro alastrar a outros órgãos, como 
os olhos. 

• Transmite-se em zonas inter-tropicais, solos pantanosos ou massas de água circundantes, 
florestas ou zonas de mineração de superfície. 

• Os doentes são classificados em três categorias: 
º Categoria I: doente com uma única lesão de tamanho inferior a 5 cm de diâmetro (lesão 

inicial). 
º Categoria II: doente com uma única lesão de tamanho entre 5 e 15 cm de diâmetro. 
º Categoria III: doente com uma única lesão com mais de 15 cm de diâmetro ou múltiplas 

lesões ou uma lesão localizada numa zona crítica (rosto, cabeça e pescoço, seio, períneo, 
genitais ou lesão que afecta as articulações) 

• A gestão dos casos UB melhorou substancialmente através do uso dos antibióticos 
recomendados pela OMS (rifampicina e estreptomicina) em 2004. Desde 2017, foi 
recomendada uma combinação oral completa de antibióticos (rifampicina e claritromicina) 
para o tratamento de casos com cuidados da feridas das úlceras. A cirurgia continua a ser 
necessária para os casos avançados (Categoria III). O número cumulativo de casos na Região 
Africana da OMS, que é a mais afectada (95% dos casos a nível mundial) era 90 000 em 
2017. 

• O modo de transmissão continua a ser desconhecido. A M. ulcerans pode penetrar na pele 
através da picada de insectos (insectos aquáticos); micro-traumatismos ou pequenas feridas. 

• A confirmação do diagnóstico é feita por PCR, procura por AFB com coloração Ziehl-
Neelsen (ZN), cultura ou histologia. As amostras de lesões são colhidas por zaragatoa na 
úlcera, aspiração com agulha fina (FNA) ou biópsia em caso de cirurgia. Estão a ser 
desenvolvidos novos testes de diagnóstico com base na presença de micolactona, uma toxina 
libertada pela M. ulcerans nas lesões. 

Finalidade da vigilância 

• Distribuição geográfica da doença para localizar as zonas e os distritos endémicos, e incidir 
na localização precoce de casos, gestão adequada com antibióticos recomendados pela OMS 
e prevenir as incapacidades. 

Definição normalizada de caso 

Caso suspeito: Uma pessoa que apresente um nódulo, placa e úlcera cutâneos indolores, que 
viva ou tenha visitado uma zona onde a UB é endémica. 
 
Caso confirmado: Um caso suspeito confirmado por pelo menos um teste em laboratório (ZN 
para AFB, PCR, cultura e histologia). Confirmação da presença de micolactona nas lesões 
cutâneas. 
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Úlcera de Buruli (UB) (Doença da Mycobacterium ulcerans) 

Confirmação em laboratório 

Teste de 
diagnóstico 

Mycobacterium ulcerans: Esfregaços e amostras de biópsia podem ser 
enviados para confirmação em laboratório por: 
Coloração de Ziehl-Neelsen para bacilos ácido-álcool-resistentes 
Cultura 
PCR 
Histopatologia 
Detecção de micolactona na lesão (novo) 

Resposta a um limiar de alerta 

Se houver um único caso suspeito: 
• Notificar o caso suspeito ao nível adequado do sistema de saúde. 
• Ao nível da unidade de saúde: 
• Colher uma amostra para confirmação em laboratório (esfregaço ou FNA). 
• Colocar pensos nas feridas e combinar o tratamento antibiótico com: Rifampicina -10 mg/kg 

diariamente por via oral durante 8 semanas (56 dias) e Claritromicina - 7,5 mg/kg duas vezes 
ao dia por via oral durante 8 semanas (56 dias). 

• Encaminhar os doentes de categoria III para o hospital/centro de referência. 
• Preencher o formulário de notificação de caso (UB 01 ou UB 02), com dados de GPS da 

aldeia de origem e transmitir as informações aos níveis distrital, regional e nacional de 
saúde. 

• Procurar por outros casos na aldeia de origem onde o caso de UB foi confirmado. 
Resposta a um limiar de acção 

Não aplicável à UB 

Análise e interpretação dos dados 

Cronologia: Elaborar um gráfico por ano de diagnóstico e um gráfico do número cumulativo 
de casos 
Área geográfica: Traçar um gráfico de pontos dos casos por localização dos agregados 
familiares e identificar os distritos endémicos por tonalidades de cores 
Grupo demográfico:  Contabilizar os novos casos detectados mensalmente pela categoria de 

doentes (Cat. I, II ou III). Analisar a distribuição por idade ou incapacidade e os 
resultados do tratamento (casos curados, curados sem limitação de movimentos ou 
amputação, recidiva após o tratamento recomendado com antibiótico). 
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Amostra Esfregaços 
 
aspirações com agulha fina (FNA) 
Amostras de biópsias 

Quando colher 
a amostra 

As amostras devem ser colhidas de doentes suspeitos com sintomas 
clínicos (nódulo, placa, úlcera, osteomielite, etc.) 
 
As amostras devem ser colhidas antes da administração de antibiótico 
Outras amostras deverão ser colhidas no final do tratamento (caso o 
tratamento não seja eficaz ou seja indicada cirurgia) 

Como 
preparar, 
armazenar e 
transportar a 
amostra 

Colheita da amostra: É importante evitar a contaminação cruzada entre a 
colheita de amostras 
 
Materiais: Zaragatoas e recipientes secos. 
 
Tipos de amostras: Formas não ulcerativas, formas ulcerativas e osso: 
Conservar a 4°C 

Resultados A Úlcera de Buruli é habitualmente diagnosticada clinicamente e através 
da detecção de bacilos ácido-álcool-resistentes (AFB) em esfregaços de 
úlceras infectadas e biópsias de tecidos. Pode também ser identificada 
usando PCR. 
 
A M. ulcerans pode ser detectada em cultura num laboratório de 
referência, usando o mesmo meio de cultura utilizado para a M. 
tuberculosis. 
 
O organismo cresce muito lentamente e leva, normalmente, várias 
semanas a apresentar colónias visíveis. 
 
Os serviços de diagnóstico não estão regularmente disponíveis. Contactar 
as autoridades nacionais competentes ou a OMS. 

  

 

Referências: UB 
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Chikungunya 
 

Antecedentes 

• A febre da chikungunya é uma doença viral transmitida pela picada de mosquitos 
infectados. A doença assemelha-se à febre da dengue e caracteriza-se por dor grave, por 
vezes persistente, nas articulações (artrite), assim como febre e erupção cutânea. 
Raramente pode ser fatal. No entanto, a ocorrência generalizada da doença provoca uma 
morbilidade e perdas económicas consideráveis. 

• A palavra “chikungunya” é Makonde e significa “aquilo que dobra para cima”, em 
referência à postura inclinada para a frente dos doentes afectados com dor grave nas 
articulações que está associada à doença. Foram registadas epidemias de febre, erupção 
cutânea e artrite, parecidas com a febre da chikungunya já em 1779. No entanto, o vírus 
foi isolado pela primeira vez entre 1952 e 1953 em seres humanos e em mosquitos durante 
uma epidemia na Tanzânia. 

• Historicamente, a chikungunya apresentou perfis epidemiológicos, nomeadamente: 
grandes epidemias apareceram e desapareceram ciclicamente, habitualmente com um 
período inter-epidémico de 7 a 8 anos e, por vezes, de até 20 anos. Após um longo período 
de ausência, os surtos apareceram na Indonésia em 1999 e desde 2004 que tem havido 
surtos quase ininterruptos. 

Finalidade da vigilância 

• Detectar os casos e surtos esporádicos de chikungunya assim que surgem e obter 
verificação laboratorial. 

• Identificar as zonas de alto risco para melhorar a prevenção de surtos e tomar medidas 
para evitar as picadas de mosquito e eliminar os locais de reprodução. 

Definição normalizada de caso 
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i. Caso clínico agudo 
a) Critério clínico: Febre >38,5ºC (101.3ºF) e dor nas articulações, a) normalmente 

incapacitante e b) com início agudo E  
b) Critério epidemiológico: residente ou visitante em zonas com transmissão local de 

chikungunya nos últimos 15 dias (caso suspeito para vigilância epidemiológica) 
OU 

c) Critério laboratorial: confirmação em laboratório: PCR, serologia ou cultura viral 
(caso confirmado para vigilância epidemiológica) 

ii. Caso atípico 
Caso clínico de chikungunya com confirmação em laboratório acompanhada por outras 
manifestações: neurológica, cardiológica, dermatológica, oftalmológica, hepática, renal, 
respiratória ou hematológica, entre outras. 

iii. Caso agudo grave 
Caso clínico de chikungunya com confirmação em laboratório que apresenta uma 
disfunção em pelo menos um órgão ou sistema, que ameaça a vida e exige hospitalização. 

iv. Casos crónicos suspeitos e confirmados 
Caso crónico suspeito: Pessoas com diagnóstico clínico anterior de chikungunya, após 
12 semanas desde o início dos sintomas e que tenham pelo menos uma das seguintes 
manifestações articulares: dor, rigidez ou edema, contínuo ou recorrente.   
Caso crónico suspeito: Cada caso crónico com um teste positivo em laboratório de 
chikungunya 

 

a Habitualmente acompanhado por exantema, mialgia, dor lombar, dor de cabeça e, ocasionalmente, vómitos e 
diarreia (grupo etário pediátrico). 
 b Em crianças com idade <3 anos, a dor nas articulações é manifestada como um choro inconsolável, 
irritabilidade, rejeição de mobilização e/ou de andar. 

Resposta a um limiar de alerta 

Se houver casos suspeitos de chikungunya: 
• Transmitir imediatamente informações sobre o caso ao nível superior. 
• Colher amostras para confirmar os casos. 
• Realizar investigação para determinar os factores de risco de transmissão. 
• Gerir e tratar os casos com acetominofeno ou paracetamol para aliviar a febre e outros 

agentes anti-inflamatórios e não-esteróides. 
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Resposta a um limiar de acção 

Se houver casos confirmados de chikungunya: 

• O tratamento sintomático para aliviar a dor e a febre com medicamentos anti-inflamatórios 
não-esteróides, juntamente com repouso, é normalmente suficiente. Para a dor persistente 
nas articulações pode ser necessário uma terapêutica com analgésicos e anti-inflamatórios 
de longa duração. 

• A prevenção está totalmente dependente de se tomar medidas para evitar as picadas de 
mosquitos e eliminar os seus locais de reprodução. 

Para evitar as picadas de mosquito: 

• Usar roupa de manga comprida e vestidos compridos para cobrir os membros 
• Usar repelente de mosquitos 
• Usar redes mosquiteiras - para proteger os bebés, os idosos e outras pessoas que possam 

repousar durante o dia. A eficácia destas redes pode ser aumentada se forem tratadas com 
permetrina (insecticida peritróide). As cortinas (tecido ou bambu) podem também ser 
tratadas com insecticida e penduradas nas janelas ou portas para repelir ou matar os 
mosquitos. 

• Os mosquitos podem ficar infectados quando picam pessoas infectadas com chikungunya. 
As redes mosquiteiras e as espirais anti-mosquito podem ajudar a evitar que os mosquitos 
piquem as pessoas. 

Análise e interpretação dos dados 

Cronologia: Elaborar gráficos semanais dos casos e óbitos. Elaborar uma curva epidémica 
durante os surtos. 

Área geográfica: Elaborar um gráfico de pontos dos agregados familiares e dos locais de 
trabalho dos casos, com um mapeamento preciso. 

Grupo demográfico: Transmitir imediatamente informações factuais sobre casos e 
óbitos. Transmitir o resumo do total mensal. 

Durante o surto, contabilizar semanalmente os casos e os óbitos. Analisar por idade. Avaliar os 
factores de risco para melhorar a prevenção dos surtos. 
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Confirmação em laboratório: Chikungunya 

Teste de 
diagnóstico 

Os testes serológicos mostram um aumento de quatro vezes nos marcadores 
de anticorpos contra o vírus da chikungunya; o vírus pode ser isolado a 
partir do sangue de doentes agudos em ratos recém-nascidos, mosquitos ou 
cultura celular, ou ainda detectado com Análise Imunofluorescente (IFA) 
ou Reacção em Cadeia da Polimerase por Transcriptase Inversa (RT-PCR). 

Amostra Soro 

Quando 
colher a 
amostra 

Colher a amostra do(s) primeiro(s) caso(s) suspeito(s). Casos suspeitos de 
chikungunya ocorrem em focos. 
 
Colher amostras representativas de casos suspeitos. Se o surto for 
confirmado, colher mais amostras de casos e também mosquitos de casas 
afectadas para testagem. 
 
Tipo de amostra 
• Sangue da fase aguda (0 a 10 dias após o início dos sintomas) 
• - Sangue da fase de convalescença (7 a 21 dias após o início dos sintomas) 

 
Altura da colheita: 
Quando o doente estiver presente, colher uma segunda amostra durante a 
fase de convalescença. Entre 7 e 21 dias após o início. 

Como 
preparar, 

conservar e 
transportar 
a amostra 

O transporte da amostra deverá seguir as orientações da OMS para o 
transporte seguro de substâncias infecciosas e amostras para diagnóstico 
(OMS, 1997). 
 
Para ELISA: 
• Refrigerar no prazo de 24 horas o soro ou o coágulo para testagem entre 

os 2ºC e os 8ºC. Se for para manter por mais tempo, conservar a -80ºC 
Para isolamento do vírus e RT-PCR 
• Conservar congelado a -20ºC para conservação de curta-duração ou a -

70.º C ou para transporte em recipiente de nitrogénio líquido 
completamente carregado. 

Os mosquitos para testagem deverão ser transportados num recipiente de 
nitrogénio líquido completamente carregado. Incidência na 
espécie Aedes 

Resultados 

Os serviços de diagnóstico para a chikungunya não estão regulamente 
disponíveis. Contactar as autoridades nacionais competentes ou a OMS. 
 
A Unidade de Gestão de Surtos de Doenças do Ministério da Saúde deverá 
enviar amostras para os laboratórios de referência da OMS, p. ex., o KEMRI. 
• Os resultados preliminares estão prontos em 24 horas após a chegada 

das amostras ao laboratório. 
Os resultados de confirmação estão prontos no prazo de uma semana após a 
recepção das amostras. 
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Cólera 

Antecedentes 

• Doença aguda com diarreia aquosa abundante causada pelos serogrupos O1 ou O139 do 
Vibrio cholerae. A doença é transmitida principalmente por via oro-fecal, ou seja, através 
da ingestão de alimentos ou água contaminados. 

• A cólera provoca anualmente mais de 100 000 óbitos. Pode causar epidemias ou 
pandemias mundiais que progridem rapidamente. Em zonas endémicas, podem ocorrer 
casos esporádicos (menos de 5% de todos os casos de diarreia não relacionados com 
surtos) e pequenos surtos. 

• O período de incubação é de algumas horas até 5 dias, mas o mais habitual é levar 2 a 3 
dias. 

• Houve um ressurgimento da cólera em África desde meados dos anos 80, onde mais de 
80% dos casos a nível mundial ocorreram em 1999. A maioria dos casos ocorreu de 
Janeiro a Abril. A nível mundial, em 2016, 38 países notificaram um total de 132 121 
casos. Dos casos notificados a nível mundial, 54% ocorreram em África, 13% na Ásia e 
32% na República Dominicana. Foram registados casos importados em 9 países. 

• A cólera pode provocar desidratação grave em apenas algumas horas. Em doentes não 
tratados com desidratação grave, a taxa de letalidade pode ultrapassar os 50%. Se os 
doentes se dirigirem à unidade de saúde e receberem o tratamento correcto, a taxa de 
letalidade é habitualmente inferior a 1%. Pelo menos 90% dos casos são ligeiros e não são 
diagnosticados. 

• Factores de risco: ingerir alimentos contaminados, como marisco ou crustáceos crus de 
águas de estuários, falta de acesso contínuo a água ou alimentos seguros, participação em 
grandes ajuntamentos de pessoas, incluindo cerimónias como casamentos ou funerais e 
contacto com pessoas que faleceram de cólera. 

• Outras diarreias entéricas podem causar diarreia aquosa, sobretudo em crianças menores 
de 5 anos de idade. Consultar o resumo das orientações sobre Diarreia com desidratação. 

Finalidade da vigilância 

• Detectar e responder rápida e adequadamente aos casos e surtos da diarreia aquosa. 
Confirmar um surto, colher e transportar amostras de fezes em meio de transporte Cary-
Blair. 

• Notificar imediatamente os casos e óbitos quando se suspeitar de um surto. 
 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs327/en/
http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/chikungunya/
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Definição normalizada de caso: Cólera 

Caso suspeito de cólera: Em zonas onde ainda não foi declarado um surto de cólera: Qualquer 
doente com idade igual ou superior a dois anos que apresente diarreia aquosa aguda e 
desidratação grave ou que faleceu de diarreia aquosa aguda. 
 
Em zonas onde foi declarado um surto de cólera: qualquer pessoa que apresente ou tenha 
falecido de diarreia aquosa aguda. 
 
Caso confirmado de cólera: Um caso suspeito de Vibrio cholerae O1 ou O139 confirmado 
por cultura ou PCR e, em países onde não existe cólera ou a doença tenha sido eliminada, se 
demonstre que a estirpe do Vibrio cholerae O1 ou O139 é toxigénica. 

Resposta a um limiar de alerta 

Se houver um único caso suspeito: 
• Transmitir imediatamente informações sobre o caso. 
• Gerir e tratar o caso segundo as orientações nacionais. 
• Melhorar os procedimentos rigorosos de lavagem das mãos e de isolamento. 
• Realizar investigação com base nos casos para identificar casos semelhantes que não 

foram notificados anteriormente. 
• Obter amostra de fezes de 5 doentes no espaço de 5 dias desde o início da diarreia aquosa 

aguda, e antes de se iniciar o tratamento com antibiótico. Consultar as orientações 
laboratoriais para informação sobre como preparar, conservar e transportar as amostras. 
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Resposta a um limiar de acção 

Se um caso suspeito de cólera for confirmado: 
• Criar um centro de tratamento na localidade onde ocorram os casos. Tratar os casos no 

local ao invés de pedir aos doentes para se dirigirem aos locais convencionais de 
tratamento. 

• Iniciar uma listagem dos casos suspeitos e confirmados e assegurar que os resultados 
laboratoriais estejam ligados aos casos. 

• Reforçar a gestão dos casos, incluindo o tratamento. 
• Mobilizar a comunidade no início do surto para permitir a rápida detecção e tratamento. 

Verificar a disponibilidade de água potável. 
• Trabalhar com os líderes comunitários para limitar o número de funerais ou outros grandes 

ajuntamentos para cerimónias ou outros motivos, sobretudo durante uma epidemia. Se for 
considerado obrigatório, estabelecer um regulamento. 

• Reduzir os casos esporádicos ou relacionados com surtos com acesso contínuo a água 
segura. Promover a preparação segura dos alimentos (sobretudo de marisco, frutos e 
legumes).  

• Promover a eliminação segura de dejectos humanos. 
• Garantir a colaboração adequada com diversos sectores, incluindo os da água e do 

saneamento básico, para assegurar a concretização de intervenções adequadas. 
• A vacina contra a cólera está disponível, mas a sua utilização deve ser acompanhada de 

estratégias para melhorar a água e o saneamento. 
 

Análise e interpretação dos dados: Cólera 

Cronologia: Elaborar um gráfico dos casos e óbitos semanais e elaborar uma curva epidémica 
durante as epidemias. Transmitir imediatamente informações sobre os casos e a informação 
sintetizada mensal para a vigilância de rotina. 
Área geográfica: Traçar um gráfico de pontos dos agregados familiares dos casos. 
Grupo demográfico: Contabilizar o total semanal de casos e de óbitos para casos 
esporádicos e durante os surtos. Analisar a distribuição de casos por idade e segundo as fontes 
de água potável. Avaliar os factores de risco para melhorar o controlo de casos esporádicos e 
de surtos. 
Confirmação em laboratório: Cólera 
Teste de diagnóstico: Isolar o V. cholerae em cultura de fezes e determinar o serótipo O1 
usando antisoros polivalentes para o V. cholerae O1. Se desejar, confirmar a identificação com 
antisoros Inaba e Ogawa. 
Se a amostra não for serotipável, considerar o V. cholerae O139 (consultar a nota na coluna 
dos Resultados). 

Amostra: Esfregaço de fezes líquidas ou rectal. 
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Quando colher a amostra: 
Deverá ser efectuada uma confirmação em laboratório para cada nova zona afectada pelo surto. 
Colher a amostra de fezes do primeiro caso suspeito de cólera. Se houver mais do que um caso 
suspeito, colher amostras de 5 a 10 casos suspeitos. Colher amostras de fezes de doentes que se 
enquadrem na definição de caso e não atrasar o tratamento dos doentes desidratados. As 
amostras podem ser colhidas após a reidratação (SRO ou terapêutica intravenosa) ter sido 
iniciada. 
Quando teve início nos últimos 5 dias e antes do início do tratamento com antibióticos: 
 
Se possível, as amostras deverão ser colhidas de 5 a 10 casos suspeitos a cada 1 a 2 semanas, 
para monitorizar a cessação do surto, as mudanças nos serótipos e os padrões de sensibilidade 
aos antibióticos do V. cholerae. 
Como preparar, armazenar e 
transportar a amostra 

• Colocar a amostra (esfregaço de fezes ou rectal) num 
recipiente limpo e hermético e transportar para o 
laboratório no prazo de 2 horas. 

• Se se prever que vai levar mais de duas horas, colocar 
o esfregaço de fezes num meio de transporte Cary-
Blair. 

Se o meio de transporte Cary-Blair não estiver disponível 
e não for possível a amostra chegar ao laboratório em 2 
horas: Conservar a 4°C a 8°C. 
• Não deixar que a amostra seque. Adicionar uma 

pequena quantidade de cloreto de sódio a 0,85%, se 
necessário. 

• Transportar num recipiente hermético e bem 
assinalado. 

• Transportar num recipiente secundário refrigerado a 
uma temperatura entre 4ºC e 8ºC. 

Resultados: teste em laboratório 
para cólera 

• Os testes para a cólera poderão não ser realizados 
regularmente em todos os laboratórios. 

• Os resultados das culturas estão normalmente 
disponíveis 2 a 4 dias após a recepção pelo 
laboratório. 

• O meio de transporte Cary-Blair é estável e 
normalmente dura pelo menos um ano após a 
preparação. Não necessita de refrigeração se for 
mantido esterilizado num recipiente adequadamente 
selado. Se a cor mudar (se o meio ficar amarelo) ou 
encolher (menisco deprimido), não utilizar o meio. 

• O serótipo O139 não foi registado em África, apenas 
em alguns locais do sudeste asiático. 

A determinação serológica de Ogawa e Inaba não é 
clinicamente necessária. Também não é necessária se os 
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resultados dos antisoros polivalentes forem claramente 
positivos. 

Referências 

• Global Task Force on Cholera Control. Ending Cholera. A Global Roadmap to 2030. Data 
de publicação: 3 de Outubro de 2017. 

• Management of the patient with cholera, Organização Mundial da Saúde, 1992. 
WHO/CDD/SER/91.15 Rev1 (1992). 

• Epidemic diarrhoeal disease preparedness and response--Training and practice. 
Facilitator and participant manuals. Organização Mundial da Saúde, 1997. 
WHO/EMC/DIS/97.3 and WHO/EMC/DIS/97.4. 

• Laboratory Methods for the Diagnosis of Epidemic Dysentery and Cholera. CDC/WHO, 
1999 CDC, Atlanta, GA, USA. 

 

Febre da dengue 

Incluindo a febre hemorrágica da dengue (FHD) e a síndrome do choque da dengue (SCD) 

Antecedentes 
• A febre da dengue provem de um arbovírus transmitido pelos mosquitos Aedes (tanto o 

Aedes aegypti como o Aedes albopiticus). A dengue é causada por quatro vírus 
serologicamente distintos, mas intimamente ligados: vírus da dengue (DENV) 1, 2, 3 e 4  
da família Flaviviridae. 

• A febre da dengue é uma pandemia emergente que se espalhou por todo o mundo durante 
os últimos 30 anos em resultado das mudanças na ecologia humana. A dengue existe nas 
regiões tropicais e subtropicais do mundo, predominantemente em zonas urbanas e semi-
urbanas. Durante as epidemias de dengue, as taxas de infecção nas pessoas sem exposição 
anterior ao vírus são, frequentemente, de 40% a 50%, mas podem chegar aos 80% a 90%. 

• A febre da dengue é uma doença grave semelhante à gripe que afecta bebés, crianças 
pequenas e adultos, mas raramente causa a morte. A febre hemorrágica da dengue (FHD) 
é uma complicação potencialmente fatal que se tornou numa das principais causas de 
hospitalização e morte em crianças na Ásia. Existem evidências sólidas de que a infecção 
sequencial com diferentes serótipos do vírus da dengue aumenta o risco de doença mais 
grave que pode resultar na síndrome do choque da dengue (SCD) e em morte. 

• A actividade da epidemia da dengue em África tem sido sobretudo a febre normal da 
dengue causada pelo DENV-1 e DENV-2, sem mortalidade associada. O primeiro grande 
surto de DENV-3 em África foi documentado em Moçambique em 1984-1985. Durante 
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este surto, a maioria dos doentes sofreu infecções secundárias, tendo sido dois óbitos 
atribuídos à FHD e ao choque. Em 2008, verificou-se que a febre-amarela e a DENV-3 
estavam em circulação em Abidjan, na Côte d’Ivoire, mas não tinham sido identificados 
casos graves ou óbitos atribuíveis à dengue. 

• Não existe um tratamento específico para a dengue, mas os cuidados médicos adequados 
frequentemente salvam as vidas dos doentes com febre hemorrágica da dengue. 

• As pessoas infectadas são os principais portadores e multiplicadores do vírus, servindo 
como fonte do vírus para os mosquitos Aedes aegyptu não infectados que mantém o ciclo 
urbano de transmissão da dengue. O vírus circula no sangue de seres humanos infectados 
durante 2 a 7 dias, sensivelmente na mesma altura em que estes desenvolvem a febre. Foi 
documentado um ciclo de transmissão selvagem na África Ocidental, onde a DENV-2 foi 
encontrada em macacos. Não há evidências de transmissão entre pessoas. 

• Actualmente, o único método de controlar e prevenir a transmissão do vírus da dengue é 
combater os mosquitos vectores através da gestão ambiental e de métodos químicos. 

Finalidade da vigilância 

• Vigilância de casos suspeitos e a investigação de focos de casos suspeitos em zonas onde 
existam mosquitos Ae. aegypti e Ae. albopiticus. 

Definição normalizada de caso: Febre da dengue 
• Caso suspeito de febre da dengue: Qualquer pessoa com doença febril aguda com uma 

duração de 2 a 7 dias ou com 2 ou mais dos seguintes sintomas: dor de cabeça, dor retro-
orbital, mialgia, artralgia, erupção cutânea, manifestações hemorrágicas e leucopenia. 

• Caso confirmado de febre da dengue: Um caso suspeito com confirmação em 
laboratório (anticorpo IgM positivo, um aumento igual ou superior a quatro vezes nos 
marcadores de anticorpos IgG, PCR positivo ou isolamento viral). 

• Febre hemorrágica da dengue: Um caso provável ou confirmado de febre da dengue 
com tendência para sangramento, comprovado por um ou mais dos seguintes sinais: teste 
do torniquete positivo; petéquias, equimoses ou púrpura; hemorragia: mucosas, tracto 
gastrointestinal, locais de injecção ou outros; hematémese ou melena; e trombocitopenia 
(100 000 ou menos células 

• por mm3) e evidência de drenância de plasma devido ao aumento da permeabilidade 
vascular, manifestada por um ou mais dos seguintes sinais: 20% de aumento na média de 
hematócritos para a idade e o sexo, 20% de queda nos hematócritos após a terapêutica de 
substituição do volume, por comparação com a base de referência, sinais de drenância de 
plasma (efusão pleural, ascites ou hipoproteinemia). 

• Síndrome do choque da dengue: Todos os critérios supra, juntamente com evidências 
de falência circulatória manifestada por pulsação acelerada ou fraca e tensão arterial 
restritiva (≤ 20 mm Hg) ou hipotensão para a idade, pele fria e pegajosa, e alteração do 
estado mental. 
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Resposta a um limiar de alerta: Febre da dengue 

Se houver um único caso suspeito: 
• Transmitir imediatamente informações sobre o caso ao nível superior. 
• Procurar activamente por casos adicionais. 
• Colher amostras para confirmar os casos. 

Resposta a um limiar de acção 

Se houver um único caso suspeito: 
• Transmitir imediatamente informações sobre o caso ao nível superior e iniciar uma 

listagem/registo dos casos suspeitos. 
• Procurar activamente por casos adicionais. 
• Colher amostras para confirmar os casos e garantir que os resultados estejam ligados aos 

casos. 
• Fazer um inquérito à comunidade para determinar a abundância de mosquitos vectores, 

identificar os habitats larvais mais produtivos, promover e implementar planos para a sua 
eliminação, gestão ou tratamento com larvicidas adequados. 

• Educar o público e promover comportamentos para remover, destruir ou gerir os habitats 
larvais do mosquito vector. 

• Gerir e prestar tratamento de apoio aos casos de febre da dengue. Implementar medidas 
normalizadas de controlo da infecção. Evitar que os mosquitos tenham acesso aos doentes 
através do uso de mosquiteiros. 

Encaminhar os casos suspeitos de FHD/SCD para unidades de saúde mais avançadas. 

Análise e interpretação dos dados da febre da dengue 
Cronologia: Elaborar gráficos semanais/mensais dos casos e óbitos. Elaborar uma curva 
epidémica durante o surto. 
Área geográfica: Elaborar um gráfico de pontos dos agregados familiares e dos locais de 
trabalho dos casos, com um mapeamento preciso. 
Grupo demográfico: Taxa de letalidade. Analisar a distribuição por idade e sexo. 
Percentagem de casos e hospitalizações por FHD/SCD. 
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Confirmação em laboratório: Febre da dengue 

Teste de 
diagnóstico 

Demonstração de IgM e IgG por análises de anticorpos. 
Detecção de sequências genómicas virais por PCR. 
Isolamento do vírus da dengue através de cultura celular. 
Análises de detecção de antigénio para amostra de fase aguda quando a PCR 
ou o isolamento for negativo. 
Demonstração do antigénio do vírus da dengue em amostra de autópsia por 
meio de imuno-histoquímica, imunofluorescência ou amostras de soro 
através de imunoanálise enzimática. 
Nota: existem diversas técnicas de diagnóstico disponíveis para documentar 
uma infecção pelo vírus da dengue. O teste IgM ELISA é o teste básico para o 
diagnóstico serológico. 

Amostra ELISA: Sangue total, soro ou plasma de casos agudos (0 a 5 dias) e em 
convalescença (6 ou mais dias), dependendo de cada caso. 
PCR: Sangue total ou coágulo de sangue, soro/plasma ou tecido, de 
preferência de amostras agudas (0 a 5 dias). 
As amostras devem ser colhidas para o diagnóstico de um óbito de caso 
suspeito de dengue: 
Uma amostra de sangue para tentar a PCR, isolamento de vírus e serologia. 
Se for realizada uma autopsia, o sangue do coração deverá ser colhido. 

Quando colher a 
amostra 

Colher a amostra do primeiro caso suspeito. 
Se houver mais do que um caso suspeito, colher amostras de 5 a 10 
casos suspeitos. 
Tipo de amostra: 

• Sangue da fase aguda (0 a 5 dias após o início dos sintomas) 
• Sangue da fase de convalescença (≥ 6 dias após o início dos sintomas) 

Altura da colheita: 

• Colher a segunda amostra durante a convalescença. Entre 6 e 21 dias após 
o início. 
O diagnóstico em laboratório de casos fatais é indispensável para entender os 
factores de risco dos casos graves. 
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Confirmação em laboratório: Febre da dengue 

Como preparar, 
conservar e 
transportar a 
amostra 

O transporte da amostra deverá seguir as orientações da OMS para o 
transporte seguro de substâncias infecciosas e amostras para diagnóstico. 
Para ELISA ou PCR: 
• Refrigerar o soro ou o coágulo. Para conservação de longa duração, 
congelar a -20ºC. 
• Congelar (-20ºC ou inferior) as amostras para isolamento do vírus 
Se tiver sido realizada uma autopsia e não houver amostras recentes de 
tecido, deverão ser submetidas para análise imuno-histoquímica amostras 
fixadas em formol. 

Resultados Os serviços de diagnóstico para a febre da dengue e a febre 
hemorrágica da dengue não estão regularmente disponíveis. 
Geralmente, é necessário solicitar com antecedência os serviços de 
diagnóstico de FHV. Contactar as autoridades nacionais competentes 
ou a OMS. 

Referências 

• WHO Recommended Surveillance Standards. WHO/CDS/CSR/ISR/99.2.Dengue: Clinical 
and Public Health Aspects, CDC. 
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Diabetes 

Antecedentes 

• A diabetes mellitus (DM) é uma doença crónica generalizada que ocorre quando o pâncreas 
não produz insulina suficiente ou quando o corpo não consegue utilizar adequadamente a 
insulina que produz. A diabetes pode provocar complicações graves de saúde, incluindo 
doença cardíaca, cegueira, insuficiência renal e amputação das extremidades inferiores. 

• A forma mais comum é a diabetes do tipo 2, que representa mais de 85% dos casos. Outras 
formas menos comuns são o tipo 1 (10% dos casos), diabetes específica e diabetes 
gestacional (5% dos casos). 

• Os factores de risco que afectam o início da diabetes são bem conhecidos. Incluem factores 
não modificáveis como a velhice (mais de 45 anos de idade), história familiar e as causas da 
diabetes gestacional. Os factores de risco modificáveis da diabetes são a obesidade, a 
inactividade física e o consumo excessivo de álcool. 

• No ano 2000, a prevalência mundial estava estimada em 2,8%, com projecções para 4,8% 
até 2030. O número total de pessoas afectadas aumentará de 171 milhões em 2000 para 366 
milhões em 2030 se não forem tomadas medidas. A nível mundial, a mortalidade anual 
ligada à diabetes está estimada em mais de um milhão. 

• A diabetes já não é considerada rara em África. As estimativas recentes baseadas na 
abordagem faseada STEP-wise da OMS para monitorizar os factores de risco das doenças 
não transmissíveis indicam uma prevalência entre 1% e 20%. Em alguns países, como a 
Maurícia, chega aos 20%. 

• A taxa de amputação de membros devido à diabetes varia entre 1,4% e 6,7% dos casos de 
pé diabético. Em alguns países africanos, a taxa de mortalidade é mais alta do que 40 por 10 
000 habitantes. 

• Na Região Africana, os esforços envidados para criar um ambiente que melhore a luta contra 
a diabetes incluem a adopção de resoluções para as doenças não transmissíveis em 2000, a 
estratégia para as doenças cardiovasculares em 2005 e a estratégia para a diabetes mellitus 
em 2007 A Organização Mundial da Saúde e a Federação Internacional da Diabetes (FID) 
também levaram a cabo acções conjuntas com vista a contribuir para a promover a 
sensibilização para a diabetes em África. 

Finalidade da vigilância 

• Fazer a estimativa da dimensão da doença 
• Monitorizar as tendências e os factores de risco 
• Identificar as populações em maior risco (p. ex., faixas etárias, contexto urbano vs rural) 
• Monitorizar as actividades do programa de controlo e prevenção 
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Definição normalizada de caso: Diabetes mellitus 

Novo caso suspeito: 
 
Qualquer pessoa que apresente os seguintes sintomas: 
• Aumento da sede 
• Aumento da fome 
• Urinação frequente 
Novo caso confirmado: 
 
Qualquer pessoa em jejum com glicemia de 6,1 mmol/L (110 mg/dl) ou medição da glucose no 
plasma venoso de ≥ 7 mmol/L (126 mg/dl) ou glucose capilar ≥ a 6,1 mmol/l (110 mg/dl). 
Qualquer pessoa sem estar em jejum com glicemia de 11,1 mmol/L (110 mg/dl) ou medição da 
glucose no plasma venoso de ≥ 11,1mmol/L (200 mg/dl) ou glucose capilar ≥ 11,1mmol/L 
(200 mg/dl). 
*Transmitir apenas o primeiro diagnóstico confirmado em laboratório do doente. 

 

Diabetes 

Medida de saúde pública recomendada 

Para pessoas com diabetes: 
• Tratar os casos confirmados de acordo com as orientações normalizadas de gestão dos casos 

(PEN da OMS) 
 

Prevenção ao nível distrital: 
• Implementar um programa integrado de prevenção e controlo para as doenças não 

transmissíveis focado na diabetes, através de actividades de sensibilização e educação das 
comunidades, realizadas de acordo com os programas nacionais de prevenção e controlo das 
doenças não transmissíveis. Estas actividades poderão incluir estratégias e planos de acção 
multissectoriais sobre alimentação, redução do peso e actividade física. 

• Implementar medidas de prevenção e tratamento clínico usando orientações baseadas em 
evidências (rastreio de doentes de alto risco, por exemplo). 

Análise e interpretação dos dados 

  Cronologia: Elaborar um gráfico trimestral para analisar as tendências. 

Área geográfica: Comparar as tendências distritais com as tendências nacionais e regionais. 

Grupo demográfico: Analisar a distribuição de casos por idade e outros factores demográficos.  

*Os dados sobre as doenças não transmissíveis são analisados quanto a tendências de longo 
prazo 
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Confirmação em laboratório 

Teste de 
diagnóstico 

Medir a glucose no sangue capilar usando uma tira de teste reagente e 
um medidor de referência para medir a glucose no plasma usando um 
método de teste colorimétrico da glucose e oxidase, e uma definição 
de caso laboratorial (ver Secção 8.0) 

Amostra Plasma 
Sangue capilar 

Quando colher a 
amostra 

As medições da glicemia devem ser realizadas no dia e hora em que 
forem solicitadas. 
Amostras em jejum; para adultos, o tempo habitual em jejum é de 10 a 
16 horas. Para crianças, o tempo em jejum é de 6 horas. 
Amostra pós-prandial. Amostra pós-prandial de 2 horas. 

Como preparar, 
armazenar e 
transportar a 
amostra 

A amostra deve ser analisada assim que possível (antes de 2 horas) na 
unidade de saúde onde foi colhida. 

Resultados Os resultados ficam prontos numa questão de algumas horas. 
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• Steps manual: http://www.who.int/chp/steps/en/. 
• Gojka R et al, Global prevalence of diabetes, Diabetes Care 27(5): 1047–1053, 2004. 
• IDF, Diabetes Atlas, 2nd Edition, Brussels, International Diabetes Federation, 2003. 
• WHO, Preventing chronic diseases: A vital investment, Genebra, Organização Mundial da 

Saúde, 2005. 
• WHO, The burden of mortality attributable to diabetes, Genebra, Organização Mundial da 

Saúde, 2004. 
• WHO-PEN: Protocols for health promotion, prevention and management of NCDs at 

primary care level http://www.afro.who.int/en/divisions-a-programmes/ddc/division/2257-
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• District Laboratory Practice in Tropical Countries, Cambridge. 
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http://www.afro.who.int/en/divisions-a-programmes/ddc/division/2257-who-pen-protocols.html
http://www.afro.who.int/en/divisions-a-programmes/ddc/division/2257-who-pen-protocols.html
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Diarreia com sangue (Shigella) 

Antecedentes 

• A Shigella dysenteriae do tipo 1 (SD1) é a causa mais comum das infecções entéricas e é 
transmitida entre as pessoas por via oro-fecal. 

• A SD1 pode provocar surtos em grande escala, com até 30% da população infectada. A taxa 
de letalidade por aproximar-se dos 20% nas crianças pequenas e nos idosos, com desidratação 
grave. 

• O período de incubação é de 1 a 4 dias. 
• A doença clínica é caracterizada por febre aguda e diarreia com sangue, e pode também 

manifestar-se com sintomas e sinais sistémicos, bem como desidratação, sobretudo em 
crianças pequenas. 

• Factores de risco: zona sobrepovoadas com água insegura e más condições de saneamento 
(por exemplo, populações de refugiados e afectadas pela fome). 

• A SD1 é frequentemente resistente múltiplos antibióticos, incluindo trimetoprim-
sulfametoxazol. 

• A batérica enterohemorrágica e enteroinvasiva E. coli e outras bactérias ou parasitas, como a 
Entamoeba histolytica, podem também causar diarreia com sangue. 

Finalidade da vigilância 
• Detectar e responder rapidamente a surtos de disenteria. 
• Melhorar a percentagem dos casos confirmados em laboratório e avaliar a percentagem que 

se deve a SD1. 
• Determinar o padrão de sensibilidade aos antibióticos dos agentes isolados (sobretudo da 

SD1) para a vigilância regular e durante os surtos. 
Definição normalizada de caso 

Caso suspeito: 

Uma pessoa com (dor abdominal) e diarreia com sangue visível nas fezes. 

Caso confirmado: 

Caso confirmado com uma cultura de fezes positiva para Shigella dysenteriae do tipo 1. 

 

Resposta a um limiar de alerta: Diarreia com sangue (Shigella) 

Se observar que o número de casos ou óbitos está a aumentar durante um período de 
tempo: 
 
• Notificar o aumento para o nível seguinte do sistema de saúde. 
• Tratar os casos suspeitos com reidratação oral e antibióticos com base nos resultados recentes 

de susceptibilidade, se disponíveis: 
• Obter uma amostra de esfregaço das fezes ou rectal para confirmação do surto de SD1. 
• Investigar o caso para determinar os factores de risco que contribuem para a transmissão. 
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Resposta a um limiar de acção: Diarreia com sangue (Shigella) 

Se for confirmado um caso suspeito: 
• Procurar por casos adicionais na zona dos casos confirmados. Iniciar uma listagem/registo dos 

casos. 
• Reforçar a gestão e o tratamento de casos. 
• Colher amostras adequadas e ligar os resultados com os casos. 
• Mobilizar a comunidade no início do surto para permitir a rápida detecção e tratamento. 
• Identificar as populações em alto risco utilizando os dados dos grupos demográficos, área 

geográfica e da cronologia. 
• Reduzir os casos esporádicos e os relacionados com surtos promovendo a lavagem das mãos 

com água e sabão após a defecação e antes de manusear alimentos.  
• Assegurar o acesso às fontes e ao armazenamento de água segura, o uso de latrinas e a 

eliminação segura de dejectos humanos. 
• Garantir a colaboração adequada com diversos sectores, incluindo os da água e do saneamento 

básico, para assegurar a concretização de intervenções adequadas. 
Análise e interpretação dos dados: Diarreia com sangue (Shigella)  

Cronologia: Elaborar um gráfico mensal com as tendências de casos e óbitos. Elaborar uma curva 
epidémica dos casos durante os surtos. 
Área geográfica: Traçar um gráfico de pontos da localização dos agregados familiares onde 
ocorreram casos. 
Grupo demográfico: Contabilizar os casos e óbitos mensais. Durante os surtos, contabilizar 

semanalmente os casos relacionados com os mesmos. Analisar regularmente a 
distribuição de casos por idade. Avaliar os factores de risco para melhorar a prevenção 
e o controlo de doenças e surtos esporádicos. 

 

Confirmação em laboratório: Diarreia com sangue (Shigella) 

Teste de 
diagnóstico 

Isolar a Shigella dysenteriae do tipo 1 (SD1) numa cultura para confirmar o 
surto de Shigella. Se for confirmada SD1, realizar testes de sensibilidade aos 
antibióticos com medicamentos adequados. 

Amostra Esfregaço de fezes ou rectal. 
Quando colher a 
amostra 

Deverá ser efectuada uma confirmação em laboratório para cada nova zona 
afectada pelo surto. 
Colher a amostra quando houver uma suspeita de surto. Colher as fezes de 5 a 
10 doentes que tenham sangue nas fezes e: 

• Início nos últimos 4 dias, e 
• Antes do início do tratamento com antibiótico. 

De preferência, colher as fezes num recipiente limpo e seco. Não contaminar 
com urina. Colher uma amostra de fezes com uma zaragatoa, seleccionando 
porções da amostra com sangue ou muco. 



64 

Senão for possível colher as fezes, obter um esfregaço rectal com uma 
zaragatoa limpa. 

 

  



65 

Diarreia com sangue (Shigella) 

Como preparar, 
armazenar e 
transportar a 
amostra 

Colocar o esfregaço das fezes ou rectal num meio de transporte Cary-Blair. 
Transportar refrigerado para o laboratório. 
Se o meio de Cary-Blair não estiver disponível, enviar a amostra para o 
laboratório no prazo de 2 horas num recipiente limpo e seco com uma tampa 
hermética. As amostras não preservadas num Cary-Blair terão uma redução 
significativa de Shigella após 24 horas. 
Se for necessário armazenamento, conservar as amostras entre 4ºC e 8ºC e não 
congelar. 

Resultados Os resultados das culturas ficam normalmente disponíveis 2 a 4 dias após a 
recepção pelo laboratório. Os isolados de SD1 deverão ser caracterizados por 
susceptibilidade aos antibióticos. 
Após a confirmação dos 5 a 10 casos iniciais de um surto, colher apenas 
amostras de um pequeno número de casos até ao fim do surto, para acompanhar 
a cessação do surto e os padrões de sensibilidade aos antibióticos. 
Consultar as orientações específicas destas doenças na Secção 11.0 para 
informações adicionais sobre o potencial epidémico da Shigella dysenteriae do 
tipo 1.  

Referências 

• Guidelines for the control of epidemics due to Shigella dysenteriae type 1. WHO/CDR/95.4. 
• Safe Water Systems for the Developing World: A Handbook for Implementing Household-

based Water Treatment and Safe Storage Projects. Department of Health & Human Services. 
Centers for Disease Control and Prevention. Atlanta. 2000. 

• Laboratory Methods for the Diagnosis of Epidemic Dysentery and Cholera. CDC/WHO, 1999 
CDC, Atlanta, GA, EUA. 

 

  



66 

Diarreia com desidratação em crianças menores de 5 anos de idade 

Antecedentes 

• A diarreia com desidratação em crianças menores de 5 anos de idade deve-se a infecções do 
tracto gastrointestinal causadas por vírus (sobretudo o Rotavírus), bactérias (E. coli, 
Salmonellae, Shigellae, Campylobacter, Yersiniae e outras) e parasitas (Giardia, Entamoeba, 
Cryptosporidia e Cyclospora). Estas doenças são transmitidas através de alimentos ou bebidas 
contaminadas, ou por via oro-fecal. 

• As doenças diarreicas representam a segunda causa de morte nas crianças menores de 5 anos de 
idade em muitos países africanos, com mais de 3 milhões de óbitos anuais. 

• São observados diferentes padrões epidemiológicos (por exemplo, sazonalidade) para 
diferentes agentes patogénicos. 

• A OMS e a UNICEF defendem que cada equipa distrital deve usar a estratégia de Gestão 
Integrada das Doenças da Infância para reduzir a morbilidade e a mortalidade da diarreia na 
infância. 

Finalidade da vigilância 

• Detectar rapidamente os surtos de diarreia. A confirmação em laboratório pode confirmar o 
agente patogénico específico do surto, mas a confirmação em laboratório não é necessária para 
a vigilância de rotina da diarreia com desidratação. 

• Monitorizar a resistência antimicrobiana durante os surtos de origem bacteriana. 

Definição normalizada de caso 

Caso suspeito: 
Passagem de 3 ou mais fezes muito soltas ou aquosas nas últimas 24 horas com ou sem 
desidratação e: 
Alguma desidratação -- dois ou mais dos seguintes sinais: agitação, irritabilidade; olhos 
encovados; sede; pele ressecada, ou 
Desidratação grave -- dois ou mais dos seguintes sinais: letargia ou perda de consciência; olhos 
encovados; não ser capaz de beber ou beber pouco e pele muito ressecada. 

Caso confirmado: 
Caso suspeito confirmado com cultura de fezes para um agente patogénico entérico. Nota: A 
confirmação em laboratório de um agente específico causador do surto não é recomendada de 
forma regular para efeitos de vigilância. 
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Resposta a um limiar de alerta: Diarreia com desidratação em crianças menores de 5 anos de 
idade 

Se observar que o número de casos ou óbitos está a aumentar durante um período de tempo: 

• Notificar o problema ao nível superior. 
• Investigar a causa do aumento no número de casos ou óbitos e identificar o problema. 
• Garantir que os casos são geridos segundo as orientações da GIDI. 
• Incentivar a terapêutica domiciliária com reidratação oral. 
Resposta a um limiar de acção: Diarreia com desidratação em crianças menores de 5 anos de 
idade 
Se o número de casos ou óbitos aumentar para o dobro do número habitual verificado num 
período semelhante no passado: 

• Avaliar a prática dos profissionais de saúde em observância da GIDI para a gestão dos casos e 
melhorar o desempenho para a classificação da diarreia com desidratação em crianças menores 
de 5 anos de idade. 

• Ensinar à mães o tratamento domiciliário com reidratação oral. 
• Educar as comunidades no sentido de ferver e usar cloro na água, e dar orientações acerca do 

armazenamento seguro de água e preparação de alimentos. 

Análise e interpretação dos dados 
Cronologia: Elaborar um gráfico dos casos e óbitos para comparar com o mesmo período em 

anos anteriores. Preparar um gráfico da diarreia em doentes em ambulatório com alguma 
desidratação e da diarreia com desidratação grave. Elaborar uma curva epidémica quando 
são detectados surtos. 

Área geográfica: Traçar um gráfico de pontos da localização dos agregados familiares onde 
ocorreram casos. 
Grupo demográfico: Notificar os totais mensais devido a diarreia com alguma desidratação 

e também de casos de diarreia com desidratação grave dos serviços ambulatórios. 
Notificar também os totais mensais de casos e óbitos de doentes internados devido a 
diarreia com desidratação grave. 

Confirmação em laboratório 

A cultura de fezes em laboratório pode ser usada para confirmar possíveis surtos de agentes 
específicos, mas não é necessária para a definição de caso. 

Referências 
• Management of childhood illness: Clinical skills training course for first level health facilities. 

Organização Mundial da Saúde. WHO/CDR/95.14. 
• Integrated Management of Childhood Illness: A WHO/UNICEF Initiative Bulletin of the World 

Health Organization. Vol. 75, 1997, Supplement 1, 1997. ISBN 92 4 068750 5. 
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Dracunculose (doença do verme da Guiné) 

Antecedentes 
• A dracunculose é vulgarmente conhecida como doença do verme da Guiné. A doença é causada 

por um grande nematode, um parasita incapacitante que aflora através da pele de uma pessoa 
infectada. 

• Esta é uma doença antiga, conhecida desde a antiguidade, que inflige dores insuportáveis às 
pessoas afectadas e que provoca normalmente uma incapacidade temporária, deixando muitos 
doentes com consequências socioeconómicas desfavoráveis. É transmitida através da ingestão 
de água contaminada contendo um microcrustáceo (Ciclope) infestado pela forma imatura 
(larval) do nematode. O Ciclope é encontrado em fontes de água superficial estagnada (lagos, 
poços tradicionais rasos). O nematode fêmea liberta as larvas da pele do hospedeiro quando 
está em contacto com a água. O período de incubação é de 10 a 14 meses. Não existe 
tratamento ou vacina contra a doença. 

• As estratégias bem-sucedidas de eliminação da doença levadas a cabo pelos países onde a 
dracunculose é endémica e uma coligação internacional de parceiros levaram a dracunculose 
para perto da erradicação. Em 2017, apenas 30 casos da doença do verme da Guiné em todo o 
mundo foram notificados à OMS, por comparação com 892 000 em 1989, o que representa uma 
redução de 99,99%. 

• Em 1989, a doença era endémica em 20 países: Benim, Burquina Faso, Camarões, Chade, Côte 
d’Ivoire, Gana, Etiópia, Iémen, Índia, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Paquistão, Quénia, 
República Centro-Africana, Sudão, Senegal, Togo e Uganda. 

• África continua a ser o único continente afectado, com 5 países a notificarem, em 2018, 
infecção surgida de transmissão autóctone do parasita entre pessoas e /ou animais, 
nomeadamente: Angola, Chade, Etiópia, Mali e Sudão do Sul. 

• Desde 2012, foram relatados vermes aflorados da pele de animais, sobretudo cães e, em alguns 
casos, gatos e babuínos em alguns dos países onde a doença é endémica e confirmados pelo 
laboratório do Centro de Colaboração da OMS no CDC para Erradicação da Dracunculose, 
como sendo Dracunculus medinensis. Em conformidade, a erradicação da dracunculose, que 
fora anteriormente baseada na interrupção da transmissão entre pessoas, incluirá agora a 
interrupção da transmissão em hospedeiros humanos e animais.2 
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Finalidade da vigilância: Dracunculose 
• Detecção activa e contenção dos casos ao nível comunitário e notificação imediata à unidade 

saúde, com notificação imediata aos níveis distrital, regional e nacional de saúde. Isto deverá, 
posteriormente, ser seguido por uma notificação semanal e mensal dos casos para o nível 
superior. 

• Em zonas onde a transmissão local da doença do verme da Guiné foi interrompida, manter a 
procura activa por casos em zonas de alto risco e fazer o seguimento e investigar rapidamente 
todos os rumores de dracunculose (no prazo de 24 horas após a notificação) comunicados 
através do sistema nacional de vigilância e/ou directamente pelos membros da comunidade. 

• Notificar todos os casos importados aos países ou zonas de origem para seguimento e 
investigação adicionais com vista a encontrar a fonte da infecção e tomar medidas 
complementares. 

• Integrar a vigilância da dracunculose nos sistemas nacionais de vigilância e continuar a 
notificar imediatamente/semanalmente e também em conformidade com o sistema nacional de 
notificação. 

• Aproveitar as oportunidades de outras actividades de saúde de base comunitária (p. ex., 
campanhas NID para a poliomielite e outras vacinas, mapeamento das DNT, administração em 
massa de medicamentos, MTI e distribuição de outros consumíveis, etc.) para levar a cabo a 
procura activa por casos dracunculose e documentar os resultados. 

• Prosseguir os esforços de publicitar as recompensas financeiras pela notificação da 
dracunculose. 

• Documentar sistematicamente e armazenar adequadamente a informação/dados de vigilância 
relativos à vigilância da doença do verme da Guiné, para servir de prova, com vista à 
certificação futura até que a erradicação da doença seja declarada ao nível mundial. 

Definição normalizada de caso: Dracunculose 
Rumor 
 

• Informação sobre a ocorrência da doença do verme da Guiné (dracunculose) de qualquer fonte. 
Caso suspeito: 

• Uma pessoa que apresente uma lesão cutânea com comichão e bolhas e que viva numa zona 
endémica ou de risco da doença do verme da Guiné, com a afloração de um verme. 

Caso confirmado: 

• Um caso de doença do verme da Guiné é uma pessoa que apresente uma lesão cutânea com a 
emergência de um verme, e em que o verme é confirmado por teste em laboratório como sendo 
D. medinensis. Essa pessoa é contabilizada como um caso apenas uma vez durante um ano 
civil, isto é, quando o primeiro verme emerge dessa pessoa. Todas as amostras de vermes 
deverão ser obtidas de cada caso/doente através de confirmação em laboratório e enviadas ao 
Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC). Todos os casos deverão ser 
acompanhados pelo menos duas vezes por mês durante o resto do ano civil para uma detecção 
rápida de possível emergência adicional de vermes. 
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Resposta a um limiar de alerta: Dracunculose 

Enquanto doença visada para erradicação, todos os rumores ou casos suspeitos de dracunculose 
constituem uma emergência. 

• Fazer o seguimento e investigar qualquer rumor de dracunculose (em 24 horas após a 
notificação), usando as orientações dos programas nacionais e os formulários recomendados da 
OMS, para determinar se um caso é ou não suspeito e exige seguimento adicional, 
monitorização e colheita de amostras para investigação em laboratório. 

Se houver um único caso suspeito: 
• Notificar o caso em conformidade com as orientações dos programas nacionais para a 

erradicação da dracunculose. 
• Tratar a ferida (se existir) para diminuir a incapacidade associada às lesões dolorosas nas 

pernas. 
• Colher e preservar as amostras de vermes que afloraram em álcool a 70%, segundo as 

orientações da OMS/nacionais para o manuseamento de amostras, e enviá-las à Representação 
da OMS para o envio posterior ao Centro de Colaboração da OMS no CDC para análise em 
laboratório. 

• Levar a cabo investigação de casos para confirmar os factores de risco e avaliar a fonte e o 
fardo da infecção. 

• Melhorar o acesso a água segura segundo as orientações nacionais. 

Análise e interpretação dos dados 
Cronologia: Elaborar gráficos mensais. 

Área geográfica: Traçar um gráfico de pontos da distribuição das localidades (comunidades) 
das quais foram notificados casos. 

Grupo demográfico: Contabilizar os casos mensais e analisar a distribuição por idade. Usar os 
dados para projectar as intervenções. Fazer a notificação mensal aos níveis superiores. 

 Confirmação em laboratório 
O diagnóstico clínico é normalmente feito quando a bolha rebenta e a parte anterior do verme fêmea 
fica visível, e o verme aflora. Os normas programáticas actuais exigem que o verme aflorado seja 
enviado para confirmação de que se trata de D. medinensis. Diversos outros tipos de vermes que 
afloram da pele podem ser semelhantes à doença do verme da Guiné, nomeadamente os da 
oncocercose e esparganose, e deverão ser diferenciados da dracunculose por meio de confirmação 
em laboratório.  Colher e preservar as amostras de vermes que afloraram seguindo as orientações da 
OMS/nacionais para o manuseamento de amostras, e enviá-las à Representação da OMS para o 
envio posterior ao Centro de Colaboração da OMS no CDC para análise em laboratório 
(obrigatório).  
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Referências: Dracunculose 

• Dracunculiasis or guinea-worm, Genebra, Organização Mundial da Saúde, 
WHO/CDS/CEE/DRA/99.2, 1999 and WHO/WER No. 37, Setembro de  2003. 

• Control of Communicable Diseases Manual, 18th Edition. 
• District Laboratory Practice in Tropical Countries, Cambridge. 
• Dracunculiasis Eradication:(http://www.who.int/dracunculiasis/surveillance-control/en/). 
• Weekly epidemiological Records, 2018, 93, 33–44(http://www.who.int). 
• Reports of meetings of International Task Force for Disease Eradication (ITFDE) 

(https://www.cartercenter.org/news/publications/health/itfde_reports.html). 
• Report of meeting of ICCDE, Fevereiro de 2018  

 

Doenças por vírus Ébola e Marburgo 

Antecedentes 
• Os vírus Ébola e de Marburgo são ambos filovírus. 
• Quase 3000 casos de Ébola, com mais de 1900 óbitos, foram documentados desde a 

descoberta do vírus Ébola em 1976. Ocorreram grandes surtos de Ébola no Sudão, na RDC, na 
Côte d’Ivoire, no Gabão, no Uganda e no Congo. 

• Mais de 500 casos de Marburgo, com mais de 400 óbitos, foram notificados durante os surtos 
de vírus de Marburgo que ocorreram na RDC (1998-2000), Angola (2004-2005) e Uganda (3 
casos em 2007). 

• Estes dois vírus são transmitidos através do contacto directo com o sangue, as secreções, os 
órgãos e outros fluidos corporais de pessoas infectadas. Foi documentada a infecção em seres 
humanos por vírus Ébola através do manuseamento de chimpanzés, gorilas e antílopes da 
floresta (vivos ou mortos). 

• Estão em curso estudos etiológicos para identificar os reservatórios naturais de ambos os vírus. 
Existem evidências de que os morcegos frugívoros estarão envolvidos. 

• As epidemias podem ser drasticamente amplificadas nas unidades de saúde com 
barreiras/precauções inadequadas de controlo das infecções. 

• O período de incubação dos vírus Ébola e Marburgo é de 2 a 21 dias. 
• Entre 20% e 80% dos doentes manifestam hemorragias, dependendo da estirpe do vírus Ébola 

ou de Marburgo. Os doentes tornam-se cada vez mais infecciosos à medida que a doença 
progride. 

• Foi registada uma taxa de letalidade elevada durante os surtos de Ébola (25% a 90%) e durante 
os surtos de Marburgo (25% a 80%). 

• Não existe um tratamento específico para qualquer uma destas doenças. Os casos graves 
exigem cuidados intensivos de apoio, já que os doentes estão frequentemente desidratados e a 
precisar de fluidos por via intravenosa ou reidratação oral com soluções que contenham 
electrólitos. 

• O contacto de perto com uma pessoa gravemente doente, durante a prestação de cuidados 
domiciliários ou no hospital, e algumas práticas de enterro são formas comuns de infecção. A 
transmissão via equipamento contaminado ou através de lesões provocadas por picadas de 

http://www.who.int/
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agulhas está associada à doença mais grave. A infecção também pode ser propagada através 
do contacto com roupas ou roupa de cama contaminada por um doente infectado. 

Finalidade da vigilância 
• Detecção precoce de casos e de surtos, rápida investigação e verificação laboratorial precoce 

da etiologia de todos os casos suspeitos. 
• Investigação de todos os casos suspeitos com a localização de contactos. 
• Durante as epidemias, a maioria dos doentes infectados não apresenta sintomas de hemorragia, 

devendo ser usada uma definição de caso específica de acordo com a doença suspeita ou 
confirmada. 

• Os esforços de prevenção, como o distanciamento social e a vacinação, devem ser 
promovidos.  

• Monitorizar os casos fatais e avaliar a propagação da doença (cadeias de transmissão e morte).  
• Nortear o apoio e os cuidados aos sobreviventes. 
Definição normalizada de caso: Doenças por vírus Ébola e Marburgo 

Vigilância de rotina: 

Caso suspeito: Doença que começa com febre e que não responde ao tratamento das causas 
habituais de febre na zona, e pelo menos um dos seguintes sinais: diarreia com sangue, 
sangramento das gengivas, sangramento sob a pele (purpura) e sangramento nos olhos e na 
urina. 

Caso confirmado: Um caso suspeito com confirmação em laboratório (anticorpo IgM 
positivo, PCR ou isolamento viral positivos) ou ligação epidemiológica a casos 
confirmados ou a um surto. 

Vigilância comunitária: 
Caso de alerta: 

• Doença que começa com febre e que não responde ao tratamento das causas habituais de febre 
na zona;  
OU 

• Pelo menos um dos seguintes sinais: sangramento, diarreia com sangue, sangue na urina;  
OU 

• Qualquer tipo de morte súbita  
Medidas as tomar: Se for identificado um caso de alerta (vivo ou morto), notificar o caso a uma 
equipa de vigilância ou à unidade de saúde mais próxima. 

Esta definição de “casos de alerta” para a doença por vírus Ébola ou de Marburgo foi desenvolvida 
para uso da comunidade ou dos voluntários baseados na comunidade. Pode ser usada para a 
vigilância comunitária durante a fase pré-epidémica e durante o surto. 

Nota: Durante um surto, é provável que as definições de caso sejam adaptadas a novas 
manifestações clínicas ou a diferentes modos de transmissão relativos ao local da ocorrência. 

No contexto de um surto, as seguintes definições normalizadas de caso podem nortear 
adequadamente a detecção de casos: 
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Caso suspeito: Qualquer pessoa, viva ou morta, que tenha ou tenha tido uma febre alta repentina 
ou tenha tido contacto com: - um caso suspeito, provável ou confirmado de Ébola ou Marburgo; - 
um animal morto ou doente (para o Ébola) - uma mina (para o Marburgo) OU 

Qualquer pessoa com uma febre alta repentina e pelo menos três dos seguintes sintomas: - dor de 
cabeça - letargia - anorexia/perda de apetite - dores nos músculos ou nas articulações - dores de 
estômago - dificuldade em engolir - vómitos - dificuldade em respirar - diarreia - soluços; OU  

Qualquer pessoa com sangramento inexplicável; OU 

Qualquer morte repentina e inexplicável; OU 

 Uma pessoa (viva ou morta) que sofra ou tenha sofrido de uma febre alta repentina ou tenha tido 
contacto com: um animal morto ou doente (para o Ébola); uma mina (para o Marburgo). 

Definição normalizada de caso: Doenças por vírus Ébola e Marburgo 

Nota: Durante as epidemias, os doentes mais infectados não evidenciam quaisquer sintomas de 
hemorragia. Por conseguinte, a definição de caso para um caso suspeito ou confirmado não inclui 
este sintoma.  

Caso provável:  

Qualquer caso suspeito examinado por um médico; 

OU  

Qualquer caso suspeito que tenha falecido (em que não tenha sido possível colher amostras para 
confirmação em laboratório) com uma ligação epidemiológica a uma caso confirmado. 

Nota: se as amostras forem colhidas em tempo útil durante a doença, as categorias precedentes são 
reclassificadas como casos “com confirmação em laboratório) e “ocorrências que não constituem 
um caso”. 

Caso confirmado em laboratório: Qualquer caso suspeito ou provável com um resultado 
laboratorial positivo para a presença de vírus. Os casos confirmados em laboratório devem ter um 
teste positivo para o vírus, seja através de detecção do ARN viral por reacção em cadeia da 
polimerase por transcriptase inversa (RT-PCR) ou por detecção de anticorpos IgM contra os vírus 
Ébola e de Marburgo. 

 Ocorrência que não constitui um caso: Qualquer caso suspeito ou provável com um resultado 
negativo em laboratório. As “ocorrências que não constituem um caso” não evidenciam anticorpos 
específicos, ARN ou antigénios específicos detectáveis. 

Resposta a um limiar de alerta: Doenças por vírus Ébola e Marburgo 
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Resposta a um limiar de acção: Doenças por vírus Ébola e Marburgo 
Se houver um único caso suspeito: 

• Notificar as autoridades do nível superior e a OMS. 
• Manter práticas rigorosas de prevenção e controlo das infecções para FHV (consultar as 

orientações em separado de prevenção e controlo das infecções). 
• Mobilizar a comunidade para a detecção e cuidados precoce e realizar actividades de 

educação da comunidade sobre como a doença se transmite e como implementar medidas de 
controlo da infecção no contexto dos cuidados domiciliários e durante os funerais. 

• Fazer o seguimento dos contactos dos casos e procurar activamente por casos adicionais que 
possam não recorrer à unidade de saúde. 

• Apoio psicossocial para as famílias, as comunidades e os profissionais de saúde.  
• Iniciar procedimentos de despistagem para a febre e os sintomas semelhantes à FHV nas 

entradas das unidades de saúde e lavagem das mãos. 
•  Solicitar ajuda adicional de outros níveis, se for necessário. 
• Criar uma ala de isolamento para lidar com casos adicionais que possam chegar à unidade de 

saúde. Garantir que existe uma separação entre os casos suspeitos e os casos confirmados 
numa unidade de isolamento. 

• Colocar em quarentena os contactos de alto risco com apoio domiciliário durante o período 
de incubação. Os contactos de baixo risco sob seguimento diário devem ser incentivados a 
limitar as suas deslocações. 

• Iniciar a vigilância e o despiste dos cadáveres, incluindo: qualquer pessoa com idade igual 
ou superior a 5 anos, falecida em 14 dias após o início dos sintomas devido a uma causa 
indeterminada, OU nados-vivos.  

• Tratar os sintomas semelhantes associados, sobretudo o paludismo, a febre tifóide, febre, tifo 
transmitido por piolhos, febre recrudescente ou leptospirose.  

• Implementar medidas de PCI e evitar a transmissão nosocomial com a implementação 
técnicas de enfermagem para uma barreira rigorosa à transmissão da infecção. Se o material 
para as barreiras de enfermagem não estiver disponível, evitar qualquer procedimento 
invasivo (p. ex., colheita de amostra de sangue, injecções, colocação de linhas de infusão ou 

Se houver um único caso suspeito: 

Transmitir imediatamente informações sobre o caso (por telefone ou mensagem de texto com 
informações no formulário genérico de investigação de casos) às autoridades competentes. 
• Colher amostras para confirmar o(s) caso(s). Preencher cuidadosamente o formulário de 

pedido de amostra e assinalar os recipientes para avisar o laboratório do risco.  
• Os casos suspeitos deverão ser isolados de outros doentes e deverão ser implementadas 

técnicas de enfermagem para uma barreira rigorosa à transmissão da infecção. Eliminar a 
exposição a fluidos corporais e usar EPI para a FHV.  

• As precauções convencionais de controlo da infecção deverão ser melhoradas em todo o 
contexto de cuidados de saúde.  

• Fazer o seguimento dos contactos do caso (usar o formulário para a investigação) e procurar 
activamente por casos adicionais. Iniciar a localização dos contactos (consultar as fichas de 
localização dos contactos). 

Iniciar ou aperfeiçoar a notificação dos óbitos e a vigilância. 
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sondas nasogástricas) e colocar pelo menos um par de luvas para qualquer contacto directo 
com o doente; é aconselhável dois pares de luvas durante procedimentos invasivos (p. ex., 
cirurgia) que apresentam um risco acrescido de exposição a sangue.  

• Não existe um tratamento específico para qualquer uma destas doenças. Os casos graves 
exigem cuidados intensivos de apoio, já que os doentes estão frequentemente desidratados e 
a precisar de fluidos por via intravenosa ou reidratação oral com soluções que contenham 
electrólitos.  

Para a DVE, está actualmente a ser avaliado um conjunto de potenciais tratamentos, incluindo 
produtos do sangue, terapêuticas imunológicas e medicamentosas. 

Análise e interpretação dos dados: Doenças por vírus Ébola e Marburgo 
Grupo demográfico: Implementar a notificação imediata baseada em casos de casos e 
óbitos. Analisar a distribuição por idade e sexo. Avaliar os factores de risco e planificar 
intervenções de controlo da doença em conformidade. 

Cronologia: Elaborar gráficos semanais/diários dos casos e óbitos. Elaborar uma curva 
epidémica durante o surto. 

Área geográfica: Mapear as localizações dos agregados familiares dos casos. 

 

Confirmação em laboratório: Doenças por vírus Ébola e Marburgo 
Teste de diagnóstico Os casos confirmados em laboratório devem ter um teste positivo 

para o vírus, seja através de detecção do ARN viral por reacção em 
cadeia da polimerase por transcriptase inversa (RT-PCR) ou por 
detecção de anticorpos IgM contra os vírus Ébola e de Marburgo. 

Amostra Para ELISA: Sangue total, soro ou plasma 

Para RT-PCR: Sangue total ou coágulo de sangue, soro/plasma ou tecido 

Para imuno-histoquímica: Amostras de pele ou tecido de casos fatais. 

NB: Teoricamente, os TDR podem ser efectuados num contexto de 
cuidados de saúde e sem equipamento adicional. No entanto, o uso de 
um TDR poderá apresentar resultados de falso positivo e falso 
negativo.  Deve ser usada uma análise de diagnóstico com base em 
ácido nucleico (p. ex. PCR), como o GeneXpert,  para confirmar o 
resultado do TDR. Orientações recentes da OMS recomendam que 
TDR que detectam antigénio para as DFH não têm qualquer papel a 
desempenhar na gestão de rotina das DFH em contextos onde os 
testes de PCR estão disponíveis.  No entanto, podem ser úteis em 
contextos sem infra-estrutura laboratorial e onde as amostras não 
possam ser rapidamente transportadas para um laboratório de 
diagnóstico, desde que sejam compreendidos os seus benefícios e 
limitações. 
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Resultados Os serviços de diagnóstico para FHV não estão regularmente 
disponíveis. Geralmente, é necessário solicitar com antecedência os 
serviços de diagnóstico de FHV. Contactar as autoridades nacionais 
competentes ou a OMS. 

Referências 
• WHO Interim Guidelines - Case Definitions Recommendations for Ebola and Marburg Virus 

diseases. 9 de Agosto de 2014. 
• Interim Infection Control Recommendations for Care of Patients with Suspected or Confirmed 

Filovirus (Ebola, Marburg) Haemorrhagic Fever. BDP/EPR/WHO, Gebra, Março de 2008. 
• Infection control for VHF in the African health care setting, WHO, 1998. WHO/EMC. 
• WHO Recommended Surveillance Standards WHO/CDS/CSR/ISR/99.2. 
• WHO Fact Sheet No 103, Ebola haemorrhagic fever, revisto em  Dezembro 2008. 
• WHO Fact Sheet, Marburg haemorrhagic fever, revisto em Julho de 2008. 
• Interim Infection Control Recommendations for Care of Patients with Suspected or Confirmed 

Filovirus (Ebola, Marburg) Haemorrhagic Fever. BDP/EPR/WHO, Gebra, Março de 2008. 
• WHO recommended Guidelines for Epidemic Preparedness and Response: Ebola 

Haemorrhagic Fever (EHF). WO/EMC/DIS/97.7. 
• Dengue haemorrhagic fever: diagnosis, treatment, prevention and control. 2nd edition. 

Genebra: Organização Mundial da Saúde. 1997. 
 

Quando colher a 
amostra 

Colher as amostras do primeiro caso suspeito. 

Se houver mais do que um caso suspeito, proceder à colheita até que haja 
amostras de 5 a 10 casos suspeitos. 

Como preparar, 
armazenar e 
transportar a amostra 

MANUSEAR E TRANSPORTAR AMOSTRAS DE DOENTES 
SUSPEITOS DE TEREM FHV COM EXTREMA PRECAUÇÃO. 
USAR ROUPA DE PROTECÇÃO E BARREIRAS DE 
PRECAUÇÃO. 

Para ELISA ou PCR: 

• Refrigerar o soro ou o coágulo 
• Congelar (-20ºC ou inferior) as amostras de tecido para isolamento do 

vírus 
Para imuno-histoquímica: 
• Fixar a amostra de pele em formol. A amostra pode ser guardada até 6 

semanas. A amostra deixa de ser infecciosa quando colocada em 
formol. 

• Conservar à temperatura ambiente. As amostras fixas em formol 
podem ser transportadas à temperatura ambiente. 
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Epilepsia 

Antecedentes 
• A epilepsia é definida como a recorrência de, pelo menos, duas crises convulsivas com a 

ocorrência repentina de sinais anormais que podem ser motores, tónicos, sensitivos, 
sensoriais, neuro-vegetativos ou psico-comportamentais. Estes sintomas podem ou não estar 
associados à perda de consciência. A epilepsia pode surgir em qualquer idade. 

• A epilepsia é o resultado mais comum da perturbação das celulas cerebrais, que leva a uma 
descarga excessiva das células nervosas. Dependendo da perturbação em alguns ou muitos 
grupos de células, as crises convulsivas podem ser parciais ou generalizadas. 

• As crises convulsivas com movimentos tónicos-clónicos são chamadas de convulsões, 
acessos ou ataques. As convulsões podem surgir em qualquer idade; nem todas as convulsões 
são sistematicamente epilepsia. 

• A epilepsia é frequente na Região Africana e a sua taxa de prevalência oscila entre 2,2 e 58 
por 1000 habitantes. Estudos de cinco países africanos subsarianos mostraram uma incidência 
que varia de 64 a 156 por 100 000 habitantes por ano. 

• Esta elevada incidência pode ser a consequência de muitos factores de risco associados a 
factores predisponentes como os maus cuidados pré-natais, traumatismos cerebrais e a 
consanguinidade. 

• Muitos factores etiológicos estão associados a doenças transmissíveis (paludismo, 
tuberculose, meningite, neurocisticercose e VIH), doenças não transmissíveis (hipertensão 
arterial, diabetes, alcoolismo e o consumo ilícito de drogas), as fracas unidades de saúde, o 
mau estado de saúde em geral e as más condições de vida. A incompreensão ligada a crenças 
culturais, o estigma e a exclusão não facilitam os cuidados adequados. 

• A epilepsia aumenta substancialmente o risco de morte, sobretudo em condições de detecção 
tardia devido à falta de profissionais de saúde bem formados para diagnosticar e tratar as 
perturbações neurológicas. 

• A morte ou os traumatismos ocorrem principalmente devido ao status epilepticus (estado do 
mal epiléptico) (sobretudo no caso de interrupção repentina da medicação), queimaduras ou 
afogamento. 

• Nos países em desenvolvimento, foi estimado que até 80% das pessoas com epilepsia não 
estejam a fazer tratamento ou que, muitas vezes, não tenham sequer sido identificadas. Embora 
o diagnóstico da etiologia das epilepsias possa ser mais difícil nos países em desenvolvimento, 
em virtude dos recursos limitados para a investigação, muitas podem ser diagnosticadas apenas 
com conhecimentos clínicos e epidemiológicos básicos. 

 

Definição normalizada de caso: Epilepsia 

Caso suspeito: Qualquer pessoa com uma crise convulsiva epiléptica. 

Novo caso suspeito: Notificar apenas o primeiro diagnóstico feito na unidade de saúde. 

Caso confirmado: 
Qualquer pessoa com recorrência de, pelo menos, duas crises convulsivas epilépticas. Uma 
resposta positiva ao tratamento com qualquer tipo de antiepiléptico reforça a hipótese de um 
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caso confirmado. As crises convulsivas epilépticas podem durar 30 segundos a 3 minutos. 
Quando são intricadas sem pausa podem conduzir ao estado do mal epiléptico. 

Resposta a um limiar de alerta 
Casos suspeitos 

• Todos os profissionais de saúde devem verificar a presença de sinais precoces de epilepsia. 
O diagnóstico deverá incluir boas entrevistas.  
(descrever o mais rigorosamente possível o tipo de crise convulsiva) e exame clínico. 

• Uma vez diagnosticada, procurar pelas causas subjacentes e associadas. Verificar se existem 
aumentos atípicos no número de casos e propor medidas ambientais adequadas, se 
necessário. 
 

Casos confirmados: 
• Deve ser assegurado o tratamento imediato, começando com doses baixas de qualquer tipo de 

medicamento antiepiléptico, e aumentando progressivamente a dose até se chegar a um estado 
estável. Em caso de mau controlo das crises convulsivas, as estratégias de gestão devem ser: 
aumentar a dose ou tentar um medicamento alternativo, e encaminhar o doente para uma 
unidade de saúde do nível superior. 

• O encaminhamento a um nível superior de saúde deverá ser feito se as crises convulsivas 
continuam independentemente do tratamento farmacológico ou se a primeira crise convulsiva 
ocorrer num adulto com idade igual ou superior a 30 anos. 

Resposta a um limiar de acção 
Todos os casos: Medidas de informação e educação sobre epilepsia e os factores de risco ao nível 
comunitário. 
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Análise e interpretação dos dados 
Grupo demográfico: Analisar a distribuição por sexo e idade (por faixa etária a partir dos 6 
anos). 

Cronologia: Elaborar gráficos trimestrais. 

Área geográfica: Traçar um gráfico de pontos por zona de residência. 
 

 

Confirmação em laboratório: Epilepsia 
Teste de diagnóstico • Glicemia (sangue capilar aleatório e glicemia venosa), electrólitos par 

excluir outras afecções como a diabetes ou doença renal. 

• Excluir outras afecções como paludismo cerebral, meningite e 
toxoplasmose; calcificações cerebrais na sequência de tuberculose 
(tuberculoma), doenças parasitárias e outras, através de investigação 
médica adequada. 

Amostra Sangue e líquido cefalorraquidiano 

Quando colher a 
amostra 

Glucose - Durante os internamentos de emergência do doente (glicemia 
aleatória). Confirmação subsequente (glicemia em jejum). 

Como preparar, 
armazenar e 
transportar a 
amostra 

Usar precauções universais para minimizar a exposição a material cortante 
ou quaisquer outros fluidos corporais. 

Resultados Os resultados estão sempre disponíveis em 1 a 3 horas depois de chegarem 
ao laboratório. 

Referências: 

• OMS, Epilepsia na Região Africana da OMS: Colmatar a Lacuna, Escritório Regional da 
OMS para a África, Congo, 2004. 

• WHO, Epilepsy: a manual for medical and clinical officers in Africa, OMS, Genebra, 2002. 
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Doenças de origem alimentar 

Antecedentes 
• As doenças de origem alimentar são provocadas por uma variedade de agentes patogénicos 

bacterianos, virais, parasitários ou fúngicos, ou suas toxinas, que entram no organismo através 
da ingestão de alimentos ou água. Para além das doenças elencadas noutras partes deste 
documento de orientação, como a cólera e a shigelose, a vigilância das doenças de origem 
alimentar poderá envolver outras causas, como a salmonelose, a hepatite A ou a contaminação 
química. 

• Uma doença de origem alimentar ocorre quando duas ou mais pessoas partilharam um 
alimento ou bebida, seguida do início dos sintomas após um curto espaço de tempo. 

• A maioria das pessoas com uma doença de origem alimentar não procura cuidados médicos, 
pelo que os casos e os surtos de doenças de origem alimentar não são normalmente 
reconhecidos nem comunicados. 

• Os primeiros sintomas ocorrem frequentemente no tracto gastrointestinal. Náuseas, vómitos, 
câimbras abdominais e diarreia são sintomas frequentes de doenças de origem alimentar. 

• Os surtos podem ser localizados, afectando apenas dois indivíduos que comeram a mesma 
refeição ou produto alimentar, embora possam também ocorrer surtos de tamanho e 
abrangência geográfica consideráveis. Os grandes surtos ocorrem quando os alimentos são 
contaminados antes da distribuição e consumidos de forma generalizada por muitas pessoas 
em muitas zonas. 

• A vigilância das doenças de origem alimentar é necessária para monitorizar a segurança 
alimentar e visar medidas de promoção da saúde junto de quem manuseia os alimentos para 
que haja melhores práticas de alimentação segura e uma melhor higiene pessoal. 

Finalidade da vigilância 
• Identificar rapidamente quaisquer focos de doenças potencialmente transmitidas por 

alimentos, que possam exigir uma investigação ou resposta de saúde pública. 
• Monitorizar a dimensão das doenças de origem alimentar. 
• Identificar os alimentos ou as práticas alimentares de alto risco. 
• Monitorizar os factores de risco para informar as intervenções de saúde pública e a promoção 

da saúde para alimentos ou práticas alimentares específicas. 
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Definição normalizada de caso: Doenças de origem alimentar 
Existe suspeita de uma doença de origem alimentar quando duas ou mais pessoas apresentam 
sintomas semelhantes e ingeriram alimentos ou bebidas. 

Uma doença de origem alimentar é definida segundo o agente específico que a causa (por exemplo, 
cólera, hepatite A, salmonelose e shigelose). 

Uma doença de origem alimentar confirmada é uma caso confirmado em laboratório de um 
agente específico com uma ligação a um alimentou ou bebida. 

Resposta a um limiar de alerta: Doenças de origem alimentar 

Se for observado que ≥2 pessoas estão doentes e ingeriram alimentos de uma fonte comum: 

• Notificar imediatamente a doença para o nível seguinte do sistema de saúde. 
• Colher amostras dos doentes e dos produtos alimentares e bebidas suspeitos para confirmação 

em laboratório. 
• Tratar os casos suspeitos. 

Resposta a um limiar que desencadeia a acção: Doenças de origem alimentar 
Se for confirmado um surto de uma doença de origem alimentar: 

• Procurar casos adicionais na zona dos casos confirmados. 
• Reforçar a gestão e o tratamento de casos. 
• Mobilizar a comunidade para a rápida detecção e tratamento de casos. 
• Identificar grupos de alto risco. 
• Remover da ementa do restaurante ou das prateleiras dos supermercados os produtos 

alimentares que possam ser comprovados como inseguros. 
• Eventualmente, solicitar uma investigação aprofundada das cadeias alimentares que podem 

estar associadas ao surto. 
• Reduzir os casos esporádicos e ligados ao surto, promovendo a lavagem das mãos com água 

e sabão após evacuação de fezes e antes de manusear alimentos/preparar refeições; reforçar o 
acesso às fontes e ao armazenamento de água segura, ao uso de latrinas e à eliminação segura 
de dejectos humanos. 

• Ampliar as actividades de promoção da saúde através da segurança dos alimentos, usando as 
Cinco Chaves da OMS para os Alimentos Seguros (ver a referência em baixo) e o sistema 
Ponto de Controlo Crítico de Análise de Perigo (HACCP). 

• Aumentar as actividades de inspecção alimentar. 
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Análise e interpretação dos dados: Doenças de origem alimentar 
• Cronologia: Elaborar um gráfico mensal com as tendências de casos e óbitos. Elaborar uma 

curva epidémica para os casos de surto. 
• Área geográfica: Traçar um gráfico de pontos dos agregados familiares para os casos e os 

óbitos. 
• Grupo demográfico: Contabilizar os casos e óbitos mensais. Durante os surtos, contabilizar 

semanalmente os casos relacionados com os mesmos. 
• Avaliar sistematicamente os dados clínicos e os resultados laboratoriais das análises aos 

alimentos e às pessoas para identificar focos de casos nas vertentes da cronologia, área 
geográfica e grupo demográfico. Investigar quaisquer suspeitas de surtos de doenças de 
origem alimentar detectadas nos dados. 

• Investigar todas as suspeitas de surtos de doenças de origem alimentar. 
Referência 

• WHO. Foodborne disease outbreaks: Guidelines for investigation and control   
http://www.who.int/foodsafety/publications/foodborne_disease/outbreak_guidelines.pdf. 

 

Hipertensão 

Antecedentes 
• A hipertensão ou tensão arterial elevada é uma afecção crónica na qual a pressão sanguínea 

nas artérias é elevada. É classificada como primária (essencial) ou secundária. Hipertensão 
‘primária’ é a pressão sanguínea elevada para a qual não se encontra qualquer causa médica. 
Hipertensão ‘secundária’ é causada por outras afecções que afectam as artérias, o coração, o 
sistema endócrino ou os rins. 

• A hipertensão é um dos principais factores de risco das doenças cardiovasculares, como o 
ataque cardíaco ou o AVC. Segundo o Relatório sobre a Saúde no Mundo de 2001, as mortes 
relacionadas com as doenças cardiovasculares estão a aumentar na Região Africana e, em 
2000, representaram 9,2% do total de óbitos na Região. A prevalência oscila entre 25% e 35% 
dos adultos com idades entre os 25 e os 64 anos. 

• A hipertensão afecta aproximadamente mil milhões de pessoas em todo o mundo, estimando-
se que afecte mais de 20 milhões de pessoas na Região Africana. 

• Os principais factores de risco da hipertensão são o envelhecimento, a falta de actividade 
física, a obesidade e a alimentação com alto teor de sal e gordura. Outros factores de risco 
incluem o tabagismo e o consumo de álcool. 

• As modificações no estilo de vida que podem baixar a tensão arterial incluem a redução do 
peso corporal em pessoas com excesso de peso ou obesas, redução da quantidade de gordura 
e de sal na alimentação e o aumento do consumo de fruta fresca e legumes, o aumento da 
actividade física e a redução do tabagismo e do consumo de álcool. 

Finalidade da vigilância 

http://www.who.int/foodsafety/publications/foodborne_disease/outbreak_guidelines.pdf
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• Prevenção de doenças secundárias através de detecção precoce e tratamento normalizado. 
• Estimativa do fardo de doença e redução dos factores de risco identificados. 
• Monitorizar actividades de controlo e prevenção. 

 

Medida recomendada de saúde pública: Hipertensão 
• Promoção da saúde para as doenças não transmissíveis incidindo na tensão arterial elevada, 

incluindo educação de base comunitária sobre mudança de comportamentos e adopção de 
estilos de vida saudáveis. 

• Fomentar as intervenções de promoção e tratamento secundários nas unidades de saúde 
segundo as orientações nacionais. 

Análise e interpretação dos dados 
Cronologia: Elaborar um gráfico trimestral para analisar as tendências. 

Área geográfica: Comparar as tendências distritais com as tendências nacionais e regionais. 

Grupo demográfico: Analisar a distribuição de casos por idade e outros factores demográficos. 

*Os dados para as doenças não transmissíveis são muitas vezes analisados em relação às 
tendências de longo prazo. 

Confirmação em laboratório 
O diagnóstico é clínico. 

Referências 

Definição normalizada de caso 
Suspeita de novo caso na primeira consulta: 

Qualquer indivíduo que apresente com uma tensão arterial medida em repouso (com base 
na média de 3 medições) igual ou superior a 140 mm Hg para a pressão sistólica ou maior 
ou igual a 90 mm Hg para a pressão diastólica. 

Caso confirmado: 
Qualquer indivíduo que apresente, em pelo menos duas ocasiões, com uma tensão arterial 
medida em repouso (com base na média de 3 medições) igual ou superior a 140 mm Hg para 
a pressão sistólica ou maior ou igual a 90 mm Hg para a pressão diastólica. 

* Notificar apenas o primeiro diagnóstico do caso no centro de saúde. 
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• WHO, Atlas of heart disease and stroke, Geneva, World Health Organization, 2004. 
• Doenças Não Transmissíveis: Estratégia para a Região Africana (Documento AFR/RC50/10. 
• Doenças Cardiovasculares na Região Africana: Situação actual e perspectivas, 

AFR/RC55/12 
• http://www.who.int/chp/steps/en/ 
• http://www.afro.who.int/dnc/databases/afro infobase/index.html 
• WHO CVD-risk management package for low-and medium-resource settings. 
• The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, 

and Treatment of High Blood Pressure. U.S. Department of Health and Human Services, 
National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute, NIH Publication No. 
03-5233, Dezembro de 2003. 

• Handbook of Hypertension, Vol 20. Editor; C.J. Bulpitt, 2000 
• http://www.cdc.gov/bloodpressure/. 

 

Gripe provocada por um novo subtipo 

Antecedentes 
• Uma pandemia de gripe ocorre quando surge um novo vírus de gripe A com uma transmissão 

eficiente e sustentada entre pessoas, em populações com imunidade limitada. Ocorreram 
pandemias de gripe em 1918, 1957, 1968 e 2009. Estima-se que a pandemia de 1918 tenha 
vitimado 40 a 50 milhões de pessoas. Prevê-se que uma pandemia de dimensão equivalente 
possa matar 62 milhões de pessoas, 96% das quais em países em desenvolvimento. 

• Foi notificada gripe causada por um novo subtipo em i) 1997/infecções em seres humanos pelo 
vírus A(H5N1) HPAI; ii) 2009/pandemia de gripe A (H1N1); iii) 2013/ infecções em seres 
humanos pelo vírus A (H7N9). Outros vírus da gripe das aves resultaram em infecções 
esporádicas em seres humanos, incluindo os vírus A(H7N7) e A(H9N2). Alguns países 
também notificaram infecções esporádicas em seres humanos com vírus da gripe suína, 
sobretudo dos subtipos A(H1) e A(H3). 

• A mitigação ou o controlo bem-sucedidos da gripe pandémica dependem do reconhecimento 
precoce da transmissão sustentada entre pessoas de um novo vírus da gripe. Como parte do 
planeamento para a pandemia, os países foram incentivados a melhorar a vigilância para i) 
detectar o surgimento de novas doenças; ii) caracterizar as doenças (epidemiologia, 
manifestações clínicas e gravidade); e iii) monitorizar a sua evolução e iniciar as medidas de 
controlo. 

• Ao abrigo do RSI (2005), um Estado-Parte deve notificar imediatamente a OMS acerca 
de qualquer caso confirmado em laboratório de uma infecção recente em seres humanos 
provocada por um vírus da gripe com potencial para causar uma pandemia. Esta 
notificação não requer prova de doença. 

Finalidade da vigilância 
• Detectar e investigar o primeiro indício de transmissão sustentada entre seres humanos de um 

vírus da gripe com potencial epidémico. 
• Avaliar os primeiros casos de gripe pandémica a ocorrer num país, para caracterizar a nova 

doença, incluindo as suas características clínicas, informação sobre factores de risco e 
características epidemiológicas e virológicas. 

http://www.who.int/chp/steps/en/
http://www.afro.who.int/dnc/databases/afro
http://www.cdc.gov/bloodpressure/
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• Acompanhar a evolução da pandemia num país e também aos níveis regional e mundial. 
 

Definição normalizada de caso: Gripe provocada por um novo subtipo 
1 - Para infecções por outros vírus da gripe não sazonais, as definições de caso devem ser 
adaptadas à situação. São propostas as seguintes definições de caso para adaptação adicional: 

• Caso suspeito: Febre (temperatura >38⁰C) e [tosse ou falta de ar ou dificuldade em respirar] com 
início nos últimos 10 dias numa pessoa com uma ou mais das seguintes exposições 
epidemiológicas nas 2 semanas antes do início dos sintomas em [Zona X] desde/durante [data 
Y/data Y a Zb]. 

 Contacto próximo (menos de 1 metro) com a pessoa que seja um caso suspeito, provável 
ou confirmado; 

 Exposição a animais ou a cadáveres de animais, ou ainda a ambientes contaminados pelas 
suas fezes, numa zona onde houve casos suspeitos ou confirmados de infecções por gripe 
não sazonal em animais ou pessoas no último mês;  

 Consumo de produtos de origem animal crus ou mal cozinhados numa zona onde houve 
suspeitas ou casos confirmados de infecções por gripe não sazonal em animais ou pessoas 
no último mês;  

 Contacto próximo com amostras suspeitas de conterem vírus de gripe não sazonal em 
laboratório ou noutro contexto.  

 Manuseamento de amostras suspeitas de conterem vírus de gripe não sazonal em 
laboratório ou noutro contexto. 

• Caso provável:  
Um caso suspeito com:  

 uma confirmação positiva em laboratório de infecção por vírus da gripe A, mas com 
evidências insuficientes quanto ao subtipo;  

 uma pessoa que morreu vítima de uma doença respiratória aguda inexplicável ou um caso 
confirmado de gripe não sazonal numa pessoa. 

• Caso confirmado: Confirmação em laboratório de uma infecção recente de vírus não sazonal 
de gripe numa pessoa.  

• Caso descartado: Um caso suspeito ou provável com teste negativo de vírus não sazonal de 
gripe. 
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b onde houver um caso confirmado, definir a data de início em pelo menos 28 dias (2 períodos 
máximos de incubação) antes do início do primeiro caso confirmado. 

c Cujos resultados dos testes para vírus não sazonal de gripe são aceites pela OMS como 
confirmativos.    

d  Uma infecção é considerada recente se tiver sido confirmada por resultados positivos através de 
reacção em cadeia da polimerase (RCP), isolamento do vírus ou testes serológicos comparados nas 
fases aguda e de convalescença. Frequentemente, um título de anticorpo num único soro não é 
suficiente para confirmar uma infecção recente e deverá ser avaliado com referência às definições 
válidas de casos da OMS relativas a infecções em seres humanos por subtipos específicos de gripe A. 

Definição normalizada de caso: Gripe provocada por um novo subtipo 

2 - Para alguns subtipos zoonóticos de gripe, existem definições específicas de caso, como as do 
H5N1 e do H7N9.  

• Ligação para as definições de casos da OMS para o H5N1: 
http://www.who.int/influenza/resources/documents/case_definition2006_08_29/en/ 

• Ligação para as definições de caso da OMS relativas ao H7N9:  
https://www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/en/  

3 - Definição de caso do RSI para gripe humana causada por um novo subtipo 

• Considera-se um vírus da gripe A como tendo potencial para provocar uma pandemia se tiver 
demonstrado capacidade para infectar seres humanos e se o gene (ou proteína) de hemaglutinina 
não for uma variante ou mutação do mesmo, isto é, A/H1 ou A/H3, que circula amplamente na 
população humana. Uma infecção é considerada recente se tiver sido confirmada por resultados 
positivos através de reacção em cadeia da polimerase (RCP), isolamento do vírus ou testes 
serológicos comparados nas fases aguda e de convalescença. Frequentemente, um título de 
anticorpo num único soro não é suficiente para confirmar uma infecção recente e deverá ser 
avaliado com referência às definições válidas de casos da OMS relativas a infecções em seres 
humanos por subtipos específicos de gripe A. 

http://www.who.int/influenza/resources/documents/case_definition2006_08_29/en/
https://www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/en/
https://www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/en/
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Resposta a um limiar de alerta: Gripe provocada por um novo subtipo 

Resposta a um caso suspeito de gripe humana causado por um novo subtipo ou a uma 
ocorrência atípica de infecção respiratória aguda grave: 

Desencadeadores de investigação 

Exemplos de desencadeadores incluem:  

• doença respiratória em seres humanos que esteja associada a exposição recente a animais; 
• focos1 de infecção respiratória aguda grave2 (SARI) ou pneumonia em famílias, locais de trabalho 

ou interacção sociais; 
• SARI que ocorre num profissional de saúde que cuida de doentes com doenças respiratórias; 
• SARI ou pneumonia em viajantes de países ou zonas afectadas por infecções respiratórias agudas 

emergentes; 
• SARI que ocorre num técnico de laboratório ou investigador que lida com novos agentes 

patogénicos de gripe ou outros agentes patogénicos respiratórios emergentes; 
• número de hospitalizações por doenças respiratórias ou óbitos mais elevados do que o esperado; 
• detecção em laboratório de infecção humana com vírus não sazonal de gripe ou novo agente 

patogénico respiratório; 
• alterações abruptas ou inexplicáveis nas tendências da ocorrência de doenças respiratórias ou nos 

resultados clínicos observados nas actividades de vigilância de rotina; 
• Níveis invulgarmente elevados de venda de medicamentos para doenças respiratórias que não 

possam ser explicadas por tendências conhecidas ou esperadas de doenças. 
1 Um “foco” é definido como duas ou mais pessoas com início de sintomas no mesmo período de 14 dias 
e que estão associadas a um contexto específico, como uma sala de aula, um agregado familiar, local de 
trabalho, família alargada, hospital, outros locais de residência, caserna militar ou acampamento 
recreativo. 

2 SARI é uma infecção respiratória aguda grave com história de febre de ≥38ºC e tosse, com início nos 
últimos 10 dias e que requer hospitalização. 
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Principais etapas para a investigação: Gripe provocada por um novo subtipo 

• Preparar-se para a investigação 
  Reunir uma equipa multidisciplinar de investigação 
  Informar as autoridades pertinentes 
  Reunir informações e consumíveis 

• Investigar os casos iniciais notificados 
• Proteger os investigadores 
• Elaborar definições de casos 
• Encontrar casos adicionais 

  Identificar e acompanhar os contactos dos casos 
  Empreender uma procura activa de casos 

• Melhorar a vigilância 
• Colher amostras 
• Fazer investigações no âmbito da saúde animal e ambiental 
• Gerir e analisar os dados (cronologia, área geográfica e grupo demográfico) 
• Algumas questões de saúde pública poderão implicar a implementação de estudos 

complementares 
• Implementar medidas de resposta e controlo 

  Tratar dos doentes 
  Evitar a propagação da transmissão 
  Garantir a prevenção e controlo da infecção 
  Comunicar os riscos 
  Monitorizar a ocorrência e a resposta 

• Comunicar e notificar 
  Comunicar os resultados da investigação 
  Notificar as autoridades locais, subnacionais e nacionais de saúde pública 

Resposta a um limiar que desencadeia a acção: Gripe provocada por um novo subtipo 

Se for confirmado um único caso de gripe humana provocada por um novo subtipo ou se for 
confirmada qualquer outra doença respiratória aguda com potencial epidémico ou pandémico: 

• Tratar dos doentes  
• Evitar a propagação da transmissão 
• Garantir a prevenção e controlo da infecção 
• Comunicar os riscos  
• Monitorizar a ocorrência e a resposta: Uma ocorrência é considerada contida se a vigilância 

activa das populações em risco não registar novos casos durante o dobro do período de 
incubação assumido para essa doença. 

Para mais detalhes, consultar o protocolo da OMS para a investigação da gripe não sazonal e de 
outras doenças respiratórias agudas emergentes, 2018. 
https://www.who.int/influenza/resources/publications/outbreak_investigation_protocol/en/ 

https://www.who.int/influenza/resources/publications/outbreak_investigation_protocol/en/
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Análise e interpretação dos dados: Gripe provocada por um novo subtipo  

1 - Gerir os dados 
• usar uma listagem; e 
• estabelecer procedimentos para registo e validação dos dados. 

2 - Analisar os dados 
Cronologia: Elaborar uma curva epidémica com o número semanal de casos no eixo y e a data ou 
hora de início da doença no eixo x. Elaborar uma segunda curva epidémica por estado de 
classificação de casos (casos suspeitos, prováveis e confirmado), estado de óbito, tipo de exposição, 
etc.  
Estas curvas podem fornecer informações sobre a dimensão da ocorrência, padrões de propagação e 
exposição, tendência cronológica da ocorrência, período de incubação da doença, tipo de exposição, 
desvios e impacto das intervenções implementadas. 
Área geográfica: Os casos deverão são mapeados por localização geográfica; por exemplo, por 
aldeia, casa ou localização numa unidade de saúde. Os mapas poderão ser locais, regionais ou 
nacionais, dependendo da dimensão geográfica da ocorrência. 
A interpretação visual poderá dar importantes pistas etiológicas, identificar focos e fornecer 
pormenores acerca da dimensão geográfica da propagação da doença. Podem ser utilizados dois 
tipos de mapas: 
• Mapas de pontos - usar mapas de pontos para avaliar o método provável de propagação (focos 

de casos, casos dispersados, etc.) 
• Mapa da zona - usar os mapas de zona para ter em consideração a população subjacente nessa 

localização (permite a comparação directa das taxas de incidência entre locais, regiões, etc). 
Grupo demográfico: 

Para entender o espectro clínico e a dinâmica da doença, é preciso analisar:  
• Os parâmetros epidemiológicos e clínicos dos casos;  
• As taxas de ataque por idade, sexo, ocupação e história de exposição;   
• e para os parâmetros clínicos, o espectro da gravidade da doença, incluindo a percentagem de 

casos com pneumonia, os que requerem hospitalização, admissão à unidade de cuidados 
intensivos, e a percentagem dos que foram fatais. 

Para mais detalhes consulte o Protocolo da OMS para a investigação da gripe não sazonal e de 
outras doenças respiratórias agudas emergentes, 
2018https://www.who.int/influenza/resources/publications/outbreak_investigation_protocol/en/ 

  

https://www.who.int/influenza/resources/publications/outbreak_investigation_protocol/en/
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Detecção e confirmação em laboratório: Gripe provocada por um novo subtipo 

1 - Colheita e manuseamento de amostras 

As amostras que devem ser recolhidas para testar a presença de agentes patogénicos de doenças 
respiratórias são: expectoração, lavado broncoalveolar, aspirado traqueal, lavado nasal, esfregaço do 
nariz ou garganta, esfregaço nasofaríngeo, tecidos de biópsia ou autópsia, incluindo dos pulmões, 
soro, sangue total e urina. Todos estes tipos de amostras deverão ser conservados a 4ºC e enviados 
para o laboratório nacional de referência da gripe.  Se o teste para a gripe for realizado em ≤ 48 
horas, as amostras deverão ser mantidas a 4ºC e a -70ºC caso os testes estejam previstos para 
decorrer passado mais de 48 horas da colheita. Quando a causa da ocorrência for desconhecida, será 
útil colher vários tipos de amostras, sempre que possível, para maximizar as oportunidades de 
detecção e caracterização.  

2 - Testagem das amostras 

Podem ser utilizadas diversas técnicas laboratoriais para identificar infecções por vírus da gripe 
humana: 
• Detecção de ARN específico da gripe por RT-PCR (reacção em cadeia da polimerase por 

transcriptase inversa) 
• Isolamento em cultura celular  
• Detecção directa do antigénio (baixa sensibilidade) 
Se houver suspeita de que o vírus da gripe é o agente responsável, um protocolo específico fornece 
um algoritmo sugerido de teste laboratorial com RT-PCR (vide referências). 

Detecção e confirmação em laboratório: Gripe provocada por um novo subtipo 
• A manipulação de amostra de doentes que cumprem os factores de risco clínicos e 

epidemiológicos que sugerem infecção por vírus da gripe não sazonal deverá ser efectuada 
com um mínimo de contenção de biossegurança de nível 2 (BSL-2) e práticas de BSL-3.  

• Qualquer manipulação de amostras de vírus vivos tem de ser efectuada num armário de 
biossegurança de classe 2 (ou superior). 

• O Manual da OMS para o diagnóstico laboratorial e a vigilância virológica da gripe, de 2011, 
fornece mais informações. 
https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/manual_diagnosis_surveillance_influenza/en/. 

3 - Encaminhamento das amostras 

Os resultados laboratoriais deverão ser confirmados por um laboratório acreditado. 

Todas as amostras positivas para vírus da gripe A que não possam ser subtipadas deverão ser 
enviadas imediatamente para os Centros de Colaboração da OMS para análise posterior. A 
sua lista e contactos encontram-se o sítio da OMS na Internet, na ligação: 
https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/collaborating_centres/list/en/. 

https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/manual_diagnosis_surveillance_influenza/en/
https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/collaborating_centres/list/en/
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Doença semelhante à gripe  

Antecedentes 

• As infecções respiratórias são uma causa significativa de morbilidade e mortalidade por doenças 
infecciosas no mundo. As taxas de morbilidade são particularmente altas nos lactentes, crianças e 
idosos. No entanto, o fardo das doenças não está bem caracterizado em África.  

• Os agentes patogénicos mais comuns que causam infecções respiratórias são: Streptococcus 
pneumonia, Haemophilus influenzae tipe b (Hib), Staphylococcus aureus e outras espécies de 
bactérias, vírus respiratória sincicial (RSV), vírus do sarampo, vírus da parainfluenza humana 
tipo 1, 2 e 3 (PIV-1, PIV-2 e PIV-3), e o vírus da gripe. 

• Um melhor entendimento da epidemiologia e da sazonalidade das infecções respiratórias em 
África é essencial para optimizar as estratégias de saúde pública para a sua prevenção e controlo 
(p. ex., vacinas e anti-retrovirais para profilaxia e tratamento e para o controlo das infecções). 

• A ameaça das infecções respiratórias devidas a novos organismos que possuem um potencial 
epidémico ou pandémico justifica precauções especiais e preparação.  

• A vigilância das infecções respiratórias, sobretudo as de origem viral, baseia-se na definição de 
casos de doença semelhante à gripe. 

Referências 
• WHO protocol to investigate non-seasonal influenza and other emerging acute respiratory 

diseases, 2018. 
• WHO Fact Sheet on Avian and other zoonotic Influenza, 2018. 
• WHO Guidance for Surveillance during an Influenza Pandemic, Update 2017. 
• WHO Summary of key information practical to countries experiencing outbreaks of 

A(H5N1) and other subtypes of avian influenza, 2016. 
• WHO Infection prevention and control of epidemic-and pandemic-prone acute respiratory 

infections in health care guidelines, 2014. 
• WHO Manual for the laboratory diagnosis and virological surveillance of influenza, 2011. 
• WHO Operational guidance on sharing influenza viruses with human pandemic potential 

(IVPP) under the Pandemic Influenza Preparedness (PIP) Framework. 
• WHO Operational guidance on sharing seasonal influenza viruses with WHO Collaborating 

Centres (CCs) under the Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS).  
• WHO Standard guidance for the clinical management of influenza infections, publicação 

esperada em 2019. 
• Os contactos dos Centros de Colaboração da OMS para a Gripe estão no sítio da OMS na 

Internet, na ligação:  
• https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/collaborating_centres/list/en/ 
• Contacto dos laboratório de referência da OMS para o diagnóstico da infecção por vírus da 

gripe A/H5:  
• https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/h5_reflabs/list/en/ 
• Página de saúde da OMS sobre o tópico da gripe: (http://www.who.int/influenza/en/) 

https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/collaborating_centres/list/en/
https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/h5_reflabs/list/en/
http://www.who.int/influenza/en/
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Finalidade da vigilância 

• Descrever a sazonalidade da gripe.  
• Assinalar o início e o fim da época da gripe. 
• Estabelecer uma base de referência ou os níveis médios da gripe e da doença grave relacionada 

com a gripe. 
• Descrever os vírus em circulação. 
• Identificar os tipos e subtipos de vírus em circulação localmente e a sua relação com os padrões 

mundiais ou regionais. 
• Monitorizar a sensibilidade anti-retroviral. 
• Identificar e monitorizar os grupos de alto risco de doença grave e complicações resultantes da 

infecção. 
• Ajudar ao entendimento da relação das estirpes de vírus com a gravidade da doença. 
• Gerar dados sobre a gripe que posam ser usados para estimar o fardo da gripe. 
• Detectar ocorrências atípicas e inesperadas. 

Definição normalizada de caso: 

Uma infecção respiratório aguda com: 
• febre medida ≥ 38 ºC  
• tosse 
• com início nos últimos 10 dias 

Resposta a um limiar de alerta: Doença semelhante à gripe 

Consultar o protocolo da OMS para a investigação da gripe não sazonal e outras doenças 
respiratórias agudas emergentes, 2018, se houver uma ocorrência atípica (focos de infecções 
respiratórias agudas ou de infecções respiratórias atípicas, focos de óbitos, por exemplo) de 
infecções respiratórias.  

Resposta a um limiar que desencadeia a acção: Doença semelhante à gripe 

Consulte o Protocolo da OMS para a investigação da gripe não sazonal e outras doenças 
respiratórias agudas emergentes, 2018, caso haja suspeitas de um único caso de doença respiratória 
aguda com potencial epidémico. 
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Análise e interpretação dos dados 

Cronologia: Frequência da notificação: Os dados epidemiológicos e virológicos recolhidos de 
locais sentinela deverão ser analisados semanalmente. Elaborar um gráfico semanal. Criar 
uma curva epidémica ao longo do ano e descrever os padrões e alterações de transmissão no 
nível de actividade respiratória por comparação com a(as) semana(s) ou ano(s) anterior(es).  

Área geográfica: Os casos deverão são mapeados por localização geográfica; por exemplo, por 
aldeia, casa ou localização numa unidade de saúde. 
Grupo demográfico: Para doentes com doença semelhante à gripe testado para vírus da gripe, o 

mínimo de dados a recolher e analisar para cada doente, sobretudo se tiver sido colhida uma 
amostra, é: Identificador único (para ligar os dados laboratoriais e epidemiológicos), Sexo, 
Idade, História de febre e temperatura corporal na altura da examinação, Data de início dos 
sintomas, Data de recolha das amostras, Uso de anti-retrovirais para a doença actual no 
momento da colheita da amostra, Estado de gravidez, Presença de patologia médica crónica 
pré-existente (doença respiratória crónica, asma, diabetes, doença cardíaca crónica, doença 
neurológica ou neuromuscular crónica, pertubações hematológicas, VIH). Os dados sobre a 
doença semelhante à gripe podem ser agregados por faixa etária para facilitar a análise e a 
comunicação dos dados. As principais faixas etárias recomendadas para comunicação de 
dados são: 0 a <2 anos, 2 a <5 anos, 5 a <15 anos, 15 a <50 anos, 50 a <65 anos, ≥ 65 anos. 
Para os dados laboratoriais, recomenda-se o mínimo seguinte de dados a recolher: 

• O número de amostras testadas para a gripe durante a semana. 
• A percentagem de amostras positivas para gripe relativas a doença semelhante à gripe  
• Tipos e subtipos de vírus detectados durante a semana 
• Resultados dos testes à resistência anti-retroviral (se aplicável) 

No final, deverão ser recolhidos e notificados os seguintes indicadores ou dados agregados de cada 
local sentinela: 

• O número de casos de doença semelhante à gripe cujas amostras foram recolhidas durante a 
semana, agrupados por faixas etárias normalizadas e a percentagem de cada uma destas que 
testaram positivo para a gripe. 

• O número total de novos casos de doença semelhante à gripe notificados durante a semana, 
agrupados por faixa etária normalizada (isto inclui casos que não foram testados e/ou não foram 
recolhidos dados pormenorizados). 

• O número total de novas visitas em ambulatório durante a semana em clínicas de ambulatório em 
que esteja a ser feita vigilância de doença semelhante à gripe e/ou que abrange a população do 
local sentinela, de preferência agrupado pelas faixas etárias recomendadas. 

• A percentagem de casos que tem cada uma das doenças médicas pré-existentes para os casos de 
doença semelhante à gripe com teste positivo para gripe. 

Podem ser encontradas mais informações sobre o papel dos laboratórios no documento  

• WHO Global Epidemiological Surveillance Standards for Influenza, 2014. 
https://www.who.int/influenza/resources/documents/influenza_surveillance_manual/en/. 

  

https://www.who.int/influenza/resources/documents/influenza_surveillance_manual/en/
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Teste em laboratório: Doença semelhante à gripe 

1 - Para o vírus da gripe: 
• As amostras podem dar um resultado positivo sete ou mais dias após o início dos sintomas de doença, 

mas a capacidade para detectar o vírus diminuiu consideravelmente após cinco a sete dias, 
dependendo do teste utilizado. 

• A reacção em cadeia da polimerase por transcriptase inversa (RT-PCR) é o método mais sensível para 
detectar vírus da gripe, e é o ensaio recomendado de vigilância da gripe para a maioria dos 
laboratórios. 

• A cultura de vírus é também necessária em pelo menos um subgrupo de amostras para permitir uma 
caracterização antigénica e genética pormenorizada. 

• O teste à resistência anti-retroviral deverá ser considerado para doentes de alto risco, caso o 
laboratório disponha dessa capacidade para o fazer, para além da colheita de amostras de doentes que 
não sejam de alto risco. 

Podem ser encontradas mais informações sobre o papel dos laboratórios no documento  

• WHO Global Epidemiological Surveillance Standards for Influenza, 2014. 
https://www.who.int/influenza/resources/documents/influenza_surveillance_manual/en/. 

• WHO Manual for the laboratory diagnosis and virological surveillance of influenza, 2011. 
https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/manual_diagnosis_surveillance_influenza/en/ 

2 - Para outros vírus e agentes patogénicos, consultar as orientações específicas da OMS para agentes 
patogénicos 

Referências 

• WHO Global Epidemiological Surveillance Standards for Influenza, 2014.  
• Protocolo genérico da AFRO para a vigilância sentinela da gripe, 2015 

https://afro.who.int/publications/protocol-national-influenza-sentinel-surveillance.  
• Protocolo para a investigação de surtos de doença respiratória aguda de etiologia desconhecida. 
•  https://afro.who.int/publications/protocol-investigation-acute-respiratory-illness-outbreaks-

unknown-etiology. 
• WHO Fact Sheet on Seasonal Influenza, 2018. 
• WHO protocol to investigate non-seasonal influenza and other emerging acute respiratory diseases, 

2018. 
• WHO Infection prevention and control of epidemic-and pandemic-prone acute respiratory infections 

in health care guidelines, 2014. 
• WHO Manual for the laboratory diagnosis and virological surveillance of influenza, 2011. 
• WHO Operational guidance on sharing seasonal influenza viruses with WHO Collaborating Centres 

(CCs) under the Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS).  
• WHO Operational guidance on sharing influenza viruses with human pandemic potential (IVPP) 

under the Pandemic Influenza Preparedness (PIP) Framework. 
• WHO Standard guidance for the clinical management of influenza infections, publicação prevista em 

2019. 
• Página de saúde da OMS sobre o tópico da gripe: (http://www.who.int/influenza/en/) 

https://www.who.int/influenza/resources/documents/influenza_surveillance_manual/en/
https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/manual_diagnosis_surveillance_influenza/en/
https://afro.who.int/publications/protocol-national-influenza-sentinel-surveillance
https://afro.who.int/publications/protocol-investigation-acute-respiratory-illness-outbreaks-unknown-etiology
https://afro.who.int/publications/protocol-investigation-acute-respiratory-illness-outbreaks-unknown-etiology
http://www.who.int/influenza/en/
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Traumatismos (Acidentes de Viação) 

Antecedentes 

• Os traumatismos são os danos físicos que ocorrem quando o corpo humano é sujeito rápida 
ou repentinamente a níveis de energia que excedem a sua tolerância fisiológica, ou a 
incapacidade funcional resultante da falta de um ou mais elementos vitais (água, ar, calor). 
A energia que provoca o traumatismo pode ser mecânica, eléctrica, térmica, radiante ou 
química. Traumatismo é classificado como intencional ou acidental. 

• Todos os traumatismos representam 10% das mortes em todo o mundo. Cerca de 5,8 
milhões de pessoas morrem anualmente em resultado de diferentes tipos de traumatismos. 
De todos os sistemas que as pessoas têm de lidar diariamente, os transportes rodoviários são 
os mais complexos e perigosos. 

• Os acidentes de viação resultam em traumatismos acidentais. 
• Uma colisão rodoviária (colisão de veículo motorizado, acidente de veículo motorizado, 

acidente de carro ou colisão de automóvel) ocorre quando um veículo motorizado colide 
com outro veículo, peão, animal, objecto na estrada ou outro obstáculo geográfico ou 
arquitectónico. As colisões rodoviárias podem resultar em traumatismos, danos materiais e 
morte. 

• Em todo o mundo, o número de pessoas mortas em acidentes de viação anualmente está 
estimado em 1,2 milhões, ao passo que o número de feridos poderá ascender aos 50 milhões. 

• Os traumatismos por acidentes de viação e um grande problema de saúde a nível mundial, 
embora negligenciado, que exige esforços concertados para uma prevenção eficaz e 
sustentável. 

• Os traumatismos por acidentes de viação continuam a ser uma das principais causas de 
morte e incapacidade nos jovens entre os 5 e os 44 anos e a principal causa de morte na faixa 
etária dos 15 aos 29 anos. A maioria destes óbitos ocorre habitualmente nos “utentes 
vulneráveis da estrada” - peões, ciclistas e motociclistas. 

• Sem um aumento dos esforços e de novas iniciativas, prevê-se que o número total de mortes 
e traumatismos por acidentes de viação em todo o mundo aumente até 67% até 2020, e em 
países de baixo e médio rendimento, espera-se que as mortes aumentem até 83%. 

• A Região Africana tem a taxa de letalidade mais elevada por acidentes de viação, situada em 
32/100 000 habitantes. 

Os traumatismos por acidentes de viação são evitáveis. Podem ser conseguidas reduções muito 
substanciais nos traumatismos com a implementação de medidas que abordem os factores de 
risco (velocidade excessiva e inadequada, condução sob o efeito do álcool, falta de uso de 
cintos de segurança e sistemas de retenção para as crianças e a falta de uso de capacete para os 
ciclistas). 
Finalidade da vigilância 
• Estimar e monitorizar a incidência de traumatismos por acidentes de viação e resultados 

conexos. 
• Identificar factores de risco e zonas de alto risco para serem tidos em consideração nas 

políticas e os programas de prevenção. 
• Avaliar os programas destinados a prevenir os traumatismos por acidentes de viação. 
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• Criar limiares de alerta para acidentes mortais por forma a permitir ao pessoal das unidades 
de saúde analisar os cuidados e os serviços prestados às pessoas com traumatismos. 

• Criar limiares de alerta de incidência e monitorizar as tendências para permitir ao pessoal do 
distrito de saúde informar as partes interessadas pertinentes. 

 

 
  

Definição normalizada de caso: 

Traumatismo por acidente de viação: Qualquer pessoa que tenha sofrido ferimentos resultantes 
de um acidente de viação ocorrido pela primeira vez. 
Óbito por acidente de viação: Qualquer pessoa morta imediatamente ou no espaço de 30 dias em 
resultado de um traumatismo de um acidente. 

Resposta a um limiar de alerta: 

• Promover a prevenção primária com o apoio às intervenções para abordar os factores de risco. 
• Analisar e monitorizar os casos e os serviços prestados a pessoas com traumatismos. 
• Rever os mecanismos para a gestão de sinistros em massa. 

Resposta a um limiar que desencadeia a acção: 

• Reforçar o cumprimento de medidas para abordar os factores de risco. 
• Activar o sistema de gestão de sinistros em massa. 

Análise e interpretação dos dados 
Grupo demográfico: Analisar a distribuição de casos por sexo, idade e outros factores 
demográficos. 

Cronologia: Elaborar gráficos para demonstrar os valores mensais de casos e 
mortes, e as curvas anuais para evidenciar as tendências. 
Área geográfica: Traçar um gráfico de pontos para identificar as zonas de alto risco. 

Confirmação em laboratório 

Imagem do sinistrado - quando necessário 

Referências 

• Relatório sobre a Saúde no Mundo, 2004, OMS. 
• WHO- 2010 Status Report on Road Safety in Africa, 2010, WHO. 
• Peden, M.; et al. (eds). World Report on Road Traffic Injury Prevention, 2004, WHO. 
• Holder Y., Peden M., Krug E. et al (eds), Injury Surveillance Guidelines, 2001, Geneva, WHO. 
• Harvey A, (Ed). Data systems, Geneva, World Health Organisation, 2010. 



97 

Febres hemorrágicas de Lassa e da Crimeia-Congo) 

Antecedentes 

• O vírus da febre hemorrágica da Crimeia-Congo (FHCC) pertence à família de vírus 
Bunyaviridae e o da febre de Lassa pertence à família Arenaviridae. 

• A FHCC é endémica em partes de África, tendo sido registados surtos no Uganda, Mauritânia 
e África do Sul. A Mauritânia notifica alguns casos anualmente, sendo que a África do Sul 
notificou 165 casos confirmados em laboratório entre 1981 e Março de 2006. 

• Sabe-se que a febre de Lassa é endémica na Guiné, Libéria, Nigéria e Serra Leoa, mas 
provavelmente existe também noutros países da África Ocidental. Alguns estudos indicam que 
300 000 a 500 000 casos de febre de Lassa, com 5000 óbitos, ocorrem anualmente na África 
Ocidental. 

• A FHCC propaga-se aos seres humanos através da mordedura de carraças ou do contacto com 
tecido animal contaminado por vírus, imediatamente após o abate. 

• O reservatório animal do vírus da febre de Lassa é um roedor do género Mastomys. Estes 
roedores infectados com o vírus da febre de Lassa não ficam doentes, mas transmitem o vírus 
através dos excrementos (fezes e urina) e as pessoas ficam normalmente infectadas por via 
aérea ou por contacto directo com os excrementos dos roedores infectados. A febre de Lassa 
também pode transmitir-se entre as pessoas através do contacto directo com sangue, secreções 
faríngeas, urina, fezes ou outras secreções corporais de uma pessoa infectada. 

• A transmissão entre pessoas da FHCC e da febre de Lassa ocorreu em contextos de cuidados 
de saúde após a exposição a sangue e a secreções de doentes infectados. 

• O período de incubação da FHCC após a mordedura de uma carraça é, habitualmente, de 1 a 
3 dias (máximo de 9 dias) e após o contacto com sangue ou tecidos é, habitualmente, de 5 a 6 
dias (máximo de 13 dias). O período de incubação da febre de Lassa varia entre os 6 e os 21 
dias. 

• O início dos sintomas nos doentes de FHCC carateriza-se por febre repentina, mialgia e outros 
sinais e sintomas. A taxa de letalidade notificada da FHCC é entre 3% e 30%. 

• Cerca de 80% das infecções de febre de Lassa em pessoas são ligeiras ou assintomáticas; os 
restantes casos resultam em doença grave que afecta múltiplos sistemas do organismo. O início 
da doença em doentes sintomáticos é habitualmente gradual, começando por febre, fadiga e 
mal-estar generalizados. A febre de Lassa é difícil de distinguir de muitas outras doenças que 
causam febre, incluindo paludismo, shigelose, febre tifóide, febre-amarela e outras FHV. A 
taxa de letalidade geral oscila entre 1% e 15% nos doentes hospitalizados. 

• A terapêutica geral de apoio é o tratamento habitual para a gestão dos doentes de FHCC. É 
necessário um acompanhamento intensivo para orientar a substituição do volume e dos 
componentes sanguíneos. O medicamento antiviral ribavirina tem sido usado no tratamento da 
infecção estabelecida por FHCC. Ambas as formulações orais e intravenosas parecem ser 
eficazes. A ribavirina é um tratamento eficaz para a febre de Lassa se for administrada no 
início do tratamento clínico da doença. 

Finalidade da vigilância: Febres hemorrágicas de Lassa e da Crimeia-Congo 

• Detecção precoce de casos e de surtos, rápida investigação e verificação laboratorial precoce 
da etiologia de todos os casos suspeitos. 

• Investigação de todos os casos suspeitos com a localização dos contactos. 
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Avaliação e monitorização da transmissão e da evolução da epidemia e da eficácia das medidas 
de controlo. 

Definição normalizada de caso: 

Caso suspeito de FHCC: Doença com início repentino de febre, mal-estar, fraqueza, irritabilidade, 
dor de cabeça, dor forte nos membros e zona lombar e anorexia acentuada. Desenvolvimento inicial 
de rubor no rosto e peito e infecção da conjuntiva, enantema hemorrágico do palato mole, úvula e 
faringe, e muitas vezes, hemorragia petequial que alastra do peito e do abdómen para o resto do 
corpo, por vezes com grandes zonas purpúricas. 

Caso confirmado de FHCC: Um caso suspeito com confirmação em laboratório (anticorpo 
positivo IgM, PCR, isolamento viral ou seroconversão IgG indicada por um aumento de quatro 
vezes dos títulos através de ELISA ou IFA) ou ligação epidemiológica aos casos confirmados ou 
surto. 

Caso suspeito de febre de Lassa: Doença com início gradual com um ou mais dos seguintes 
sintomas: mal-estar, febre, dor de cabeça, dor de garganta, tosse, náuseas, vómitos, diarreia, 
mialgia, dor no peito, perda de audição e história de contacto com excrementos de roedores ou 
com um caso de febre de Lassa. 

Caso confirmado de febre de Lassa: Um caso suspeito que é confirmado em laboratório (anticorpo 
positivo IgM, PCR ou isolamento viral) ou epidemiologicamente ligado a um caso confirmado em 
laboratório. 

Resposta a um limiar de alerta: 

Se houver um único caso suspeito: 

• Comunicar imediatamente as informações sobre o caso aos níveis competentes. 
• Os casos suspeitos deverão ser isolados de outros doentes e deverá ser implementada uma 

barreira rigorosa de técnicas de enfermagem. 
• As precauções normais de controlo da infecção deverão ser melhoradas em todo o contexto de 

cuidados de saúde. 
• Tratar e gerir o doente com cuidados de apoio. 
• Colher amostras para confirmar o(s) caso(s). 
• Garantir o seguimento dos contactos do caso e a procura activa por casos adicionais. 
Resposta a um limiar que desencadeia a acção: 

Se houver um único caso confirmado: 
• Manter práticas rigorosas de controlo da infecção por FHV* durante o decorrer do surto. 
• Mobilizar a comunidade para a detecção e cuidados precoces e realizar actividades de educação 

da comunidade sobre como a doença se transmite e como implementar medidas de controlo da 
infecção no contexto dos cuidados em casa. Para a FHCC, educar o público acerca do modo de 
transmissão por carraças e melhorar as actividades de controlo dos roedores para a febre de 
Lassa. 

• Realizar procura activa por casos adicionais. 
• Solicitar ajuda adicional de outros níveis, se for necessário. 
• Criar uma ala de isolamento para lidar com casos adicionais que possam chegar ao centro de 

saúde. 
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Análise e interpretação dos dados: Febres hemorrágicas de Lassa e da Crimeia-Congo 

• Grupo demográfico: Implementar a notificação imediata dos casos e mortes com base nas 
informações sobre os casos. Analisar a distribuição por idade e sexo. Avaliar os factores de risco 
e planificar intervenções de controlo da doença em conformidade. 

• Cronologia: Elaborar gráficos semanais/diários dos casos e óbitos. Elaborar uma curva 
epidémica para os casos durante o surto.  

• Área geográfica: Mapear as localizações dos agregados familiares dos casos. 

Confirmação em laboratório 

Teste de 
diagnóstico 

Presença de anticorpos IgM contra a FHCC ou febre de Lassa 

Amostra Para ELISA: 
Sangue total, soro ou plasma 

Para PCR: 
Sangue total ou coágulo de sangue, soro/plasma ou tecido 

Para imuno-histoquímica: Amostras de pele ou tecido de casos mortais. 

Quando colher 
as amostras 

Colher as amostras do primeiro caso suspeito. 

Se houver mais do que um caso suspeito, proceder à recolha até que haja 
amostras de 5 a 10 casos suspeitos. 

Como 
preparar, 
conservar e 
transportar as 
amostras 

MANUSEAR E TRANSPORTAR COM EXTREMA PRECAUÇÃO AS 
AMOSTRAS DE CASOS SUSPEITOS DE DOENTES COM FHV. USAR 
ROUPA DE PROTECÇÃO E BARREIRAS DE PRECAUÇÃO. 

Para ELISA ou PCR: 
• Refrigerar o soro ou o coágulo. 
• Congelar (-20ºC ou inferior) as amostras de tecido para isolamento do 

vírus. 
Para imuno-histoquímica: 
• Fazer a fixação de seis cortes de pele em formol. A amostra pode ser 

conservada até 6 semanas. A amostra não é infecciosa quando está na 
formol. 

• Conservar à temperatura ambiente. As amostras em fixação em formol 
podem ser transportadas à temperatura ambiente. 

Resultados Os serviços de diagnóstico para FHV não estão disponíveis de forma 
sistemática. É normalmente preciso tomar medidas prévias para os serviços de 
diagnóstico de FHV. Contactar as autoridades nacionais competentes ou a 
OMS. 

Referências: Febres hemorrágicas de Lassa e da Crimeia-Congo 
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• Interim Infection Control Recommendations for Care of Patients with Suspected or Confirmed 
Filovirus (Ebola, Marburg) Haemorrhagic Fever. BDP/EPR/WHO, 2008. 

• Infection control for VHF in the African health care setting, WHO, 1998. WHO/EMC. 
• Ergonul O. Crimean-Congo Haemorrhagic Fever. Lancet Infect Dis 2006; 6:203-14. 
• WHO Recommended Surveillance Standards WHO/CDS/CSR/ISR/99.2. 
• WHO Fact Sheet No. 208, Crimean-Congo Haemorrhagic Fever, revista em Novembro de 

2001. 
• WHO Fact Sheet No. 179, Crimean-Congo Haemorrhagic Fever, revista em Novembro de 

2005. 
 

Lepra 

Antecedentes 

• A lepra é uma doença micobacteriana crónica da pele, da periferia dos nervos e das membranas 
mucosas do tracto superior. A doença é transmitida sobretudo através de secreções nasais por via 
aérea dos doentes infectados com o bacilo de Hensen (Mycobacterium leprae) e também através 
da inoculação na pele. A lepra é endémica em várias zonas tropicais do mundo, incluindo em 
África. 

• Os doentes são classificados em dois grupos, dependendo da presença de sinais na pele ou nos 
nervos: 

• Doentes multibacilares (DM) com mais de 5 lesões na pele e vários engrossamentos dos nervos. 
• Doentes paucibacilares (DP) com uma a cinco 5 lesões na pele e um único engrossamento dos 

nervos. 
• O controlo da lepra melhorou grandemente com o uso da terapêutica multimedicamentosa (TM) 

recomendada pela OMS. A TM, que combina dois ou três medicamentos (rifanpicina, 
clofaximina e dapsona) é muito eficaz para curar a lepra. No final de 1999, a prevalência pontual 
nos países africanos era de 1,6 casos por 10 000 habitantes, com cerca de 70 000 casos registados. 
Dezassete anos mais tarde, no final de 2016, esta taxa de prevalência foi reduzida para 0,25 casos 
por 10 000 habitantes e menos de 25 000 casos registados.  

• O período de incubação é de 6 meses a 20 anos ou mais. A infecção é provavelmente frequente, 
mas a patologia clínica é rara, mesmos nos contactos próximos dos doentes. Os doentes 
multibacilares são os mais contagiosos, mas a infecciosidade é rapidamente reduzida assim que 
é iniciada a terapêutica multimedicamentosa. A lepra pode ser complicada por neurite e outras 
reacções, resultando numa incapacidade ou deficiência nas mãos, pés e olhos. 

• A lepra tem sido historicamente associada ao isolamento social e a consequências psicossociais. 
Este estigma social ainda persiste em alguns países de África. 

• Algumas doenças da pele, como pitiríase versicolor, micose, vitiligo, esclerodermia, psoríase, 
lúpus eritematoso disseminado e doença de Von Recklinghausen podem ser confundidas com 
lepra. 
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Finalidade da vigilância 

• Observar as tendências nacionais no sentido da meta de eliminação da lepra, definida com uma 
redução na prevalência para menos de 1 novo caso com incapacidade de grau 2 por 1 000 000 de 
habitantes. 

• Monitorizar a resistência do bacilo de Hansen aos medicamentos usados para a TM regular. 
• À medida que a lepra se aproxima da eliminação, deve-se complementar a vigilância de rotina, 

nomeadamente com a procura activa de casos nos agregados familiares dos contactos dos doentes 
de lepra, sobretudo durante as administrações em massa de medicamentos ou companhas de 
vacinação. 

Definição normalizada de caso: 
Caso suspeito: 

Uma pessoa que evidencie um dos três sinais cardinais da lepra: hipo-pigmentação ou lesão 
avermelhada na pele, perda ou diminuição da sensação numa zona da pele e engrossamento dos nervos 
periféricos. 

Caso confirmado: Uma pessoa que evidencie pelo menos dois sinais cardinais da lepra e que 
não tenha concluído um tratamento completo com terapêutica multimedicamentosa. 

Resposta a um limiar de alerta: Lepra  

Se houver um único caso suspeito: 

• Notificar o caso suspeito ao nível adequado do sistema de saúde. 
• Investigar o caso quanto aos factores de risco. 
• Iniciar a gestão adequada dos casos: 

 Os doentes MB devem ser tratados durantes 12 meses com um regime de três medicamentos 
(12 embalagens de comprimidos MB a tomar num período de 18 meses). 

 Os doentes PB devem ser tratados durantes 6 meses com um regime de dois medicamentos (6 
embalagens de comprimidos MB a tomar num período de 9 meses). 

Resposta a um limiar que desencadeia a acção: 

Se houver um único caso suspeito que é confirmado: 

• Examinar o doente para os sinais na pele e nos nervos periféricos em cada consulta que o doente 
tiver com o profissional de saúde para diagnosticar e tratar as reacções e as incapacidades 
provocadas pela lepra. 

• Examinar os factores de risco para a interrupção do tratamento (por exemplo, abastecimento 
inadequado de fármacos para a TM no centro de saúde, má acessibilidade às aldeias dos doentes, 
etc.). Dar embalagens de comprimidos suficientes para todo o tratamento aos doentes que não 
possam deslocar-se mensalmente a um centro de saúde. 

• Identificar quaisquer aumentos ou reduções súbitas de novos casos durante um dado período. 
Avaliar a adequação da vigilância em zonas onde haja suspeitas de pouca notificação ou 
notificação em excesso. Monitorizar a distribuição de medicamentos para TM. 
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Análise e interpretação dos dados 

Cronologia: Elaborar gráficos por data de diagnóstico e início do tratamento. 

Área geográfica: Elaborar um gráfico de pontos da localização dos agregados familiares e 
classificação da doença (MB ou PB). 

Grupo demográfico: Contabilizar os novos casos detectados mensalmente pelo tipo de lepra (MB 
ou PB). Analisar a distribuição por idade e incapacidade, e dos resultados do tratamento (casos 
curados, tratamento abandonado, recaída). 

Confirmação em laboratório 

A confirmação de rotina em laboratório não é necessária para a vigilância. 

Referências 

• Global Leprosy strategy for the period 2016-2020 (SEA-GLP-2016.2). 
• WHO Recommended Surveillance Standards WHO/CDS/CSR/ISR/99.2. 

 
Filaríase linfática 

Antecedentes 

• A filaríase linfática é a segunda causa de incapacidade permanente e de longa duração no mundo. 
Afecta mais de 120 milhões de pessoas em 80 países, e mais de 40 milhões de pessoas sofrem de 
deficiência grave provocada pela doença; 20% da população mundial corre risco de infecção. 
Das pessoas infectadas, cerca de 1/3 vivem na Índia, 1/3 em África e as restantes encontram-se 
nas Américas, Ásia e Pacífico. Em 1997, a resolução WHA50.29 lançou um apelo à eliminação 
da filaríase linfática enquanto problema de saúde pública à escala mundial. A estratégia adoptada 
baseia-se no seguinte: 

 Reduzir a transmissão para um limiar onde as novas infecções deixem de ocorrer. 
 Tratar os problemas associados à prevenção e controlo da incapacidade. 

• Agentes causadores: em África, são apenas as filárias Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, e 
Brugia timori 

• Modos de transmissão: transmitida por várias espécies de mosquitos, estas filárias parasitárias 
alojam-se no sistema linfático humano, produzindo milhões de microfilárias imaturas que 
circulam no sangue. As microfilárias surgem no sangue periférico após 3 a 6 meses para a Brugia 
malayi e 6 a 12 meses para a W. bancrofti, muitas vezes com periodicidade nocturna. 
Subsequentemente, quando o mosquito pica uma pessoa infectada, passa a transportar as 
microfilárias e a infecção pode ser transmitida a outras pessoas depois de cerca de 2 semanas. 

• Descrição clínica: 
 A infecção por filárias pode ser clinicamente assintomática (mesmo na presença de evidências 

laboratoriais de lesões linfáticas e renais); a doença pode também apresentar uma ou mais 
manifestações agudas (febre, inchação localizada, síndrome pulmonar eosinofílica tropical e 
linfangite). 

• As complicações crónicas incluem: 
 Linfedema ou elefantíase dos membros. 
 Lesões nos órgãos genitais (incluindo hidrocele nos homens). 
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 Lesões renais (incluindo colúria) e no sistema linfático. 

Finalidade da vigilância 

Existem actualmente 3 opções e a escolha dependerá da situação local: 

• Notificação mensal de rotina de dados agregados sobre casos prováveis e confirmados da 
periferia para os níveis intermédio e central. 

• Inquéritos sentinela à população (normalizados e periódicos). 
• Procura activa de casos através de inquéritos a grupos seleccionados ou através de inquéritos em 

massa. Internacional: Notificação anual do nível central para a OMS (para um número limitado 
de países) 

Definição normalizada de caso: 

Caso suspeito: 
Residente de um zona endémica com um sinal clínico de hidrocele ou linfedema para os quais 
foram excluídas outras conclusões para a causa. 

Caso confirmado: 
Uma pessoa com diagnóstico laboratorial positivo de microfilaremia num esfregaço de sangue, 
antigenemia filarial ou ultrassonografia positiva.  

Resposta a um limiar de alerta: Filaríase linfática 

• Confirmar a prevalência de infecção na comunidade através de inquéritos 
Resposta a um limiar que desencadeia a acção: 

Gestão dos casos 
Medidas de higiene para as partes do corpo afectadas (e, quando necessário, antibióticos e 
agentes antifúngicos) podem diminuir o risco de adenolinfagite: 

• Lavar as partes afectadas duas vezes ao dia com água e sabão 
• Manter o membro afectado numa posição elevada à noite 
• Fazer exercício para promover o fluxo linfático 
• Manter a unhas curtas e limpas 
• Usar meias ou calçado confortáveis 
• Usar creme antisséptico ou antibiótico confortável para tratar pequenas feridas ou escoriações, 

ou, em casos graves, antibióticos sistémicos. 
Para o tratamento dos hospedeiros de filárias, deve ser seguido o regime recomendado pelo país: 

• Em zonas onde não exista oncocercose ou loíase: DEC 6 mg/kg, dose única. 
• Em zonas onde a oncocercose tenha sido excluída, mas não a loíase: decisão clínica individual. 

A estratégia actual para o controlo da filaríase assenta essencialmente nas medidas anti-
parasitárias. Para interromper a transmissão, toda a população em risco deve receber uma dose 
anual do seguinte:  

Zonas com oncocercose concomitante: 

• 400 mg de albendazol + ivermectina 150 mg por kg de peso corporal, uma vez por ano durante 
4 a 6 anos 
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Zonas sem oncocercose concomitante: 
• Dietilcarbamazina, 6 miligramas por kg de peso corporal + albendazol, 400 mg uma vez por 

ano, ou 
• Dietilcarbamazina e sal fortificado para uso diário por pelo menos 6 a 12 meses. 

NOTA: Em zonas com loíase concomitante (floresta tropical da África Subsariana), as 
intervenções em massa não podem actualmente ser previstas sistematicamente (excepto se a 
oncocercose for um problema grave de saúde pública), devido ao risco de reacções adversas 
graves nos doentes com infecção de alta densidade de Loa (cerca de 1 em 10 000 tratamentos). 

É importante educar a população para a importância de se cumprir o tratamento durante as 
campanhas de quimioterapia em massa. Não são necessários esforços especiais de controlo do 
vector no que toca à filaríase linfática. Devem ser envidados esforços no âmbito de outros 
programas de controlo de vectores, como as operações de controlo do vector do paludismo. 

Análise e interpretação dos dados: Filaríase linfática 

• Mapear a distribuição da filaríase linfática e identificar as unidades de implementação que 
precisam de administração de medicamentos em massa. 

• Analisar a cobertura de medicamentos nas unidades de implementação. 
• Avaliar o decréscimo dos índices parasitológicos de microfilaremia antes do início da AMM e 

após pelo menos quatro rondas de AMM até que os critérios de menos de 1% de microfilaremia 
na população e menos de 0.1% de antigenemia nas crianças que iniciam a escola tenham sido 
atingidos. 

Confirmação em laboratório 

Teste de 
diagnóstico 

• Esfregaço de sangue nocturno. 

• Teste de antigénio filarial. 

Amostra Esfregaço de sangue. 

Quando colher 
as amostras 

À noite, entre as 22h00 e as 2h00.  

Em qualquer altura durante o dia. 

Como preparar, 
conservar e 
transportar as 
amostras 

Espalhar três gotas de sangue numa lâmina de vidro para fazer três linhas. 
Depois de fazer a fixação com calor, efectuar a coloração Giemsa e examinar 
sob o microscópio. O antigénio é testado com um teste imunocromatográfico 
rápido ou um teste laboratorial ELISA. 

Resultados Um teste positivo é quando a microfilária W.bancrofti é vista sob o 
microscópio, positivo se for detectado o antigénio filarial. 
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Referências: Filaríase linfática 

• WHO. Monitoring and epidemiological assessment of the programme to eliminate lymphatic 
filariasis at implementation unit level WHO/CDS/CPE/CEE/2005.50. 

• WHO. Filaríase linfática. WHO/CDS/CPE/SMT/2001.7. 
• WHO. Training module on lymphatic filariasis for drug distributors (in countries where 

onchoerciasis is not co-endemic). WHO/CDS/CPE/CEE/2000.10 (Partes 1 e 2). 
• WHO. Training module on lymphatic filariasis for drug distributors (in countries where 

onchoerciasis is co-endemic). WHO/CDS/CPE/CEE/2000.11 (Parts 1 & 2). 
• WHO. The programme to eliminate lymphatic filariasis – essential elements for medical 

personnel (in countries where onchoerciasis is not co-endemic). WHO/CDS/CPE/SMT/2000.12. 
• WHO. The programme to eliminate lymphatic filariasis – essential elements for medical 

personnel (in countries where onchoerciasis is not co-endemic). WHO/CDS/CPE/SMT/2000.13. 
• WHO. Preparing and implementing a national plan to eliminate filariasis (in countries where 

onchoerciasis is not co-endemic). WHO/CDS/CPE/SMT/2000.15. 
• WHO. The programme to eliminate lymphatic filariasis (in onchoerciasis co-endemic countries). 

WHO//CDS/CPE/CEE/2000.16 Webpage: www.who.int/lymphatic filariasis. 

 

Paludismo 

Antecedentes 

• O paludismo é uma doença tropical endémica com febre que surge no seguimento da picada de 
uma fêmea do mosquito Anopheles, que transmite o parasita. Existem cinco espécies de parasitas 
que provocam o paludismo em seres humanos, nomeadamente: Plasmodium falciparum (o mais 
comum), P. ovale, P. vivax, P. malariae e P. knowlesi. As infecções graves por paludismo são 
habitualmente causadas pelo P. falciparum, que pode resultar em doença grave. 

• O paludismo é uma das principais causas de doença e óbito em muitos países africanos. Na maior 
parte de África, a transmissão do paludismo é altamente sazonal. Em zonas de elevada 
transmissão em África, o paludismo é sobretudo uma doença das crianças menores de cinco anos 
de idade e das mulheres grávidas. No entanto, alguns países testemunharam uma drástica redução 
na transmissão do paludismo e, nestes países, o paludismo tornou-se uma doença de todas as 
faixas etárias, sendo provável ocorrerem epidemias de paludismo. 

• O período de incubação desde o momento da picada ao início dos sintomas é de, 
aproximadamente, 10 a 14 dias. O período de incubação pode ser maior com as outras espécies 
que não o P. falciparum.  

Finalidade da vigilância 

• Detectar casos de paludismo nas zonas de elevada transmissão e em zonas com potencial 
epidémico, ou ainda em zonas com uma grande população em risco imediato. 
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Definição normalizada de caso: Paludismo 

Paludismo sem complicações: A apresentação do paludismo sem complicações causado pelo P. 
falciparum é altamente variável e idêntica à de muitas outras doenças. Embora a febre seja 
habitual, é muitas vezes intermitente e pode mesmo estar ausente em alguns casos. A febre é 
tipicamente irregular inicialmente e habitualmente com calafrios. A rigidez não é habitual no 
paludismo por P. falciparum. O doente queixa-se normalmente de febre, dor de cabeça, dores no 
corpo e ocasionalmente dor abdominal e diarreia. Numa criança pequena, pode haver 
irritabilidade, recusa em comer e vómitos. No exame clínico, a febre poderá ser o único sinal 
visível. Em alguns doentes, o fígado e o baço são palpáveis. Do ponto de vista clínico, esta 
manifestação é habitualmente indistinguível das manifestações da gripe e de toda uma variedade 
de outras causas comuns de febre. Se a afecção não for diagnosticada e tratada de imediato, o 
estado de saúde de um doente com paludismo por P. falciparum pode deteriorar-se rapidamente. 
Por conseguinte, qualquer pessoa que viva numa zona de risco de paludismo, com história de febre 
nas últimas 24 horas, sem sinais de paludismo grave, que tenha um teste positivo para a doença, 
com um teste de diagnóstico rápido ou de microscopia, deverá ser considerado como um caso de 
paludismo sem complicações (NB: Presentemente, a OMS recomenda que todos os casos de 
paludismo deverão ser confirmados por um TDR ou microscopia). 
Paludismo grave: O paludismo grave é definido por evidências clínicas e laboratoriais de 
disfunção dos órgãos vitais. Quase todos os óbitos decorrentes de paludismo grave resultam de 
infecções por P. falciparum. Foram publicadas definições rigorosas de paludismo grave para 
efeitos epidemiológicos e de investigação, mas, em termos práticos, deve haver um limiar baixo 
para o início do tratamento parenteral em qualquer doente sobre o qual o profissional de saúde 
tenha preocupações neste sentido. Mesmo que algumas das medidas laboratoriais não estejam 
disponíveis de imediato, isto não deverá atrasar o início do tratamento intensivo. Em termos gerais, 
as características do paludismo grave incluem:  

• Alterações do estado de consciência (incluindo coma profundo); prostração, ou seja, fraqueza 
generalizada que nem permite ao doente permanecer sentado, de pé ou andar sem ajuda; 

• prostração, ou seja, fraqueza generalizada que nem permite ao doente permanecer sentado, de 
pé ou andar sem ajuda; 

• múltiplas convulsões: mais de dois episódios em 24 horas; 
• respiração profunda e dificuldades respiratórias (respiração acidótica); 
• edema pulmonar agudo e síndrome do desconforto respiratório agudo; 
• colapso circulatório ou choque, pressão arterial sistólica < 80mm Hg em adultos e < 50mm Hg 

em crianças; 
• lesão renal aguda; 
• icterícia clínica e indícios de outras disfunções dos órgãos vitais; e hemorragia anormal. 
Nota: Estas manifestações pode ocorrer sozinhas ou, mais habitualmente, em combinação no 
mesmo doente. 

Qualquer doente hospitalizado com parasitemia de P. falciparum assexual confirmado por teste e 
com sintomas e sinais de doença grave (disfunção dos órgãos vitais) diagnosticado por testes 
laboratoriais. 
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Resposta a um limiar de alerta: Paludismo 

Se houver um aumento anormal no número de casos ou óbitos de paludismo por comparação com o 
mesmo período em anos anteriores não epidémicos: 

• Notificar a suspeita de epidemia ao nível superior. 
• Tratar os doentes com medicamentos adequados segundo as orientações nacionais de tratamento. 
• Investigar a causa do aumento de casos. 
• Assegurar que os casos em crianças de dois a cinco anos de idade são tratados segundos as orientações 

de IMCI. 
• Educar as comunidades para a importância da detecção rápida de casos e o acesso às unidades de 

saúde. 
Resposta a um limiar que desencadeia a acção: 

Se o número de casos exceder o limite superior de casos verificado num período anterior de anos 
não epidémicos anteriores: 
Avaliar e melhorar, se necessário, as estratégias de prevenção, como o uso de mosquiteiros tratados com 
insecticida (MTI) e pulverização residual intradomiciliária (PRI) para todos os riscos de paludismo. 

Assegurar a gestão adequada dos casos. 

Garantir que estão disponíveis as quantidades adequadas de medicamentos e consumíveis nas unidades 
de saúde. 

Análise e interpretação dos dados 

Cronologia: Elaborar um gráfico do número de casos por mês/semana. Elaborar uma curva epidémica 
para os casos durante as epidemias. 

Área geográfica: Traçar um gráfico de pontos dos agregados familiares para os novos casos e óbitos. 

Grupo demográfico: Contabilizar o número de novos casos e óbitos de paludismo por mês e analisar 
por faixa etária e hora do início. 

 

Confirmação em laboratório: Paludismo 

Teste de diagnóstico • Microscopia: Presença de parasitas do paludismo nos esfregaços de sangue 
para os casos suspeitos. 

• Teste de diagnóstico rápido (TDR) do paludismo: Presença de antigénio do 
paludismo.   

Amostra Sangue 

Normalmente, amostra colhida na polpa digital ou outro método aceite de 
colheita de sangue de crianças muito novas. 

Quando colher as 
amostras 

Para esfregaço de sangue: preparar o esfregaço para todos os casos suspeitos 
admitidos na unidade de internamento ou segundo as orientações nacionais de 
gestão dos casos de paludismo. 
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Como preparar, 
conservar e 
transportar as 
amostras 

Esfregaço: 

• Colher o sangue directamente nas lâminas de microscópio correctamente 
limpas e rotuladas e preparar esfregaços de camada espessa e fina. 

• Deixar os esfregaços secarem totalmente. 
• Fazer a coloração com a técnica adequada. 
• conservar as lâminas com coloração e totalmente secas à temperatura 

ambiente, fora da luz solar directa. Para teste de diagnóstico rápido: 
• Colher a amostra e efectuar o teste segundo as instruções do fabricante. 

Resultados Os resultados do esfregaço em camada espessa e fina podem estar disponíveis 
no próprio dia da preparação. 

A examinação microscópica das lâminas de paludismo podem também revelar 
a presença de outros parasitas transmitidos pelo sangue. 

O resultado do TDR é obtido imediatamente.  

Nota: No contexto de internamento, executar um teste laboratorial de estimativa 
da hemoglobina para confirmar anemia grave em crianças com idades entre os 
2 e os 5 anos. 

Referências 

• Epidemias de paludismo: Detection and control, forecasting and prevention. Genebra: Organização 
Mundial da Saúde. WHO/MAL/98.1084. 

• Basic Laboratory Methods in Medical Parasitology, OMS, Genebra, 1991. 
 

Paludismo (continuação...) 
 
Nota: Estabelecer um limiar epidémico: 
 
Em zonas com paludismo endémico, o programa nacional de luta contra o paludismo pode ajudar 
os distritos e os centros de saúde a determinarem os limiares adequados para a detecção de 
possíveis epidemias. Na ausência de um limiar estabelecido pelo programa nacional, pode usar-
se o seguinte método para determinar o nível do limiar para uma epidemia de paludismo. O limiar 
é determinado usando a média e o terceiro quartil de um período de tempo (por exemplo, dados 
de cinco anos de uma unidade de saúde ou distrito por mês/semana): 

• Considerar o número de casos de paludismo numa unidade de saúde ou distrito específicos 
por mês/semana durante os últimos cinco anos. 

• Determinar a média de cada mês/semana (por exemplo, cada Janeiro durante os últimos 
cinco anos). Classificar os dados de cada mês/semana para os cinco anos em ordem 
ascendente. Identificar o número no meio de cada série de mês/semana para os cinco anos. 
Esta é a média. Repetir este processo para cada mês/semana para os cinco anos. 
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• Determinar o terceiro quartil de cada série de mês/semana, identificando o quarto número 
mais alto a contar do fim de cada série de dados (uma vez que os dados estão classificados 
em ordem ascendente). Este é o terceiro quartil, que representa o limite superior do número 
normal esperado de casos de paludismo. 

• Traçar um gráfico de pontos do terceiro quartil para cada série de dados por mês/semana 
para o período de cinco anos e juntar os pontos numa linha. Esta linha representa o limite 
superior do número esperado de casos. 

• Traçar um gráfico de pontos da média para cada série de dados por mês/semana para o 
período de cinco anos e juntar os pontos numa linha. Esta linha representa o limite inferior 
do número esperado de casos. 

• A zona entre as duas linhas (a média e o terceiro quartil) representa o “canal normal”. Se o 
número de casos de paludismo observados actualmente se encontrar entre ambas as linhas, 
o número de novos casos para esse mês/semana será assumido como “normal”. Se o número 
estiver acima do terceiro quartil (limite superior), é uma indicação de uma possível epidemia 
de paludismo. 
 

Nota: Importa notar que, para assegurar a detecção precoce e o controlo das epidemias de 
paludismo, é preferível usar os dados de vigilância semanal das zonas com potencial 
epidémico. 
 
Nas zonas em fase de pré-eliminação ou eliminação do paludismo, um único caso de 
transmissão local deverá conduzir a intervenções proactivas, incluindo a procura activa de 
casos na localidade onde o caso teve origem. 
 
Fonte: Programa Regional da OMS/AFRO para o Paludismo. 
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Malnutrição 

  
 

  

Antecedentes 

• Em todo o mundo, a subnutrição materna e infantil são causas subjacentes de 3,5 milhões de 
mortes, incluindo 35% do fardo de doença nas crianças com menos de 5 anos de idade. Dos 40 
países com uma prevalência de raquitismo igual ou superior a 40%, 23 encontram-se no 
continente africano. 

• A malnutrição grave pode actuar como uma causa directa ou indirecta de morte ao aumentar 
drasticamente o número de óbitos em crianças que sofrem de doenças comuns da infância, como 
diarreia e pneumonia. 

• No entanto, o fardo da mortalidade infantil devido à malnutrição grave continua, em grande 
medida, ausente da agenda internacional da saúde e poucos países, mesmos em zonas de 
prevalência elevada, têm políticas nacionais específicas para enfrentar cabalmente este problema. 

• Os mais vulneráveis são as crianças menores de cinco anos, as grávidas e as lactantes. O mau 
estado nutricional e o aporte nutricional das grávidas pode contribuir para recém-nascidos com 
insuficiência ponderal à nascença (o peso medido imediatamente após o parto). Um recém-
nascido com peso inferior a 2500 gramas (2,5 kg) é considerado como um recém-nascido com 
insuficiência ponderal à nascença (IPN). A IPN é um dos principais determinantes da morte, 
doença e incapacidade na primeira infância e na infância, tendo também impacto nos resultados 
na saúde durante a vida adulta. 

• As condições socioeconómicas, a falta de água potável e saneamento, a educação nutricional das 
mães sobre como alimentar os bebés e as crianças pequenas e as infecções repetidas são as 
principais causas de malnutrição. 

• Os programas elaborados para erradicar a malnutrição dizem respeito à suficiência alimentar, 
água e saneamento, promoção das práticas de alimentação dos lactentes e crianças pequenas, 
programas de suplementação de micronutrientes, gestão de casos graves de malnutrição nas 
comunidades e nas unidades de saúde, e a gestão das infecções, principalmente das doenças 
diarreicas. 

• Estão a ser organizados muitos inquéritos esporádicos, mas a vigilância da nutrição está a 
actualmente mal implementada e não permite intervenções ligadas à prevenção e gestão da 
malnutrição. 

Finalidade da vigilância 

• Detecção precoce e identificação do problema. 
• Elaboração de políticas e planeamento. 
• Gestão e avaliação de programas. 
• Avaliação da eficácia da resposta de saúde pública que aborda as causas da insuficiência ponderal 

à nascença e a malnutrição em crianças e mulheres grávidas. 
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Definição normalizada de caso: Malnutrição 

Recém-nascidos com insuficiência ponderal à nascença: 

Qualquer recém-nascido com um peso à nascença inferior a 2500 g (ou 2,5 kg)  

Malnutrição em crianças: 
• - Crianças menores de cinco anos que têm peso insuficiente (indicador: peso para a idade <-2 

ZScore) 
• - Crianças dos 6 aos 59 meses com circunferência do braço <11,5cm (risco elevado de 

mortalidade) 
• - Edema bilateral 
Malnutrição em mulheres grávidas: 
Mulheres grávidas que deram à luz bebés com insuficiência ponderal à nascença (peso à nascença < 
2,5 kg) (o mau estado nutricional e o estado de saúde das mulheres pode ser usados para prever quais 
os grupos populacionais que podem beneficiar de melhores cuidados pré-natais para as mulheres e 
cuidados neonatais para os bebés). 

Resposta a um patamar de alerta: 

Se mais 20% das crianças tiver peso a menos: O programa deverá incidir em: 

• Apoio ao aleitamento materno; 
• Literacia sobre nutrição; 
• Suplementação da alimentação da criança e da mãe; 
• Prevenção e tratamento da diarreia; 
• Prevenção e tratamento da malnutrição grave; 
• Apoio socioeconómico. 
Assim que for detectado um caso de um bebé com circunferência do braço inferior a 11,5 cm ou 
for identificado edema bilateral: Alertar e realizar mais investigações. Para além disso, encaminhar 
a criança para um programa de alimentação terapêutica. 
Se 15% ou mais de crianças com insuficiência ponderal à nascença tiver menos de 2,5 kg: 
Orientar as intervenções para melhores cuidados pré-natais para as mulheres e neonatais para os 
lactentes, incluindo cuidados nutricionais (campanhas contra o tabagismo e o álcool, cuidados 
nutricionais para as mulheres antes e durante o período pré-natal e de lactação, profilaxia do 
paludismo, unidades de neonatologia, etc.) para quem se encontra em risco de ter maus resultados 
da gravidez e tratar os recém-nascidos para prevenir a morbilidade e os óbitos. 
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Análise e interpretação dos dados: Malnutrição 

Cronologia: Elaborar gráfico sobre os casos mensais para analisar as tendências (semanalmente, 
em caso de emergência).  

Área geográfica: Traçar gráfico de pontos dos agregados familiares/comunidade com casos. 

Grupo demográfico: Contar os casos mensais/semanais e analisar a distribuição por idade e 
género. 

Confirmação em laboratório 

A confirmação de rotina em laboratório não é necessária para a vigilância. 

Referências 

• Black R.E. et al. Maternal and Child Undernutrition: global and regional exposures and health 
consequences. The Lancet, Volume 371, Issue 9608, Pages 243 – 260. 

• Gross R, Webb P, Wasting time for wasted children: severe child undernutrition must be resolved 
in non-emergency settings. Lancet 2006; 367: 1209-1211. 

• Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Report of a WHO Expert 
Committee. WHO Technical Report Series, 1995, No 854: 81, 128-130, 198-208. 

• WHO child growth standards and the identification of severe acute malnutrition in infants and 
children. A Joint Statement by the World Health Organization and the United Nations Children's 
Fund. 
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Mortes maternas 

 

Antecedentes 

• As mortes de mulheres a gravidez, parto e interrupção da gravidez, e as mortes até 6 semanas (42 
dias) após o parto ou interrupção da gravidez são consideradas como mortes maternas. (NB: As 
mortes resultantes de causas acidentais ou incidentais não são consideradas como mortes 
maternas). 

• A nível mundial, 80% das mortes maternas deve-se a hemorragia grave (sobretudo hemorragia 
pós-parto), infecções (também sobretudo pouco depois de parte), perturbações hipertensivas na 
gravidez (eclâmpsia) e trabalho de parto interrompido. As complicações após um aborto inseguro 
causam 13% das mortes maternas. 

• No mundo em desenvolvimento, os níveis de mortalidade materna permanecem demasiado 
elevados, com mais de 500 000 mulheres a perderem a vida todos os anos em resultado de 
complicações durante a gravidez e o parto. Cerca de metade destas mortes ocorre na África 
Subsariana, onde o risco ao longo da vida de uma mulher de morte materna é 1 em 22, por 
comparação com 1 em 8000 nos países industrializados. 

• As hemorragias são a principal causa de morte materna na África Subsariana, sendo os partos 
desacompanhados um risco particular, sobretudo nas zonas rurais onde o transporte para as 
unidades de saúde é um problema. 

• Os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), para os quais se terá que prestar contas em 
2030, exigem uma vigilância activa e uma contabilização da mortalidade materna. Neste domínio, 
os ODS já não são proporcionais como eram os Objectivo de Desenvolvimento do Milénio (ODM) 
(reduzir em 75%). Ao invés disso, os países irão relatar taxas indexadas a um valor real - de que 
nenhum país deverá ter uma percentagem de mortalidade materna > 70 mortes/100 000 nados-
vivos. 

• A análise dos progressos no sentido da consecução do ODM 5 indica que a maioria dos países 
africanos não conseguiu alcançar este ODM até 2015. São necessárias medidas intensificadas e um 
aumento dos investimentos para melhorar a cobertura e a qualidade dos serviços de cuidados 
maternos. Fazer face aos problemas e factores que contribuem para as mortes maternas é crucial se 
quisermos alcançar os ODS. 

Finalidade da vigilância 

• Realizar vigilância activa para melhorar, identificar com exactidão e comunicar as mortes maternas 
ao níveis comunitário e das unidades de saúde.  

• Fazer a estimativa e monitorizar as taxas de mortalidade materna. 
• Identificar as causas subjacentes, os factores contribuidores e as zonas de alto risco de mortalidade 

materna para informar as decisões programáticas. 
• Avaliar os programas destinados a reduzir a mortalidade materna. 

Definição normalizada de caso: 

A morte de uma mulher grávida ou nos 42 dias após o parto ou a interrupção da gravidez, 
independentemente do local da gravidez, resultante de uma causa relacionada ou agravada com a 
gravidez ou a sua gestão, mas não de causas acidentais ou incidentais.  
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Resposta a um limiar de alerta: Mortes maternas 

• Após se determinar que a morte da mulher ocorreu durante a gravidez ou nos 42 dias seguintes 
à sua interrupção, a notificação inicial da morte suspeita deverá ser feita imediatamente (em 24 
horas) pela forma mais rápida possível.  

• Cada morte materna é significativa e coloca o limiar de alerta no nível UM (1). 
• A unidade de saúde deverá contactar imediatamente a autoridade distrital de saúde e fornecer 

informações no formulário de Alerta de Caso de VRID. Além disso, a comissão de revisão da 
morte materna na unidade de saúde deverá avaliar o caso no prazo de 7 dias. 

• A notificação inicial deverá ser seguida de um relatório escrito usando o formulário de 
avaliação de morte materna. O relatório deverá ser partilhado com o coordenador 
distrital/regional de MDR. 

• O MDR deverá ser anónimo e autónomo e os relatórios não devem ser usados para acção 
disciplinar ou litigação. 

• A notificação inicial deverá ser seguida de um relatório escrito usando o formulário de 
avaliação de morte materna/formulário de investigação de caso. 

Medida recomendada de saúde pública: 

• Cada morte de uma mulher em idade fértil deve ser investigada para eliminar a hipótese de 
gravidez e estabelecer-se, assim, se se trata de uma morte materna ou não. 

• A vigilância das mortes maternas deverá ser realizada não apenas nas alas de maternidade, mas 
também na comunidade e em todas as áreas de serviço onde as mulheres são consultadas ou 
falecem. 

• Monitorizar as tendências e responder a qualquer morte materna com base nas recomendações 
das avaliações de mortes maternas. 

• Aumentar a disponibilidade e o uso de cuidados pré-natais e do parto assistido por um 
profissional habilitado. 

• Implementar intervenções baseadas em evidências e de elevado impacto para a saúde materna. 
• Educar e envolver as comunidades no domínio da preparação de emergência e de prontidão para 

complicações, incluindo nutrição baseada em evidências e intervenções alimentares para a 
gravidez e o parto seguros. 

• Abordar as normas e práticas socioculturais que têm um impacto negativo na saúde materna.  
• Assegurar uma cobertura de cuidados obstétricos de emergência de >80%, com funções 

recomendadas prestadas por nível de cuidados. 
Análise e interpretação dos dados 

Cronologia: Elaborar gráficos de casos para criar uma curva epidémica ao longo do ano, por 
forma a identificar as tendências. 

Área geográfica: Traçar um gráfico de pontos da localização dos casos e analisar a sua 
distribuição. 

Grupo demográfico: Analisar a distribuição de casos por idade e outros factores demográficos. 

Confirmação em laboratório 
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Confirmação de rotina em laboratório não é necessária para a vigilância. 
Referências: Mortes maternas 

• WHO Maternal Mortality http://www.who.int/making pregnancy safer/topics/maternal  
• mortality/en/index.html; ICD MM; 
• http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70929/9789241548458_eng.pdf;jsessionid=862

B3C6054CED65E30EDE6605FFAEDF4?sequence=1. 
• WHO Technical guidance for MDSR; MEBC guidance. 
• UNICEF http://www.unicef.org/index.php. 

 

Sarampo 

Antecedentes 
• O sarampo é doença febril com erupção cutânea que se deve ao paramixovírus (Morbilivirus), 

transmitido entre seres humanos pelo ar através de gotículas. É a quarta causa principal de morte nas 
crianças menores de cinco anos em muitos países africanos. 

• O período de incubação é de 7 a 18 dias desde o momento da exposição até ao início da febre. 
• Nas crianças com deficiência de vitamina A e malnutrição, o sarampo pode resultar em doença grave 

devido ao próprio vírus e em infecções bacterianas associadas, sobretudo pneumonia; apenas uma 
minoria dos casos é grave. 

• A sarampo é um das infecções mais transmissíveis em seres humanos. Ocorrem periodicamente 
grandes surtos em zonas com baixa cobertura vacinal e onde exista uma acumulação de pessoas que 
nunca foram infectadas ou vacinadas. A verdadeira incidência do sarampo ultrapassa largamente os 
casos notificados. 

• Os factores de risco incluem a baixa cobertura vacinal (<85% a 90%) o que permite a acumulação de 
pessoas susceptíveis em alto risco de infecção por sarampo. Os surtos podem ser explosivos em zonas 
de grande densidade populacional. 

• Outras doenças virais, como a rubéola, podem causar ou contribuir para a ocorrência de surtos 
semelhantes. 

Finalidade da vigilância 
• Detectar rapidamente os surtos de febre com erupção cutânea; 
• Em sintonia com o objectivo regional de eliminação do sarampo,  
• Notificar imediatamente todos os casos e todos os óbitos por febre com erupção cutânea;  
• Confirmar com testes em laboratório (soro IgM) todos os casos suspeitos de sarampo.  

Definição normalizada de caso: 

http://www.who.int/making
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70929/9789241548458_eng.pdf;jsessionid=862B3C6054CED65E30EDE6605FFAEDF4?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70929/9789241548458_eng.pdf;jsessionid=862B3C6054CED65E30EDE6605FFAEDF4?sequence=1
http://www.unicef.org/index.php
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Resposta a um limiar que desencadeia a acção:  
Se o surto for confirmado: 

• Melhorar a cobertura vacinal através do PAV e realizar actividades suplementares de vacinação nas 
zonas com baixa cobertura vacinal; 

• Mobilizar a comunidade no início do surto para permitir a rápida detecção e tratamento; 
• Administrar vitamina A;  
• 1.ª Dose: Imediatamente; 2.ª Dose: no dia seguinte. 
• Idade: 0 a 6 meses = 50 000 IU, 7 a 11 meses = 100 000 IU; ≥12 meses = 200 000 IU. 

Análise e interpretação dos dados 
Cronologia: Elaborar um gráfico dos casos e mortes semanais; traçar a curva epidémica para os casos 
do surto. 

Área geográfica: Traçar um gráfico de pontos dos agregados familiares dos casos. 
Grupo demográfico:  Contabilizar o número total de casos e analisar por faixa etária e estado de 
vacinação. 

Confirmação em laboratório 
Teste de diagnóstico: Presença de anticorpos IgM do vírus do sarampo no soro. 
Amostra: Soro 
Sangue total, fluido gengival e esfregaço da garganta. 

Caso suspeito: 

Qualquer pessoa com febre e erupção maculopapular (não vesicular) generalizada e tosse, coriza ou 
conjuntivite (olhos avermelhados) ou qualquer pessoa de quem um médico suspeite de sarampo. 

Caso confirmado: 

Um caso suspeito com confirmação em laboratório (anticorpo IgM positivo) ou ligação 
epidemiológica a casos confirmados durante um surto. 

Resposta a um limiar de alerta: 

Se houver suspeitas de um surto: 

• Notificar todos os casos suspeitos ao nível superior; 
• Colher amostras de sangue para confirmação do surto; 
• Tratar os casos com reidratação oral, vitamina A e antibióticos para prevenção de superinfecção 

bacteriana;  
• Usar medidas de precaução para isolar a transmissão aérea sempre que viável; 
• Investigar o caso ou o surto para identificar a(s) causa(s). 
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Quando colher as amostras 

• Colher as amostras entre o 3.º dia da erupção cutânea e o 28.º dia após o início da erupção cutânea; 
• Colher amostras de sangue de 5 casos suspeitos de sarampo quando o número de casos ultrapassar o 

limiar de surto de sarampo (habitualmente mais de 5 casos num mês num distrito). 
Em países com meta de eliminação 

• Colher amostras de todos os casos suspeitos de sarampo; 
• Colher soro para teste de anticorpos na primeira oportunidade ou visita a uma unidade de saúde. 

Como preparar, conservar e transportar as amostras  
• Para crianças, colher 1 a 5 ml de sangue venoso, dependendo do tamanho da criança. Colher as 

amostras numa proveta, tubo capilar ou tubo de microbiologia; 
• Separar as células sanguíneas do soro. Deixar o coágulo refractar durante 30 a 60 minutos à 

temperatura ambiente; centrifugar a 2000 rpm por 10 a 20 minutos e decantar o soro num tubo de 
vidro transparente; 

• Se não houver centrifugadora, colocar a amostrar durante a noite no frigorífico (4 a 6 horas) até o 
coágulo refractar; decantar o soro na manhã seguinte; 

• Se não houver centrifugadora nem frigorífico, deixar o sangue assentar em ângulo por pelo menos 60 
minutos (sem agitar ou ser transportado em veículo); decantar o soro num tubo transparente; 

• conservar o soro a 4.ºC; 
• Transportar as amostras de soro utilizando embalagens adequadas para evitar vazamento ou quebras 

durante o transporte. 

Resultados  
• A amostra deverá chegar ao laboratório no máximo 3 dias após a colheita; os resultados estão 

normalmente disponíveis após 7 dias; 
• Se pelo menos 2 de 5 casos suspeitos de sarampo forem confirmados em laboratório, o surto fica 

confirmado; 
• Evite agitar a amostra antes de o soro ter sido colhido; 
• Para evitar o crescimento excessivo de bactérias, assegurar que o soro é vertido para uma proveta 

transparente; a proveta não precisa de estar esterilizada, apenas limpa; 
• Transportar o soro numa caixa para vacinas do PAV à temperatura de 4ºC a 8ºC para evitar o 

crescimento excessivo de bactérias (até 7 dias); se não for refrigerado, o soro conservado num tubo 
transparente mantêm-se em condições de ser usado até pelo menos 3 dias. 

 

Referências 
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• Response to measles outbreaks in measles mortality reduction settings. 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70047/1/WHO_IVB_09.03_eng.pdf  

• WHO. recommended standards for surveillance of selected vaccine-preventable diseases (2018). 
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/WHO_SurveillanceVaccinePr
eventable_11_Measles_R1.pdf?ua=1  

• OMS/AFRO. Orientações da Região Africana para a vigilância do sarampo e da rubéola. Revisto em 
Abril de 2015.  
http://www.afro.who.int/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10814&Itemid
=2593. 
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Síndrome Respiratória do Médio Oriente (MERS) 

Antecedentes 

• A síndrome respiratória do Médio Oriente (MERS) é uma doença respiratório viral 
causada por um novo coronavírus (o coronavírus da síndrome respiratória do Médio 
Oriente ou MERS-CoV) que foi identificado pela primeira vez na Arábia Saudita em 2012. 

• Os coronavírus são uma família alargada de vírus que podem causar doenças, desde a gripe 
comum à síndrome respiratório aguda grave (SARS) e a morte. 

• Os sintomas típicos da MERS incluem febre, tosse e falta de ar. A pneumonia é comum, 
embora nem sempre esteja presente. Também foram relatados sintomas gastrointestinais, 
incluindo diarreia. Alguns casos confirmados em laboratório da infecção MERS-CoV são 
assintomáticos, o que significa que não apresentam quaisquer sintomas clínicos, mas são 
positivos para a MERS com teste em laboratório. A maioria destes casos assintomáticos foi 
detectada na sequência de uma localização activa de contactos de um caso com 
confirmação em laboratório. 

• Aproximadamente 35% dos doentes com MERS faleceram. 
• Os dromedários são o principal reservatório da MERS-CoV e as pessoas são  infectadas 

através do contacto desprotegido em directo ou indirecto com os camelos. No entanto, o 
papel exacto dos dromedários na transmissão do vírus e a(s) via(s) exacta(s) de 
transmissão são desconhecidos. 

• O vírus não parece passar facilmente de pessoa para pessoa, excepto quando há um 
contacto próximo desprotegido, como o que ocorre quando se presta cuidados a um doente. 
Ocorreram surtos associados a cuidados de saúde em vários países, com os surtos de 
maiores dimensões na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e República da Coreia.  

• Aproximadamente metade dos casos de MERS em pessoas foi atribuída a infecções entre 
pessoas em contextos de cuidados de saúde. 

Finalidade da vigilância 
• Detectar precocemente os casos de MERS-CoV e quaisquer evidências de transmissão 

sustentada entre pessoas; 
• Determinar as zonas geográficas de risco para a infecção com o vírus. 
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Definição normalizada de caso: 

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-surveillance/en/ 

As seguintes pessoas deverão ser investigadas e testadas para a MERS-CoV (De: 
Surveillance for human infection with Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS 
- CoV) 

1. Uma pessoa com uma infecção respiratória aguda, história de febre e tosse, e indicações 
de doença pulmonar parenquimatosa (p. ex., pneumonia ou ARDS), com base em 
evidências clínicas ou radiológicas, que precisa de internamento hospitalar, sem nenhuma 
outra etiologia que explique completamente as manifestações clínicas 1  (os médicos 
deverão estar alerta para a possibilidade de manifestações atípicas em doentes que estejam 
imunodeprimidos); 

E; qualquer dos seguintes casos: 

(a) Se a pessoa residir no Médio Oriente, 2 em particular onde tenham sido notificadas 
infecções em sere humanos, e em países onde se saiba que o MERS-CoV esteja em 
circulação em dromedários; 

(b) O doente faz parte de um foco 3 de doenças respiratórias agudas que ocorrem durante 
um período de 14, independentemente do local de residência ou histórico de viagem; 

(c) A doença ocorre num profissional de saúde que tem estado a trabalhar num ambiente 
em que os doentes com infecções respiratórias agudas graves estão a receber cuidados, 
independentemente do local de residência ou histórico de viagem; 

(d) A pessoa desenvolve sinais clínicos atípicos ou inesperados, sobretudo deterioração 
repentina a despeito de tratamento adequado, independentemente do local de residência 
ou histórico de viagem, mesmo que tenha sido identificada outra etiologia que explique 
plenamente as as manifestações clínicas. 

2. Uma pessoa com infecção respiratória aguda, com história de febre e tosse e indicações 
de doença pulmonar parenquimal (p. ex., pneumonia ou SDRA), com base nas evidências 
clínicas ou radiológicas, e que, antes do início da doença, viajou no espaço de 14 dias para 
o Médio Oriente2 ou países onde se sabe que a MERS-CoV está em circulação em 
dromedários e onde as infecções em pessoas ocorreram recentemente. 

3. Pessoas com doença respiratória aguda de qualquer nível de gravidade que, nos 14 dias 
antes do início da doença, tiveram qualquer um dos seguintes tipos de exposição (Nota: 
consultar a secção sobre Recomendações para testagem em focos associados ao contexto 
de cuidados de saúde):  

(a) O doente esteve em contacto próximo4 com um caso confirmado ou provável de 
infecção MERS-CoV enquanto a pessoa estava doente; 

 
1 O teste deve ser realizado segundo as orientações locais para a gestão da pneumonia adquirida na comunidade. Exemplos de 

outras etiologias incluem Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B, Legionella pneumophila, outras 
pneumonias bacterianas primárias reconhecidas, gripe e vírus respiratória sincicial. 

2 Para um mapa do Médio Oriente, consultar: http://www.un.org/Depts/ /Cartographic/map/profile/mideastr.pdf. 
3  Um “foco” é definido como duas ou mais pessoas com início de sintomas no mesmo período de 14 dias e que 

estão ligadas a um contexto específico, como uma sala de aula, um agregado familiar, local de trabalho, família 
alargada, hospital, outros locais de residência, caserna militar ou acampamento recreativo. 

4 Contacto próximo é definido como: 

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-surveillance/en/
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/surveillance-human-infection-mers/en/
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/surveillance-human-infection-mers/en/
http://www.un.org/Depts/
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(b) O doente esteve numa unidade de saúde num país onde foram registadas infecções de 
MERS-CoV associadas a hospitais; 

(c) Esteve em contacto directo com dromedários, consumiu ou esteve exposto a produtos 
de dromedário (carne crua, leite não pasteurizado ou urina) em países onde se sabe que 
a MERS-CoV circula em dromedários ou onde as infecções ocorreram em resultado de 
transmissão zoonótica presumida. 

4. Os países do Médio Oriente2 são também vivamente incentivados a considerar adicionar 
o teste para a MERS-CoV aos actuais algoritmos de testes como parte da vigilância 
sentinela de rotina para doenças respiratórias e painéis de diagnóstico para a pneumonia. 

Definição de caso da OMS para a MERS-CoV  

Isto pode ser encontrado aqui: 
http://www.who.int/entity/csr/disease/coronavirus_infections/case_definition/en/index.html 

Definição normalizada de caso 

Uma pessoa com confirmação em laboratório de infecção por MERS-CoV,1 

independentemente dos sinais e sintomas clínicos. 

Definição normalizada de caso 

• Uma doença respiratória febril aguda com evidências clínicas, radiológica ou 
histopatológica de doença pulmonar parenquimatosa (p. ex., pneumonia ou síndrome do 
desconforto respiratório agudo); 
E 
Ligação epidemiológica directa2 com confirmação em laboratório de MERS-CoV;  
E 
Teste para MERS-CoV indisponível ou negativo numa única amostra3 ou inconclusivo;4 

• Uma doença respiratória febril aguda com evidências clínicas, radiológica ou 
histopatológica de doença pulmonar parenquimatosa (p. ex., pneumonia ou síndrome do 
desconforto respiratório agudo) que não pode ser explicada plenamente por qualquer outra 
etiologia; 
E  
A pessoa reside ou viajou para o Médio Oriente ou para países onde se sabe que a MERS-
CoV circula em dromedários ou quando ocorreram recentemente infecções em seres 
humanos. 
E 
O teste para a MerS-CoV é inconclusivo.4  

• Uma doença respiratória febril aguda de qualquer grau de gravidade; 
E 
Ligação epidemiológica directa2 com confirmação em laboratório de  MERS-CoV;  

 
- Exposição associada aos cuidados de saúde, incluindo prestação directa de cuidados a doentes com MERS‐CoV, trabalhar 

com profissionais de saúde infectados com MERS-CoV, visitar doentes ou ficar no mesmo ambiente de um doente com 
MERS‐CoV; 

- Trabalhar na proximidade imediata ou partilhar a mesma sala de aula com um doentes com MERS-CoV; 
- Viajar com um doente com MERS-CoV em qualquer tipo de transporte. 

- Viver no mesmo agregado familiar de um doente com MERS‐CoV. 
 A ligação epidemiológica pode ocorrer 14 dias antes ou depois do início da doença nos casos em apreço. 

http://www.who.int/entity/csr/disease/coronavirus_infections/case_definition/en/index.html
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E 
Teste para a MerS-CoV é inconclusivo.4  

Notas 
1 Um caso pode ser confirmação em laboratório por detecção de ácido nucleico viral ou 
serologia. A presença de ácido nucleico viral pode ser confirmada por resultados positivos 
de análise de amplificação para ácido nucleico, tais como a reacção em cadeia da polimerase 
por transcriptase inversa (RT-PCR) para pelo menos dois alvos genómicos específicos um 
único alvo positivo com a sequenciação de um segundo alvo. Um caso confirmado por 
serologia requer a demonstração de seroconversão em 2 amostras tiradas, de preferência, com 
pelo menos 14 dias de intervalo, com despiste (ELISA ou IFA) e uma análise de 
neutralização.  

No entanto, as recomendações intercalares para os testes em laboratório de MERS-CoV 
deverão ser consultadas relativamente às normas mais recentes de confirmação em 
laboratório (http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/). 
2 Uma ligação epidemiológica directa com confirmação de MERS-CoV num doente pode 
incluir: 

• Exposição associada aos cuidados de saúde, incluindo prestação directa de cuidados a 
doentes com MERS‐CoV, trabalhar com profissionais de saúde infectados com MERS-
CoV, visitar doentes ou partilhar o mesmo ambiente de um doente com MERS‐CoV;  

• Trabalhar na proximidade imediata ou partilhar a mesma sala de aula com um doente 
com MERS-CoV;  

• Viajar com pessoas infectadas com MERS-CoV em qualquer tipo de transporte.  
• Viver no mesmo agregado familiar de pessoas infectadas com MERS‐CoV.  
• A ligação epidemiológica pode ocorrer 14 dias antes ou depois do início da doença no 

caso em apreço.  
3 Uma amostra inadequada pode incluir um esfregaço nasofaríngeo sem a amostra do tracto 
respiratório inferior que a deve acompanhar, uma amostra que foi manuseada indevidamente, 
é considerada de má qualidade para teste em laboratório ou foi colhida já no final da evolução 
da doença. 
4 Os testes inconclusivos podem incluir:  

• Um teste positivo com análise de amplificação de ácido nucleico para um único alvo 
sem teste adicional. 

• Evidências de sero-reactividade por um único amostra de soro de convalescença, de 
preferência colhida pelo menos 14 dias após a exposição por análise de despiste 
((ELISA ou IFA) e análise de neutralização, na ausência de confirmação molecular de 
amostras respiratórias.  

• Testes inconclusivos  
Os doentes com teste inicial inconclusivo deverão fazer testes adicionais virológicos e 
serológicos para determinar se o doente puder ser classificado como um caso confirmado 
de MERS. Aconselha-se vivamente a colheita e a testagem, sempre que possível, de 
múltiplas amostras do tracto respiratório inferior, como expectoração, aspiração 
endotraqueal ou lavado broncoalveolar. Se os doentes não apresentarem sinais ou 

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/
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sintomas de doença do tracto respiratório inferior e não estiverem disponíveis ou não 
forem clinicamente indicadas amostras do tracto respiratório inferior, deverão ser colhidos 
esfregaços nasofaríngeos ou orofaríngeos. Se o teste inicial de um esfregaço nasofaríngeo 
for negativo num doente com fortes suspeitas de infecção por MERS-CoV, os doentes 
deverão voltar a ser testados usando uma amostra do tracto respiratório inferior; não sendo 
possível, deve-se repetir o teste da amostra nasofaríngea, com a amostra orofaríngea 
adicional, e não for possível testar as amostras do tracto respiratório inferior, e soro das 
fases aguda e de convalescença adequadamente temporizados. Outros tipos de amostras 
clínicas podem também ser considerados para testagem molecular, se necessário, 
incluindo sangue/soro, urina e fezes. Geralmente, estas amostras têm menos títulos do 
vírus do que as amostras do tracto respiratório inferior, mas foram usados para confirmar 
casos quando outras amostras são inadequadas ou impossíveis de obter. Os laboratórios 
que obtenham resultados discordantes de testes de PCR e tenham uma experiência 
limitada em detectar a MERS-CoV deverão considerar enviar as amostras para 
confirmação por laboratórios com maior experiência.  

Consultar o formulário de notificação de casos da OMS (disponível em inglês e 
francês) 

 
Resposta a um limiar de alerta:  

Se houver um único caso suspeito: 

• Todos os profissionais de saúde que colhem amostras de doentes suspeitos ou confirmados 
com MERS-CoV devem usar equipamento de protecção individual adequado. Nesta 
ocorrência: 
o As precauções de controlo da infecção normais e por gotículas são suficientes quando 

se colhem amostras biológicas dos doentes; 
o São necessárias precauções adicionais quando são efectuados procedimentos num 

doente que produzam aerossóis; 
• Todas as pessoas envolvidas na colheita e transporte de amostras deverão receber 

formação em práticas de manuseamento e procedimentos de descontaminação de 
derramamentos; 

• A OMS solicita que os casos prováveis ou confirmados sejam notificados em 24 horas da 
classificação, através do ponto de contacto regional do Regulamento Sanitário 
Internacional no respectivo Escritório Regional da OMS;  

• Deve haver enterros ou cremações (se praticadas) adequados dos cadáveres (humanos); 
• Dever-se-á educar as comunidades acerca do caso confirmado, sobre como a doença é 

transmitida e como fazer o controlo da infecção em casa (consultar 
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-
infection/en/); 

• Devem ser envidados esforços para identificar casos adicionais além dos contactos 
próximos; estes são fundamentais para prevenir e controlar a infecção, e para determinar 
a dimensão completa da transmissão na comunidade. A procura activa de casos na zona 
sob investigação deverá focar-se: 
o Nos doentes actualmente internados nas unidades de saúde da comunidade em que o 

caso de MERS-CoV confirmado foi descoberto. Quaisquer doentes actualmente 

https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/mers-cov-interim-case-summary-form.pdf?ua=1
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/initial-interview-questionnaire-fr.pdf?ua=1
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-infection/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-infection/en/
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hospitalizados com SARI deverão ser considerados para fazerem o teste da MERS-
CoV. 

o Os prestadores de cuidados de saúde na comunidade e os profissionais de saúde devem 
ser entrevistados sobre casos recentes de pneumonia inexplicada; devem notificar 
imediatamente quaisquer doentes com sinais e sintomas que se enquadrem na definição 
de casos desenvolvida para a investigação, como descrita na secção 3.4.1. Nos doentes 
que se enquadrem na definição de caso devem ser testados para a MERS-CoV; 

o Os doentes que recentemente faleceram de uma doença inexplicada coerente com a 
definição de caso desenvolvida para a investigação devem ser testados para a infecção 
por MERS-CoV se estiverem disponíveis amostras clínicas adequadas; 

• Os contactos próximos de casos prováveis ou confirmados devem ser identificados e 
monitorizados durante 14 dias após a última exposição a uma caso suspeito ou 
confirmado, para o aparecimento de sintomas respiratórios quando o caso é sintomático. 
Qualquer contacto que fique doente neste período de tempo deve ser testado para a MERS-
CoV; Se for viável, todos os contactos, sobretudo os profissionais de saúde e outros 
contactos de doentes hospitalizados, independentemente dos sintomas, deve ser testado 
para a MERS-CoV;  

• Se necessário, deve-se solicitar ajuda adicional dos níveis nacionais de saúde. 
Análise e interpretação dos dados 

• Cronologia: Elaborar gráficos com o número de casos suspeitos/prováveis/confirmados 
por data (curva epidémica); 

• Área geográfica: Mapear os casos suspeitos e confirmados em seres humanos e em 
animais por área geográfica (distrito); 

• Grupo demográfico: Elaborar uma tabela com o número de casos 
suspeitos/prováveis/confirmados por data, idade e sexo. 

Confirmação em laboratório 
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Nesta subsecção são fornecidas orientações sobre a confirmação em laboratório, incluindo: 
os testes relevantes de diagnóstico, como colher, conservar transportar as amostras 
necessárias para a confirmação em laboratório, e informação sobre os resultados do trabalho 
laboratorial. 

Orientações laboratoriais para a MERS-CoV  

http://www.who.int/entity/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-
laboratory/en/index.html. 
Recomendações para a colheita de amostras 

As amostras do tracto respiratório inferior são mais valiosas para o diagnóstico de detecção 
da infecção por MERS-CoV do que as amostras do tracto respiratório superior. As amostras 
do tracto respiratório superior tiveram resultados negativos em alguns contactos próximos 
sintomáticos, que mais tarde desenvolveram pneumonia testaram positivo em amostras do 
tracto respiratório inferior. A OMS aconselhou vivamente a colheita e a testagem, sempre 
que possível, de amostras do tracto respiratório inferior, como expectoração, aspiração 
endotraqueal ou lavado broncoalveolar para o teste da MERS-CoV. Se os doentes não 
tiverem sinais e sintomas de doença do tracto respiratório inferior e a colheita de amostras 
do tracto respiratório inferior não for possível ou clinicamente indicada, devem ser colhidas 
amostras do tracto respiratório inferior, como os aspirados nasofaríngeos ou os esfregaços 
combinados nasofaríngeo e orofaríngeo.  

Se o teste inicial for negativo num doente com fortes suspeitas de ter MERS-CoV, o doente 
deve ser reavaliado e recolhidas amostras de múltiplos locais do tracto respiratório. Deverão 
também ser colhidos soros combinados das fases aguda e convalescença para a detecção de 
anticorpos. O vírus também foi demonstrado em fluidos corporais como sangue, urina e 
fezes, mas habitualmente com menos títulos do que as amostras do tracto respiratório. Estas 
amostras podem ser colhidas quando não estiverem disponíveis amostras do tracto 
respiratório de boa qualidade ou para monitorizar a presença do vírus nas diferentes partes 
do corpo. 

  

http://www.who.int/entity/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-laboratory/en/index.html
http://www.who.int/entity/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-laboratory/en/index.html
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Quadro 1. Amostra a colher de doentes sintomáticos e contactos assintomáticos 

Doente Teste Tipo de amostra Hora Conservação 
e transporte 

Comentários 

Sintomático Teste de 
amplificação 
de ácido 
nucleico 
(NAAT) 

Tracto respiratório 
inferior 

• expectoração 
• aspirado 
• lavado 

Tracto respiratório 
superior 

- esfregaço 
nasofaríngeo e  

- orofaríngeo 
- Lavado 

nasofaríngea/aspirado 
nasofaríngeo 

Colher quando se 
consulta o doente. 

Para confirmar a 
ausência do vírus, 
deve-se repetir a 
colheita da amostra 
até os resultados 
serem negativos em 
duas amostras 
sequenciais. 

Se a amostra 
chegar ao 
laboratório em 
menos de 72 
horas, 
conservar e 
transportar -
20ºC ou, de 
preferência, a -
80ºC e enviar 
em gelo seco 
ou nitrogénio 
líquido. 

Se as amostras 
chegarem ao 
laboratório em 
mais de 72 
horas, 
conservar e 
enviar -20ºC 
ou, de 
preferência, a -
80ºC e enviar 
em gelo seco 
ou nitrogénio 
líquido. 

Seguir os 
regulamentos 
nacionais para 
o envio dentro 
do país e as 
orientações da 
OMS para o 
transporte 
internacional 
de amostras, 
incluindo o 
uso de 
sistemas de 
embalagem 
tripla. 
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Sintomático Serologia Soro para teste 
serológico. 

 

Apenas se o NAAT não 
estiver disponível 

As amostras 
combinadas são 
necessárias para 
confirmação, com a 
amostra colhida 
inicialmente na 
primeira semana da 
doença e a segunda, 
de preferência 3 a 4 
semanas mais tarde.  

Se poder ser colhida 
apenas uma amostra 
de soro, esta deverá 
ocorrer pelo menos 
3 a 4 semanas após 
o início dos 
sintomas para a 
determinação de um 
caso provável. 

Como acima 
mencionado, 
será suficiente 
a conservação 
e o transporte 
a -20.ºC  

Como acima 
mencionado 

Contacto 
Assintomático 

(Particularmente 
em surtos 
associados às 
unidades de 
saúde ou outros 
surtos de outros 
contextos 
envolvendo 
elevada 
intensidade com 
contactos. Não 
se recomenda 
testar pessoas 
assintomáticas 
não associadas a 
surtos  

NAAT esfregaços 
nasofaríngeos ou 
orofaríngeos; amostras 
do tracto respiratório 
inferior, se possível.  

No prazo de 14 dias 
do último contacto 
documentado. 

Com acima 
mencionado 
para o NAAT. 

Como acima 
mencionado. 

Serologia Soro O soro de referência 
deve ser colhido o 
mais cedo possível 
nos 14 dias do 
contacto e o soro em 
convalescença 3 a 4 
semanas após o 
último contacto.  

Se for possível 
colher apenas uma 
amostra, colher pelo 
menos 3 a 4 
semanas após o 
último contacto 
documentado. 

Como acima 
mencionado 
para a 
serologia. 

Como acima 
mencionado. 

Consultar as referências para o algoritmo laboratorial detalhado. 

Referências: MERS 

Vigilância (ligação) 

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-surveillance/en/
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Orientações da OMS:  

• Case definition for reporting confirmed cases of MERS-CoV to WHO (link); 
• Surveillance for human infection with MERS-CoV (link); 
• Investigation of cases of human infection with MERS-CoV (link);  
• MERS-CoV Initial interview questionnaire (link); 
• Case Summary Form for rapid reporting of probable & confirmed MERS-CoV cases to WHO (link);  
• The latest WHO MERS-CoV global summary and risk assessment and archives (link). 

 
Instrumentos de Investigação 

• Cross-sectional seroprevalence study of MERS-CoV infection in presumed high-risk populations (link); 
• Case-control study to assess potential risk factors related to human illness caused by MERS-CoV (link); 
• Assessment of potential risk factors of infection of MERS-CoV among health care personnel in a health 

care setting (link); 
• Seroepidemiological investigation of contacts of MERS-CoV patients (link); 
• Update on MERS-CoV transmission from animals to humans, and interim recommendations for at-risk 

groups.  
 

Laboratório 

• WHO Guidance; Laboratory testing for Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) 
(link).  

 
Gestão dos Casos e PCI  

• WHO Guidance. Clinical management of severe acute respiratory infections when MERS-CoV is 
suspected (link);  

• Home care for patients with MERS-CoV infection presenting with mild symptoms, and management of 
contacts; 

•  Infection prevention and control during health care for probable or confirmed cases of MERS-CoV 
infection (link); 

• Management of asymptomatic persons who are RT-PCR positive for MERS-CoV (link).  
 

Recursos adicionais  

• Infection prevention and control of epidemic-and pandemic-prone acute respiratory infections in health 
care guidelines, 2014. 

• Natural ventilation for infection control in health care settings (link); 
• EMRO preventative measures (posters and videos) for the general public, health care workers, hajj and 

umrah pilgrims. 
 

Viagens  

• WHO Guidance: Travel advice on MERS-CoV for pilgrimages and considerations for mass gathering 
events and MERS-CoV (link).  

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case_definition/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/surveillance-human-infection-mers/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/mers-investigation-cases/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERS_case_investigation_questionnaire.pdf?ua=1
http://www.who.int/entity/csr/disease/coronavirus_infections/mers-cov-interim-case-summary-form.pdf
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/archive_updates/en/
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/MERS_CoV_Cross_Sectional_Seroepi_Protocol.pdf?ua=1
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-surveillance/en/
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-surveillance/en/
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-surveillance/en/
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/mers-laboratory-testing/en/
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case-management-ipc/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272948/WHO-MERS-IPC-18.1-eng.pdf?ua=1
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/management_of_asymptomatic_patients/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/natural_ventilation/en/
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/technical-guidance-travel/en/
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Varíola do macaco 

Antecedentes 
• A varíola do macaco é uma zoonose rara, causado pelo ortopoxvírus e que se manifesta 

de forma semelhante à (agora erradicada) varíola humana. É normalmente uma doença 
auto-limitadora, mas a taxa de letalidade pode chegar aos 10%, sobretudo nas crianças. 

• A varíola do macaco ocorre principalmente nas florestas tropicais da África ocidental e 
central. O principal reservatório animal é desconhecido, mas foi detectado numa variedade 
de pequenas espécies de mamíferos, sobretudo roedores e macacos. As espécies animais 
em que foram encontradas evidências de vírus da varíola do macaco incluem C. 
gambianus (rato da Gâmbia), diferentes espécies de esquilos do género Funisciurus e 
Heliosciurus, G. kelleni (arganaz africano) e várias espécies de primatas não humanos;  

• As comunidades que vivem nas regiões tropicais da África ocidental e central precisam 
de ser educadas para evitarem o contacto directo com animais, sobretudo espécies 
selvagens. Os esforços para prevenir a transmissão em regiões endémicas deverão centrar-
se nos aspectos de cozinhar bem todos os produtos animais (sangue, carne) antes do seu 
consumo; 

• A transmissão entre pessoas é limitada (não há evidências de que esta via de transmissão 
por si só possa sustentar a varíola do macaco em populações humanas) e ocorre através 
do contacto prolongado com gotículas de respiração e contacto com lesões ou fluidos 
corporais que contenham o vírus. Os membros do agregado familiar e os profissionais de 
saúde correm os maiores riscos durante uma epidemia; 

• A varíola do macaco é uma doença emergente que se tornou no ortopoxvírus mais 
prevalecente desde a erradicação mundial da varíola, declarada pela Assembleia Mundial 
da Saúde da OMS em 1980. Este deve-se em parte ao facto de a vacina varíola que conferia 
protecção para outros ortopoxvírus ter sido descontinuada nessa altura, o que significa que 
as populações jovens já não têm a imunidade conferida pela vacina. 

• A varíola do macaco em seres humanos foi identificada pela primeira vez em 1970 na 
República Democrática do Congo, que continua a ser o país que regularmente notifica o 
número mais elevado de casos (>1000) por ano desde 2005. Outros países também 
notificaram casos em pessoas desde 1970, incluindo Camarões, Côte d’Ivoire, Gabão, 
Libéria, Nigéria, República Centro-Africana, República do Congo, Serra Leoa e Sudão 
(na zona que é hoje o Sudão do Sul). Desde finais de 2016, houve cada vez mais registos 
de casos de varíola do macaco de países que não tinham tido casos de 40 anos. 

• O reconhecimento clínico, sobretudo o diagnóstico diferencial com outras doenças que 
provocam erupção cutânea e febre (como a varicela). O diagnóstico em laboratório e a 
prevenção continuam a ser desafios prementes nas zonas endémicas. Foram identificados 
dois tipos de clados ou subtipos. Acredita-se que a infecção com a estirpe do vírus da 
varíola do macaco da África Ocidental causa uma infecção menos grave, menos óbitos e 
taxas de transmissão inferiores entre pessoas, por comparação com outros surtos que 
envolvem as estirpes da África Central; 

• O período de incubação da varíola do macaco é de 6 a 16 dias (num período de 5 a 21). A 
infecção pode ser dividida em dois períodos: 1) período invasivo (0 a 5 dias) caracterizado 
por febre, dor de cabeça intensa, linfadenopatia (inchação dos nódulos linfáticos), dor 
lombar, mialgia (dor muscular), e astenia intensa (falta de energia); e 2) período de 



130 

erupção cutânea (1 a 3 dias após o aparecimento da febre) em que surgem os vários 
estágios da erupção cutânea, começando muitas vezes no rosto e alastrando para o resto 
do corpo; 

• O sintoma mais distinto da varíola do macaco é a linfadenopatia. O rosto (em 95% dos 
casos), e as palmas das mãos e solas dos pés (75%) são as mais afectadas pela erupção 
cutânea. A erupção cutânea, que evolui de exantema maculopapular (lesões com base 
plana) para vesículas (pequenas bolhas com fluido) e pústulas, seguidas de crostas, ocorre 
em aproximadamente 10 dias. Pode ser necessário mais de três semanas antes de as crostas 
desapareceram por completo.  

• A varicela é muitas vezes confundida com a varíola do macaco, mas pode ser distinguida 
desta e da varíola pelas suas lesões muito mais superficiais, a sua presença mais 
predominante no tronco do que no rosto e nas extremidades, e pelo desenvolvimento de 
grupos de lesões na mesma área. A febre e a erupção cutânea ocorrem simultaneamente 
na varicela e desenvolvem-se mais rapidamente, com a morte a ser uma complicação rara. 
A coinfecção com varicela e o vírus da varíola do macaco foi registada. No entanto, a 
frequência deste fenómeno, relação e impacto entre a patogénese e a epidemiologia dos 
vírus não é clara. 

Finalidade da vigilância 
• Detectar e responder imediatamente a casos suspeitos de varíola do macaco. 

Definição normalizada de caso: 
Caso suspeito:  
Doença aguda com febre > 38,3ºC, febre intensa, linfadenopatia, dor lombar, mialgia e 
astenia intensa, seguida um a três dias mais tarde de uma erupção cutânea progressiva que 
começa, habitualmente, no rosto (mais densa) e que alastra depois para o resto do corpo, 
incluindo as solas dos pés e das palmas das mãos. 
Caso provável:  
Um caso que corresponde à definição clínica de caso, não é confirmada em 
laboratório, mas tem uma ligação epidemiológica a um caso confirmado ou provável.  
Caso confirmado:  
Um caso clinicamente compatível que é confirmado em laboratório. 
Diagnóstico diferencial: As causas alternativas dos sintomas clínicos que devem ser 
consideradas incluem outros exantemas, como a varíola, a varicela, o sarampo, as infecções 
bacterianas da pele, a sarna, a sífilis e as alergias associadas à medicação. 

Resposta a um limiar de alerta: 
Se houver um único caso suspeito: 

• Transmitir imediatamente informações sobre o caso aos níveis competentes. 
• Assegurar que o doente é isolado;  
• Implementar precauções de controlo da infecção transmitida por via aérea e, se possível, 

possibilitar que os profissionais de saúde vacinados contra a varíola cuidem do doente; 
• Tratar e gerir o doente com cuidados de apoio e providenciar tratamento específico para 

os sintomas; 
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• Colher e transferir a amostra (de preferência um esfregaço do exantema) sob condições 
rigorosas de segurança, para confirmar o caso; 

• Implementar medidas de comunicação dos riscos, envolvimento da comunidade, 
localização de contactos e gestão dos contactos; 

• Realizar vigilância activa para identificar casos adicionais; 
• Notificar a OMS. 

Resposta a um limiar que desencadeia a acção: 
Se houver um único caso confirmado: 

• Manter medidas e práticas rigorosas de controlo da infecção durante o surto; 
• Mobilizar a comunidade para a detecção e cuidados precoces; 
• Educar a comunidade quanto ao casos confirmado, como a doença é transmitida e como fazer 

o controlo da infecção no contexto dos cuidados domiciliários e durante os funerais. 
• Realizar procura activa por casos adicionais; 
• Solicitar ajuda adicional dos níveis nacional e internacional. 

Análise e interpretação dos dados 
Cronologia: Elaborar gráficos diários/semanais dos casos e óbitos. Elaborar uma curva 

epidémica; 
Área geográfica: Mapear as localizações dos agregados familiares; 

Grupo demográfico: Iniciar imediatamente a notificação dos casos e óbitos. Durante o surto, 
contabilizar e notificar os casos (incluindo os casos suspeitos e confirmados) e os óbitos. 
Analisar a distribuição por idade e sexo. Avaliar imediatamente os factores de risco (contacto 
com animais selvagens ou outro caso activo confirmado).  

 

Confirmação em laboratório 

Teste de 
diagnóstico 

Análise de identificação com reacção em cadeia da polimerase (PCR) do 
ADN da varíola do macaco numa amostra clínica - preferível; Ou 

Nota: Apenas em laboratórios de nível C ou D. 

Amostras Amostras ideais: esfregaços vesiculares do exsudado das lesões ou crostas 
que podem ser as seguintes: 

1) amostras de biópsias;* 2) crostas* 3) esfregaço de líquido vesicular;* 
4) lesão na pele (superfície);* 5) material de pústula;* 

Amostras de sangue/soro - sobretudo para serologia porque é de curta 
duração. Requer datas e informação pormenorizadas do caso e da doença 
para uma interpretação adequada; 

Nota: As amostras de pessoas com erupção cutânea grave e densa podem 
ser difíceis de colher porque a pele pode descamar. Pode ser preciso um 
catéter central de acesso em casos em que seja difícil colher sangue. 

* Amostras preferenciais para o diagnóstico de doença aguda durante a fase de erupção cutânea. 
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Quando fazer a 
colheita 

Um caso suspeito de varíola do macaco é uma emergência médica e de 
saúde pública. Colher amostras de todos os casos suspeitoso mais cedo 
possível para obter os tipos de amostras necessárias. 

Como 
preparar, 
conservar a 
amostra 

As práticas habituais associadas à colheita de amostras dos doentes também 
são adequadas para a colheita de lesões por ortopoxvírus. Estas incluem o 
uso de equipamento de protecção individual (incluindo luvas) e a 
higienização do local antes colheita. Se for usado álcool para preparar a 
colheita, é importante deixar que a lesão seque antes de se colher a amostra. 
Amostras de biópsias 
Colocar assepticamente duas a quatros porções de tecido num recipiente 
seco, esterilizado, hermético e congelável. Conservação: -20 °C a -70 °C. 
Transporte: ~6 horas a 4 °C. 

Nota: Acondicionar biópsias de lesões não preservadas em formol em gelo 
seco, deixar as amostras fixadas em formol à temperatura ambiente. Não 
congelar a amostra de biópsia fixada em formol. 

Crostas 
Colocar assepticamente raspas/material num recipiente seco, esterilizado, 
hermético e congelável. Não usar meio de transporte viral. Conservação: -
20 °C a -70 °C. Transporte: ~6 horas a 4 °C. 

Líquido vesicular 
Colher líquido de lesões diferentes em esfregaços esterilizados separados.  
Assegurar que se inclui material celular da base das respectivas vesículas. 
Conservação: -20 °C a -70 °C. Transporte: ~6 horas a 4 °C. Não usar meio 
de transporte viral. 

Sangue 
Colher 10ml de sangue num tubo de plástico com válvula ou num tubo de 
plástico separador de soro com tampa amarela; 

Nota: Tem de se obter aprovação prévia para o envio de amostras clínicas 
de um doente com varíola do macaco para um laboratório de referência. 

Resultados Os serviços de diagnóstico para a varíola do macaco não estão 
presentemente disponíveis de forma regular. Geralmente, é necessário 
solicitar com antecedência os serviços de diagnóstico laboratorial para a 
varíola do macaco. Contactar as autoridades nacionais competentes ou a 
OMS. 

Referência 

WHO. Fact Sheet on Monkeypox: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs161/en/.  

  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs161/en/
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Tétano Neoatal e não Neonatal 

  

Antecedentes 
• Uma doença neuromuscular causada pela neurotoxina da bactéria anaeróbica existente no solo 

e que forma um esporo chamada Clostridium tetani. Esta doença é transmitida quando os 
esporos entram em feridas abertas (injecções, o cortar do cordão umbilical) ou cortes na pele; 

• Embora o tétano possa ocorrer em adultos, a infecção afecta principalmente os recém-nascidos. 
O tétano neonatal diminuiu drasticamente nos países com a melhoria das taxas de vacinação 
contra o tétano materno. Os tétanos materno e neonatal estão visados para eliminação na Região 
Africana da OMS, que tenciona alcançar taxas de incidência de tétano neonatal inferiores a 1 
caso por 1000 nados-vivos; 

•  O período de incubação é de 3 a 21 dias, com uma média de 6 dias;  
• Factores de risco; Práticas pouco higiénicas de cuidados ao cordão umbilical durante o parto. 

Falta de protecção de anticorpos em mães com vacinação incompleta. Finalidade da vigilância 
• Detectar casos de tétano neonatal imediatamente para confirmar o caso e prevenir casos 

adicionais com a vacinação da última mulher grávida em zonas envolventes ao caso 
confirmado; 

• Identificar as zonas de alto risco e visar mulheres em idade fértil com campanhas de tétano 
toxóide. 

Definição normalizada de caso: 
Caso suspeito: 

Tétano Neonatal – Qualquer recém-nascido com capacidade normal de se amamentar e chorar 
durante os dois primeiros dias de vida e que, entre o 3.º e o 28.º dias de idade não se consegue 
amamentar normalmente e se torna rígido e tem convulsões, ou ambos. 

Tétano não neonatal – Qualquer pessoa com >28 dias de idade com início agudo de um dos 
seguintes sintomas: trismo, espasmo prolongado dos músculos faciais ou espasmos musculares 
generalizados. 

Caso confirmado: 
Não se recomenda a confirmação em laboratório. 

Resposta a um limar de alerta: 
Se houver um único caso suspeito: 

• Transmitir imediatamente informações sobre o caso ao nível superior; 
• Realizar investigação para determinar o risco de transmissão. 
• Tratar e gerir o caso segundo as recomendações nacionais, habitualmente com cuidados de 

apoio e, se viável, cuidados mais intensivos. Não são necessárias precauções regulares de 
isolamento. 
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Resposta a um limiar que desencadeia a acção: Tétano Neonatal e não Neonatal 

Se o caso for confirmado através de investigação: 

• Vacinar a mãe e outras mulheres grávidas na mesma localidade do caso com pelo menos duas 
doses de tétano toxóide. 

• Organizar uma actividade suplementar de vacinação na localidade para mulheres em idade 
fértil. 

• Melhorar a cobertura vacinal através do PAV e de actividades de programas de vacinação 
materna. 

• Educar as parteiras e as mulheres em idade fértil para a necessidade de cortar e cuidar do cordão 
em boas condições de higiene. Amentar o número de parteiras qualificadas. 

Análise e interpretação dos dados 

Cronologia: Elaborar gráficos mensais dos casos e óbitos.  

Área geográfica: Elaborar um gráfico de pontos dos agregados familiares e dos locais de parto. 
Grupo demográfico: Contabilizar os casos e os óbitos mensais. Analisar cada caso de TNN por 
distrito, características maternas (idade, paridade), local de parto, práticas de cuidados com o 
cordão umbilical. 

Confirmação em laboratório 
A confirmação em laboratório não é necessária. 

Referência 

WHO. recommended standards for surveillance of selected vaccine-preventable diseases (2018).  WHO/V&B/03.01    
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/68334/1/WHO_V-B_03.01_eng.pdf?ua=1  

  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/68334/1/WHO_V-B_03.01_eng.pdf?ua=1
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Novos Casos de VIH/SIDA 

Antecedentes 

• A SIDA é uma infecção dos linfócitos humanos (tipos de células brancas do sangue) e de 
outros órgãos. É causada por um retrovírus - o vírus da imunodeficiência humana (VIH). As 
relações sexuais, as injecções, as transfusões, as vias trans-placentária e trans-vaginal, o leite 
materno e outras formas de contacto cm fluidos do corpo humano transmitem o vírus entre as 
pessoas; 

• A síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) resulta numa infecção de estádio tardio 
do VIH e em imunossupressão, com uma redução no número e na função dos linfócitos T. O 
VIH afecta principalmente os órgãos, e toda uma variedade de doenças oportunistas resultam 
em morte caso o desenvolvimento do vírus não seja travado com medicamentos que 
conseguem matar o vírus (terapêutica anti-retroviral). Quando a infecção pelo VIH avança 
para a doença, os sintomas são habitualmente devidos à falência do sistema imunitário em 
resistir a outras doenças infecciosas, chamadas infecções oportunistas (IO). Estas incluem: 
tuberculose, pneumonia bacteriana ou sépsis, candidíases orofaríngea, diarreia crónica, 
infecções crónicas da pele e herpes zoster recorrente, entre outras. 

• Cerca de vinte e seis milhões de pessoas em África, quase um em dez adultos dos 15 aos 49 
anos de idade, vivem com o VIH/SIDA. O impacto da epidemia já é mensurável num enorme 
aumento da morbilidade e mortalidade dos adultos e das crianças. O VIH/SIDA é agora a 
principal causa de morte em adultos na Região Africana da OMS; 

• O período de incubação é, aproximadamente, 1 a 3 meses desde o momento da infecção até à 
altura em que podem ser detectados anticorpos através de um processo laboratorial. O período 
desde a infecção por VIH até ao desenvolvimento da SIDA é habitualmente 7 a 9 anos; 

• Factores de risco. As populações em alto risco de adquirirem o VIH são os profissionais do 
sexo com ou sem outras infecções sexualmente transmissíveis (IST). Outras IST podem 
aumentar a transmissão do VIH. Outras pessoas em risco podem incluir os consumidores de 
drogas intravenosas, os receptores de produtos de sangue não rastreado e os bebés nascidos 
de mães seropositivas para o VIH; 

• A tuberculose, a leishemaníase visceral, a tripanossomíase e outras infecções bacterianas, 
parasitárias e virais subagudas ou crónicas podem causar síndromes semelhantes. 

Finalidade da vigilância 
• Monitorizar o impacto das intervenções para o VIH/SIDA quanto às tendências da incidência 

e a prevalência das infecções por VIH, SIDA e IST através de locais sentinela, levantamentos 
e estudos especiais (segundo as orientações de vigilância de segunda geração VIH/SIDA); 

• Estimar o fardo do VIH/SIDA no distrito, usando informação disponível das populações 
sentinela para o VIH, de modo a que cada novo caso de VIH seja contabilizado. 

• Monitorizar a epidemiologia local das IST como possível factor concomitante para a 
transmissão do VIH; 

• Monitorizar a epidemiologia local das infecções oportunistas, incluindo a tuberculose; 
• Melhorar a percentagem de casos suspeitos de VIH/SIDA confirmado por serologia; 
• Melhorar o rastreio do VIH/SIDA. 
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Definição normalizada de caso: 
O Escritório Regional da OMS para a África recomenda que os países usem as definições de 
casos de Bangui ou de Abidjan para o VIH/SIDA. Um teste ELISA positivo para confirmar o 
VIH e um teste rápido para confirmar os resultados positivos são suficientes para a uma 
definição epidemiológica de caso do VIH. 

Medidas de saúde pública 
• Monitorizar as IST e as infecções oportunistas ao nível local, incluindo a tuberculose, como 

possíveis factores concomitantes do VIH; 
• Melhorar a percentagem de casos suspeitos de VIH/SIDA confirmados por serologia; 
• Monitorizar o uso de preservativos por profissionais do sexo; 
• Prestar aconselhamento e serviços voluntários de testes aos níveis distrital e sub-distrital; 
• O tratamento de casos individuais com terapêutica anti-retroviral ainda não está amplamente 

disponível na maioria dos países africanos. O diagnóstico rápido e o tratamento das infecções 
oportunistas ligadas à SIDA pode prologar a esperança de vida, mas isto não foi amplamente 
avaliado nos países em desenvolvimento; 

• Promover o uso do preservativo, sobretudo em indivíduos de alto risco; 
• Tratar as IST, sobretudo a sífilis, os cancro moles e outros processos ulcerativos; 
• Mobilizar os dadores voluntários de sangue e promover o uso adequado do sangue; 
• Promover as boas práticas de controlo da infecção ao nível das unidades de saúde e distrital; 
• Elucidar os doentes e os seus parceiros sexuais para evitarem dar sangue, tecidos, esperma e 

leite materno. 
Análise e interpretação dos dados 

Cronologia: Contabilizar comunicar os novos casos de VIH/SIDA mensalmente. Analisar por 
número de casos confirmados por serologia. No final do ano, calcular o número total de casos 
e incluir as tendências para a vigilância serológica do VIH, vigilância das IST e os resultados 
de estudos especiais (estudos sociocomportamentais, sensibilidade dos medicamentos aos 
agentes antimicrobianos, etc.). 
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Confirmação em laboratório 
Teste de diagnóstico Adultos e crianças com idade igual ou superior a 18 meses 

A infecção pelo VIH é diagnosticada com base no: 

• Teste positivo para anticorpos do VIH (teste rápido ou análise 
imunoenzimática em laboratório). Isto é confirmado por um segundo 
teste dos anticorpos do VIH (rápido ou análise imunoenzimática em 
laboratório) com base em diferentes antigénios ou diferentes 
características operacionais; E/OU 

• Teste virológico positivo para o VIH ou os seus componentes (ARN-
VIH ou ADN-VIH ou análise ultra-sensível ao antigénio p24 do VIH), 
confirmado por um segundo teste virológico obtido de uma determinação 
separada. 

Crianças com menos de 18 meses 

A infecção pelo VIH é diagnosticada com base no teste virológico positivo 
para o VIH ou os seus componentes (ARN-VIH ou ADN-VIH ou análise 
ultra-sensível aos antigénio p24 do VIH) confirmado por um segundo teste 
virológico obtido de uma determinação separada, mais de quatro semanas 
após o parto. 

O teste positivo para anticorpos do VIH não é recomendado para o 
diagnóstico definitivo ou confirmado de infecção por VIH em crianças até 
aos 18 meses de idade. 

Amostra Soro 
Quando colher a 
amostra 

Obter amostras segundo a estratégia programática nacional do VIH/SIDA 
para as amostras clínicas ou epidemiológicas. 

Como preparar, 
conservar e 
transportar a 
amostra 

• Usar precauções universais para minimizar a exposição a material 
cortante ou a quaisquer outros fluidos corporais. ELISA: Colher 10 ml 
de sangue venoso; 

• Deixar o coágulo retrair durante 30 a 60 minutos à temperatura ambiente 
ou centrifugar para separar o soro dos glóbulos vermelhos; 

• Decantar de forma asséptica o soro em tubos estéreis e com tampa de 
rosca. 

• Guardar o soro a 4.ºC; 
• Transportar as amostras de soro em embalagens adequadas para impedir 

a ruptura ou derrame. 
Resultados O teste do VIH é altamente regulado, com controlos rigorosos sobre a 

divulgação de informação. Os resultados ficam geralmente disponíveis em 
um a três dias após a chegada no laboratório. 

Referências 
• Guidelines for Sexually Transmitted Infections Surveillance. Genebra UNAIDS and World Health Organization. 

WHO/CDS/CSR/EDC/99.3. UNAIDS/99.33E. 
• WHO. Case definitions of HIV for surveillance and revised clinical staging and immunological classification of 

HIV-related disease in adults and children. 

• WHO. Recommended surveillance standards. WHO/CDS/CSR/ISR/99.2. 
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• WHO and UNAIDS. Guidelines for second generation HIV surveillance.  WHO/CDC/CSR/EDC/2000.5 
• WHO and CDC. Consultation on technical and operational recommendations for clinical laboratory testing 

harmonization and standardization, Janeiro de 2008. 
Noma 

Antecedentes 

• O noma (cancrum oris ou stomatitis gangrenosa) é uma infecção oportunista bacteriana 
que afecta crianças de 1 a 4 anos de idade com a propagação rápida de uma gangreno 
orofacial que evolve a partir de uma inflamação na gengiva. 

• O noma resulta de interacções complexas entre factores de risco, como as más condições 
de saneamento, malnutrição, doenças recorrentes e imunidade comprometida. As doenças 
que normalmente antecedem o noma são o sarampo, o paludismo, a diarreia grave e a 
gengivite ulcerativa necrotizante. 

• O noma ocorre em todo o mundo, mas é mais comum na África Subsariana. Em 1998, a 
OMS estimou que, em todo o mundo, 140 000 crianças contraem noma anualmente, e 
79% morrem da doença e das complicações associadas. 

• Em África, a prevalência mais elevada de noma ocorre em países na orla do deserto do 
Sara, onde um relatório recente estima uma incidência anual de 25 000 casos. No entanto, 
o noma pode ocorrer onde quer que exista pobreza extrema. 

• A detecção precoce e o tratamento com antibióticos são fundamentais para prevenir o 
desfiguramento grave ou a morte. Na fase aguda, a morte pode ser evitada com doses 
elevadas de penicilina; no entanto, o desfiguramento pode ser tratado com cirurgia 
dispendiosa. 

• A prevenção deve incidir na educação e na sensibilização sobre a doença, na melhoria da 
alimentação e da higiene em casa, promoção do aleitamento nos primeiros 3 a 6 meses de 
vida, acesso aos cuidados pré-natais e vacinação contras as doenças comuns da infância. 

• As características clínicas incluem dor na boca, halitose pronunciada (mau hálito), paladar 
fétido, sensibilidade nos lábios ou nas bochechas, linfadenopatia cervical, corrimento oral 
purulento e mal-cheiroso e uma descoloração azul-escura da pele, com inchação na zona 
afectada. 

• Os profissionais de saúde deverão saber reconhecer os factores de risco do noma: 
o Dificuldades graves de crescimento nos primeiros 6 meses de vida; 
o Indícios de malnutrição e maus hábitos alimentares; 
o Diarreia persistente; 
o Úlceras na boca em crianças de zonas de alto risco; 
o Mau hálito pronunciado. 

Finalidade da vigilância 

• Detecção precoce e tratamento dos casos; 
• Identificação das comunidades e famílias de alto risco. 
• Estimativa da incidência da doença e identificação dos factores de risco. 
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Definição normalizada de caso: 
Novo caso suspeito: 

Qualquer criança com uma úlcera na boca e outros sinais de alerta, como malnutrição, má 
higiene, doença recente, como sarampo, diarreia persistente ou paludismo deve ser considerada 
como um potencial caso de noma. 

Novo caso confirmado: 
Qualquer pessoa com uma doença gangrenosa que começa como uma ulceração na gengiva e 
alastra rapidamente pelos tecidos da boca e do rosto, destruindo os tecidos duros e moles. 

Medida recomendada de saúde pública: 

Se for detectado um caso suspeito: 

• Tratar o caso com os antibióticos recomendados ao nível nacional; 
• Realizar actividades de promoção da saúde na comunidade para: 
o Sensibilização para o noma na comunidade e junto das famílias. 
o Melhorar o saneamento ambiental e a higiene pessoal; 
o Separar os animais das zonas onde as pessoas vivem; 
o Aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida; 
o Melhorar a nutrição e as técnicas de preparação de alimentos; 

• Aumentar a cobertura vacinal no distrito; 
• Melhorar as fontes de água potável nas comunidades em risco; 
• Formar os profissionais de saúde para reconhecerem precocemente as lesões orais que podem 

levar ao noma. 

Análise e interpretação dos dados 
Cronologia: Monitoriza o número de casos detectados atempadamente para o tratamento, 

usando tratamento normalizado; monitorizar os casos ao longo do tempo e estimar o fardo 
da doença e identificar as tendências. 

Área geográfica: Traçar um gráfico de pontos dos agregados familiares dos casos e analisar a 
sua distribuição. 

Grupo demográfico: Analisar a distribuição de casos por idade e outros factores demográficos. Confirmação em laboratório 
Confirmação de rotina em laboratório não é necessária para a vigilância. 

Referências 

• Enwonwu, C. Noma--the ulcer of extreme poverty. New England Journal of Medicine, 2006. 354(3): 221-
224. 

• Enwonwu, C, W. Falkler, et al. Noma (cancrum oris). The Lancet. 2006.  368(9530): 147-156. 
• Fieger, A, K. Marck, et al. An estimation of the incidence of noma in north-west Nigeria. Tropical 

medicine & international health. 2003. 8(5): 402-407. 
• Enwonwu, CO.  Noma: a neglected scourge of children in sub-Saharan Africa. Bulletin of the World Health 

Organization . 2006. 73(4): 541-545. 
• Enwonwu, CO. W. A. Falkler, et al. Pathogenesis of cancrum oris (noma): confounding interactions of 

malnutrition with infection. The American journal of tropical medicine and hygiene. 1999. 60(2): 223-232. 
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Oncocercose 

  

Antecedentes 

• Infecção por filárias da pele e dos olhos provocada pela Onchocerca volvulus, transmitida pela 
picada da fêmea das moscas negras do género Simulium. 

• Quase todas as 18 milhões de pessoas que se estima estarem infectadas no mundo (das quais 
mais de 250 000 são cegas) vivem em 26 países da Região Africana. A oncocercose é a segunda 
maior causa infecciosa de cegueira no mundo. A doença causa problemas de pele 
incapacitantes, levando a uma diminuição considerável da produtividade nas zonas onde é 
endémica. Aldeias inteiras foram deslocalizadas para longe das terras férteis junto de rios onde 
as moscas negras se reproduzem. 

• O período de incubação dura anos a décadas, uma vez que é necessário que a infecção se 
repetida para a doença se manifestar. A patologia clínica é invulgar em crianças, mesmo nas 
zonas endémicas. 

• Outras filárias (p. ex., a loa loa e a mansonella) e outras doenças crónicas da pele e dos olhos 
podem produzir conclusões clínicas semelhantes. 

Finalidade da vigilância 
• Detecção precoce com vista a reduzir a recorrência de transmissão do parasita em zonas onde 

já foi erradicado (zonas abrangidas pelo Programa da Oncocercose); 
• Levar a cabo vigilância periódica em aldeias sentinela: fazer a despistagem com 

dietilcarbamazina (DEC); em caso de uma reacção positiva à DEC, confirmar com análise 
microscópica de uma amostra de pele de cada caso suspeito. 

Definição normalizada de caso: 
Caso suspeito:  

Numa zona endémica, qualquer pessoa com nódulos fibrosos nos tecidos subcutâneos. 

Caso confirmado:  

Um caso suspeito que seja confirmado em laboratório pela presença de um ou mais dos seguintes 
aspectos: microfilárias em cortes de pele, vermes adultos em nódulos excisados ou manifestações 
oculares típicas (tais como observações em lâmpada de fenda das microfilárias na córnea, na 
câmara anterior ou no corpo vítreo). 
Resposta a um limar de alerta: 
Se for detectado um caso suspeito: 

• Notificar o caso segundo as orientações nacionais. 
• Colher uma amostra para confirmar o caso. 
• Realizar investigação para determinar a causa. 
• Tratar o caso segundo as orientações nacionais. 



141 

Resposta a um limiar que desencadeia a acção: Oncocercose 

Se um caso for confirmado: 

• Efectuar uma investigação de migração para identificar as origens da infecção e iniciar 
actividades de controlo; 

• Levar a cabo actividades de controlo segundo as orientações do PCO; 
• Efectuar tratamentos periódicos em massa com ivermectina em zonas com oncocercose 

endémica nos últimos 10 anos; 
• Fazer a procura activa de casos por meio de inquéritos à população e com base nos cortes de 

pele. Análise e interpretação dos dados 
Cronologia: Elaborar gráficos trimestrais; 
Área geográfica: Traçar um gráfico de pontos dos agregados familiares e dos locais de 

trabalhos dos doentes; 
Grupo demográfico: Contabilizar os casos trimestralmente e analisar a distribuição por 

idade. 
Confirmação em laboratório 
Teste de diagnóstico Microscopia: 

Critérios laboratoriais para confirmação. Um ou mais dos seguintes: 

• Presença de microfilárias nos cortes de pele colhidos da crista ilíaca; 
• Presença de vermes adultos em nódulos excisados; 
• Presença de manifestações oculares típicas, tais como observações em 

lâmpada de fenda das microfilárias na córnea, na câmara anterior ou 
no corpo vítreo. 

Amostra Cortes de pele de: 

• Nódulos de fluido; 
• Crista ilíaca; 
• Zona da omoplata; 

Quando fazer a 
colheita 

Obter cortes e os fluidos dos nódulos de casos suspeitos 1 hora após a 
administração de dietilcarbamazina. 

Como preparar, 
armazenar e 
transportar a 
amostra 

• Colocar a amostra num recipiente. Adicionar algumas gotas de solução 
salina;  

• Fechar bem antes de transportar para o laboratório.  
• Transportadas à temperatura ambiente.  

Resultados Os resultados deverão estar prontos em 1 dia. 

Referência 
 • WHO. Recommended surveillance standards. 2nd edition. WHO/CDS/CSR/ISR/99.2. 
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Morte perinatal (Nados-Mortos e Neonatal) 

Antecedentes 

A Estratégia Mundial para a Saúde das Mulheres, Crianças e Adolescentes, com os seus três 
objectivos de ‘Sobreviver, Prosperar e Transformar’ estabelece metas para os próximos 15 
anos acordados pelos Estados-Membros e com os quais estes estão empenhados em alcançar. 
Isto inclui a redução da mortalidade neonatal para menos de 12 mortes por 1000 nados-vivos 
e dos nados-mortos para menos de 12 por 1000 partos totais, em linha com o plano de acção 
de múltiplas partes interessadas “Todos os Recém-Nascidos: um plano de acção para pôr fim 
às mortes evitáveis”   

A nível mundial, ocorrem anualmente 2,7 milhões de óbitos neonatais; destes, 1 milhão ocorre 
na Região Africana. As três principais causas de óbitos neonatais compõem cerca de 80% dos 
óbitos: asfixia à nascença, prematuridade e infecções neonatais. Do mesmo modo, existem 2,6 
milhões de nados-mortos em todo o mundo, dos quais 98% ocorrem nos países em 
desenvolvimento. Cerca de metade de todos os nados-vivos ocorrem no período perinatal, que 
representa o momento de maior risco. As causas dos nados-mortos podem ser uma 
consequência das condições maternas e de doenças com pré-eclâmpsia, obesidade, paludismo, 
sífilis e VIH. No entanto, não existem estimativas a nível mundial das causas dos nados-vivos.  

A redução na mortalidade neonatal chegou aos 38% na Região Africana durante a era dos 
ODM. Contudo, a redução foi muito mais lenta do que a das crianças menores de 5 anos. 
Alcançar a meta definida do ODS para a redução nos nados-mortos e nos óbitos neonatais vai 
exigir um decréscimo de 7 vezes nas actuais taxas de mortalidade neonatal e de nados-vivos 
na Região Africana. Por seu turno, isto vai exigir que se abordem os actuais desafios que se 
colocam à prestação eficaz de serviços de alta qualidade às mães e aos recém-nascidos, mas 
também esforços para reforçar os sistemas de informação sanitária, para se conhecer o número 
verdadeiro de óbitos e as suas causas.  

Um dos maiores desafios para fazer face aos óbitos de nados-vivos e neonatais é a falta de 
informação sobre o número correcto e as causas de morte. No entanto, a maioria dos nados-
vivos e de óbitos neonatais pode ser evitada com intervenções de qualidade claramente 
orientadas por profissionais de saúde qualificados. Para se colmatar estas lacunas é preciso 
investimento no registo dos nascimentos e dos óbitos, através de vigilância e resposta, 
articulada com a avaliação perinatal e a tomada de medidas. 

Finalidade da vigilância 

O principal objectivo é eliminar os nados-mortos e os óbitos neonatais evitáveis:  

• Contabilizar cada nado-morto e óbito neonatal através da identificação activa e comunicação 
aos níveis comunitário e das unidades de saúde, para permitir uma avaliação da verdadeira 
dimensão dos nados-mortos e dos óbitos neonatais e do impacto das medidas tomadas para 
reduzi-los; 

• Identificando as causas subjacentes, factores contributivos e zonas de alto risco para os nados-
mortos e óbitos neonatais para nortear de forma eficaz e imediata as medidas de longo prazo 
e informar as decisões programáticas destinadas a reduzir estas mortes. 
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Definição normalizada de caso: 

Os óbitos perinatais incluem a morte de um bebé de pelo menos 28 semanas de gestação e/ou 
1000g de peso, e os óbitos neonatal precoces (os primeiros sete dias após o parto); 

Um nado-vivo é definido como a morte de um bebé antes do parto e sem sinais de vida à 
nascença, com pelo menos 1000g de peso e/ou pelo menos 28 semanas de gestação e 35cm de 
comprimento; 

A morte neonatal precoce é definida como a morte de um recém-nascido vivo que ocorre antes 
de completar sete dias de vida. O primeiro dia clínico é considerado como o primeiro dia de 
vida. 

A morte neonatal tardia é definida como a morte de um recém-nascido vivo que ocorre 8 a 
28 dias após o parto.  

Resposta a um limar de alerta: 

Após se determinar que ocorreu uma morte perinatal, a notificação inicial deve ser feita 
imediatamente (em 24 horas) da forma mais rápida possível; 

A unidade de saúde deverá contactar a autoridade distrital de saúde e fornecer informações no 
formulário de Alerta de Caso de VRID. Além disso, a comissão de revisão perinatal da morte 
materna na unidade de saúde ou no distrito deverá avaliar o caso no prazo de 7 dias;  

O PDR deverá ser anónimo;  

Deve estar ligado à condição materna, se for aplicável; 

Os relatórios não devem ser usados para acção disciplinar ou litigação.  

Medida recomendada de saúde pública: 

• Em muitos países de baixos rendimentos, não é possível avaliar todos os óbitos perinatais 
devido ao grande número de mortes, à capacidade limitada dos recursos e à falta de tempo. 
No entanto, é importante identificar com rigor e classificar as causas destes óbitos; 

• Devem ser avaliados e investigados casos seleccionados de óbito perinatal para determinar as 
suas causas; 

• A vigilância dos óbitos perinatais deverá ser realizada não apenas nas alas de maternidade, 
mas também na comunidade e em todas as áreas de serviço onde ocorram; 

• A resposta a qualquer óbito perinatal é baseada nas recomendações das avaliações de óbito 
perinatal; 

• As conclusões da avaliação de óbitos perinatais seleccionados deverão levar a medidas para 
evitar mortes semelhantes, identificando as lacunas a ser abordadas ao nível das políticas e 
das unidades de saúde e nas comunidades; 

• As análises mensais, trimestrais e semi-anuais dos dados agregados nas grandes unidades de 
saúde e ao nível distrital podem levar a uma abordagem mais cabal a um problema específico 
em múltiplas unidades de saúde ou comunidades. Poderá também ajudar a resolver problemas 
em zonas geográficas em particular onde estas mortes ocorrem em grande número. Estas 
medidas devem ser levadas a cabo pela comissão de MPDSR juntamente com os organismos 
que se dedicam à análise dos óbitos maternos.   
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Análise e interpretação dos dados 
• Medir a dimensão;  
• Número de nados-mortos; 
• Número de óbitos neonatais precoces; 
• Causas dos nados-mortos; 
• Causas dos óbitos neonatais precoces; 
• Percentagem de nados-mortos e óbitos neonatais devido a factores evitáveis; 
• Análise descritiva por grupo demográfico, área geográfica e cronologia: 
• Idade gestacional e hora do óbito; 
• Estatuto socioeconómico da família, nível de habilitações académicas dos pais; 
• Hora e data do óbito, dia de semana ou fim-de-semana; 
• Elaborar gráficos de casos para criar uma curva ao longo do ano, por forma a identificar as tendências; 
• Registar onde a família vivia e onde as mulheres faleceram;  
• Análise da distribuição de casos; 
• Registar o local de nascimento - unidade de saúde ou comunidade. 

Confirmação em laboratório 

Confirmação de rotina em laboratório não é necessária para a vigilância. 

Comissão de avaliação  

Esta deverá ser a mesma comissão que se ocupa dos óbitos maternos e pode ser renomeada como 
Comissão de Vigilância e Resposta aos Óbitos Maternos e Perinatais (MSDSR).  

Referências 

• WHO. Every newborn action plan. http://www.EveryNewborn.org.  
• WHO. Application of ICD-10 to deaths during the perinatal period:  ICD- PM; 2016; 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/en. 
• ICD 10 PM: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/249515/9789241549752-eng.pdf?sequence=1. 

 

  

http://www.everynewborn.org/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/en
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/249515/9789241549752-eng.pdf?sequence=1
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Peste bubónica 

  

Antecedentes 
A peste bubónica é: 
• Uma infecção zoonótica bacteriana sistémica causa pelo Yersinia pestis (bacilo da peste), 

habitualmente transmitido às pessoas por pulgas de roedores ou pelo manuseamento de um 
animal infectado. 

• As principais formas da doença são: bubónica, pneumónica e septicémica. As epidemias em 
grande escala podem ocorrer em contextos urbanos ou rurais. Se não for tratada, a peste 
bubónica pode levar à peste pneumónica ou septicémica. 

• A transmissão entre seres humanos apenas ocorre com a forma pneumónica da peste, através 
de gotículas infecciosas; 

• O período de incubação é de 2 a 6 dias; 
• A taxa de letalidade pode ultrapassar os 50% a 60% em peste bubónica não tratada e quase 

100% em peste pneumónica ou septicémica não tratada. No entanto, é habitualmente <1% 
com tratamento adequado e atempado. 

• Factor de risco; Exposição a populações infectadas de roedores selvagens ou domesticados 
e às suas pulgas em zonas onde a peste é endémica. 

Finalidade da vigilância 

• Detectar rapidamente todos os casos de peste, incluindo casos de peste bubónica, pois um 
único caso pode dar origem a um surto. 

Definição normalizada de caso: 
Caso suspeito de peste bubónica 
• Inchação muito dolorosa dos nódulos linfáticos - bubões; 

E 
• Febre (ou história de febre) ou pelo menos 3 dos seguintes sintomas: dor de cabeça, calafrios 

ou astenia generalizada ou grave; 
E 

• Características epidemiológicas coerentes, como a exposição a animais infectados e/ou 
indícios de picadas de pulgas e/ou residência ou viagem para uma zona endémica conhecida 
nos últimos 10 dias.  

Caso suspeito de peste bubónica 
Qualquer pessoa com um caso suspeito confirmado por isolamento de Yersinia pestis de 
sangue ou aspirado de bubões, ou uma seroconversão específica ou teste de diagnóstico 
rápido que detecte o Ag F1 em zonas endémicas. 
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Resposta a um limar de alerta: 

Se houver um único caso suspeito: 
• Transmitir imediatamente informações sobre o caso ao nível superior; 
• Colher as amostras (sangue ou aspirado de bubão) para confirmação do caso; 
• Tratar o doente com Gentamicina ou fluoroquinolonas (levofloxacina, ciprofloxacina e 

moxiflocacina), cloramphenicol e doxiciclina; 
• A duração do tratamento é de 10 a 14 semanas ou até 2 após a febre ter baixado. 
• É importante tratar os doentes rapidamente para prevenir a peste pneumónica ou 

septicémica, que tem uma letalidade mais alta.  
•  As crianças e as mulheres grávidas têm doses recomendadas mais baixas; todos os 

antibióticos recomendados para a peste tem algumas contra-indicações de uso em crianças 
e mulheres grávidas; porém,a sua utilização é justificada em casos de risco de vida. 

Resposta a um limiar que desencadeia a acção: 

Se houver um único caso suspeito que é confirmado: 
• Reduzir os casos esporádicos e relacionados com surtos através de um melhor controlo das 

populações de roedores (remover o lixo, as fontes de produtos alimentares e as tocas de 
ratos) e usar repelente de insectos na pele e vestuários que proteja contras as pulgas; instituir 
medidas ambientais de controlo das pulgas, sobretudo nas casas, portos marítimos e 
aeroportos); 

• Monitorizar os casos e o estado do tratamento dos doentes.  
Análise e interpretação dos dados 

Cronologia: Elaborar um gráfico mensal dos casos, do êxito do tratamento e dos óbitos. 
Área geográfica: Traçar um gráfico de pontos dos agregados familiares dos casos; 
Grupo demográfico: Elaborar de imediato relatórios com base nos casos e nos óbitos para a 

vigilância de rotina; contabilizar os casos e os óbitos. Analisar a distribuição etária e 
avaliar os factores de risco para melhorar o controlo de casos esporádicos e de surtos. 
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Resultados Os testes de diagnóstico rápido podem ser realizados no local por clínicos 
adequadamente formados. 

As amostras clínicas deverão ser adequadamente acondicionadas e enviadas 
apenas para um laboratório com capacidades reconhecidas de diagnóstico da 
peste ou para um centro colaborador da OMS para a peste. 

Os resultados da cultura de peste levam pelo menos 5 dias úteis após 
chegarem ao laboratório. 

O tratamento com antibióticos deverá ser iniciado o mais depressa possível. 
Os doentes com peste reconvertem serologicamente para o antigénio F1 do Y. 
pestis ao fim de 7 a 10 após o início da doença. Referências 

• WHO. Plague manual: epidemiology, distribution, surveillance and control/ Manuel de la peste: 
épidémiologie, répartition, surveillance et lutte. WHO/CDS/CSR/EDC/99.2. 

•   CDC/WHO. Laboratory manual of plague diagnostic tests. CDC/WHO publication. 2000, Atlanta, GA. 

• https://www.cdc.gov/plague/resources/Recommended-antibiotics-for-plague-web-site-rev-Jan2018-P.pdf. 

Confirmação em laboratório 
Teste de 
diagnóstico 

Isolamento do Yersinia pestis de aspirado de bubão, sangue ou expectoração. 
Seroconversão específica para o antigénio F1 do Y. pestis a partir de soro; 

Diagnóstico rápido para detectar Ag F1. 
Amostra Aspirados de bubões;  

Sangue para teste serológico. 
Quando colher a 
amostra 

Colher amostras de todos os casos suspeitos de peste, se possível antes da 
administração de antibióticos. No entanto, o tratamento não deve tardar;  

O soro deverá ser colhido até 5 dias depois do início da doença e 
novamente após 2 a 3 semanas. 

Como preparar, 
armazenar e 
transportar a 
amostra 

• As amostras deverão ser colhidas usando técnicas assépticas. Os materiais 
para cultura devem ser enviados para o laboratório em meio de transporte 
Cary Blair. As amostras não conservadas deverão chegar ao laboratório no 
mesmo dia; 

• As amostras de líquidos (aspirados) deverão ser absorvidas com uma 
zaragatoa esterilizada e colocadas num meio de transporte Cary Blai. 
Refrigerar; 

• Se o transporte levar 24 horas ou mais e o meio de transporte Cary Blair não 
estiver disponível, congelar a amostra e transportá-la congelada com 
acumuladores de frio. 
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Peste Pneumónica 

Antecedentes 
• Peste Uma infecção zoonótica bacteriana sistémica causa pelo Yersinia pestis (bacilo da 

peste), habitualmente transmitido às pessoas por pulgas de roedores ou pelo manuseamento 
de um animal infectado.  

• As principais formas de peste são a bubónica, a pneumónica e a septicémica. As epidemias 
em grande escala podem ocorrer em contextos urbanos ou rurais. Se não for tratada, a peste 
bubónica pode levar à peste pneumónica ou septicémica. 

• A transmissão entre os humanos apenas ocorre com a forma pneumónica da peste, e através 
de gotículas infecciosas. 

• O período de incubação é de 1 a 3 dias. 
• A taxa de letalidade é de quase 100% na peste pneumónica ou septicémica não tratada. No 

entanto, é <1% com tratamento adequado e atempado. 
• Factores de risco; 

o Contactos próximos com casos de peste pneumónica;  
o Exposição a zonas onde a peste é endémica - populações de roedores selvagens ou 

domesticados e as suas pulgas em zonas onde a peste é endémica, sobretudo onde há 
serviços limitados de saúde para prestar um tratamento atempado. 

Finalidade da vigilância 
• Detectar atempadamente todos os casos de peste pneumónica, incluindo os casos bubónicos, 

uma vez que um único caso pode constituir o início de um surto. 
• Notificar rapidamente os casos às autoridades nacionais e internacionais (se começar um 

surto). 
Definição normalizada de caso: 
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Caso suspeito de peste pneumónica 

Qualquer pessoa, de qualquer idade, com tosse há menos de 5 dias e um dos seguintes 
sinais: 

Expectoração estriada de sangue, ou dispneia, ou dor torácica; 

E 
Febre (ou história de febre) ou pelo menos 3 dos seguintes sintomas: cefaleia, calafrios ou a 
astenia generalizada ou grave 
E 
Contexto epidemiológico (contacto com casos suspeitos ou confirmados de peste 
pneumónica, etc.) 

Morte suspeita de peste 

Qualquer pessoa que tenha morrido repentinamente sem causa aparente, mas com uma 
ligação epidemiológica à peste estabelecida e sem amostras biológicas. 

Caso provável de peste 

Qualquer caso suspeito de peste, vivo ou falecido, com testes de diagnóstico rápido (TDR) 
F1; 

OU 
Com apenas PCR positivo. 

Caso confirmado de peste pneumónica 

Qualquer caso suspeito de peste pneumónica no qual o Yersinia pestis foi isolado em 
cultura; 

OU 
Caso suspeito de peste com testes de diagnóstico rápido F1 positivo e PCR positivo; 

OU 
Seroconversão ou aumento do título do anticorpo IgG em 4 a 15 dias. 

IMPORTANTE: Um teste de diagnóstico rápido F1 positivo por si só NÃO constitui um 
caso confirmado. Também é preciso fazer testes de cultura e PCR numa instalação 
adequada. 
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Resposta a um limiar de alerta: 
Se houver um único caso suspeito: 

• Transmitir imediatamente informações sobre o caso ao nível superior. Isolar o doente se 
houver suspeita de peste pneumónica. Tomar precauções contra a propagação por via aérea 
(o doente e o pessoal de saúde que trata do doente devem usar máscaras de protecção 
adequadas); 

• Colher amostras (expectoração, sangue) para confirmar o caso; 
• Investigar o caso, incluindo identificando todos os contactos conhecidos e reconstruindo o 

histórico de exposição;  
• Iniciar o tratamento com gentamicina e fluoroquinolonas (levofloxacina, ciprofloxacina, 

moxifloxacina), cloranfenicol, doxiciclina assim que se suspeite de um caso;  
• A duração do tratamento é de 10 a 14 semanas ou até 2 após a febre ter baixado. 
•  É importante tratar os doentes rapidamente para evitar a peste pneumónica ou septicémica, 

as quais têm uma taxa de letalidade mais elevada. As doses recomendadas para as crianças 
e mulheres grávidas são mais baixas. Todos os antibióticos recomendados para a peste têm 
algumas contra-indicações para uso em crianças e mulheres grávidas, mas o seu uso é 
justificado em situações potencialmente fatais. 

Resposta a um limiar que desencadeia a acção: 
Se um caso suspeito for confirmado: 

• Isolar doentes com peste pneumónica; tomar precauções contra a propagação por via aérea 
(o doente e o pessoal de saúde que trata do doente devem usar máscaras de protecção 
adequadas) até depois de pelo menos 48 horas de terapêutica antibiótica adequada. Respeitar 
todas as normas de CPI;  

• Mobilizar a comunidade para permitir a rápida detecção e tratamento dos casos; 
• Identificar as populações em alto risco através de análises dados dos grupos demográficos, 

áreas geográficas e cronologia; 
• Reduzir o número de casos esporádicos e relacionados com surtos através de um melhor 

controlo das populações de roedores (remover o lixo, as fontes de produtos alimentares e 
tocas de ratos) e usar repelente de insectos na pele e vestuário que proteja contra as pulgas; 
instituir medidas ambientais de controlo de pulgas (sobretudo nas casas, portos marítimos e 
aeroportos); 

• Distribuir material de comunicação sobre a doença e como reduzir o risco de infecção. 
Análise e interpretação dos dados 
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Resultados As amostras clínicas só devem ser enviadas para um laboratório com 
capacidades reconhecidas de diagnóstico da peste pneumónica ou 
para um centro de colaboração da OMS para a peste; 

Os resultados da cultura da peste demoram um mínimo da 5 dias úteis 
para estarem disponíveis a partir da recepção das amostras pelo 
laboratório; 

O tratamento com antibióticos deverá ser iniciado o mais depressa 
possível. Nos doentes com peste, a seroconversão para o antigénio F1 
da Y. pestis em 7 a 10 dias após o início da doença. 

Cronologia: Elaborar gráficos mensais das tendências de casos, óbitos e resultados dos 
tratamentos. Elaborar uma curva epidémica dos casos do surto; 

Área geográfica: Traçar um gráfico de pontos dos agregados familiares dos casos; 

Grupo demográfico: Notificar imediatamente os casos e óbitos para a vigilância de rotina. 
Contabilizar os números semanais de casos e óbitos durante os surtos. Analisar a 
distribuição etária e avaliar os factores de risco para melhorar o controlo de casos 
esporádicos e de surtos. 

Confirmação em laboratório 

 Teste de diagnóstico Isolamento do Yersinia pestis do soro, sangue ou expectoração. 
Seroconversão específica para o antigénio F1 da Y. pestis a partir do 
soro. 

Cultura (norma de ouro); ou PCR E teste de diagnóstico rápido para 
detectar o Ag F1 (apenas clínicos adequadamente formados podem 
realizar o teste para o diagnóstico clínico de casos suspeitos e devem 
poder obter boas amostras de expectoração); seroconversão, ou 
aumento do título do anticorpo IgG em 4 a 15 dias. 

 

 

 

Amostra Sangue, expectoração ou material obtido de autópsias para cultura e 
sangue para testes serológicos. 

 Quando colher as 
amostras 

Colher amostras de todos os casos suspeitos de peste, se possível antes 
da administração de antibióticos. No entanto, o tratamento não deve 
ser atrasado e deve ser adequadamente monitorizado quanto a efeitos 
adversos graves;  

Deve-se extrair soro no período de 5 dias após o início, e novamente 
depois de 2 a 3 semanas. 

Como preparar, 
conservar e 
transportar a 
amostra 

• As amostras deverão ser colhidas usando técnicas assépticas. Os 
materiais para cultura devem ser enviados para o laboratório em meio 
de transporte Cary Blair. As amostras não conservadas deverão 
chegar ao laboratório no mesmo dia; 

• Se o transporte durar 24 horas ou mais, e o meio de transporte Cary 
Blair não estiver disponível, congelar a amostra e transportá-la 
congelada com acumuladores de frio. 
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• WHO. Plague manual: epidemiology, distribution, surveillance and control/ manuel de la 
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• https://www.cdc.gov/plague/resources/Recommended-antibiotics-for-plague-web-site-rev-Jan2018-P.pdf. 
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Poliomielite (Paralisia Flácida Aguda) 

Antecedentes 

• Os serotipos 1, 2 e 3 do poliovírus (género enterovírus) são transmitidos entre as pessoas 
por via oro-fecal. 

• O período de incubação é de 7 a 14 dias para os casos de paralisia e a variação é de 
aproximadamente 3 a 35 dias. O vírus pode ser eliminado durante vários anos por pessoas 
imunodeprimidas. 

• A infecção é geralmente assintomática, mas pode causar síndrome febril com ou sem 
meningite. Menos de 5% das infecções resultam em paralisia, e esta muitas vezes afecta 
apenas uma perna. 

• A infecção da poliomielite ocorre quase exclusivamente entre as crianças. A infecção pode 
ocorrer com qualquer um dos 3 serotipos do poliovírus. A imunidade é específica do serotipo 
e vitalícia. 

• A poliomielite com paralisia, apesar de não ser fatal, tem consequências sociais e 
económicas devastadoras para as pessoas afectadas. 

• O programa de erradicação da poliomielite quase interrompeu a actual transmissão do 
poliovírus selvagem em todo o mundo através da vacina oral do poliovírus (VOP).  

• Nas zonas onde a cobertura vacinal é baixa pode continuar a haver transmissão da 
poliomielite tipo selvagem. 

• Outras doenças neurológicas podem causar PFA, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré 
e a mielite transversa. 

Finalidade da vigilância 

• Notificação imediata de todos os casos de poliomielite. Notificação semanal resumida dos 
casos para a vigilância de rotina e em situações de surto; 

• Detecção de casos de paralisia flácida aguda (PFA) e confirmação em laboratório da 
etiologia de todos os casos suspeitos. Deve-se obter duas ou mais amostras de fezes num 
prazo de 14 dias a partir do início da paralisia para se fazer o isolamento viral; 

• A vigilância da PFA é usada para detectar todos os casos verdadeiros de poliomielite com 
paralisia. A meta da vigilância para conceder a certificação da erradicação da poliomielite é 
de 1 caso de PFA por ano por 100 000 habitantes com menos de 15 anos de idade. 

• O objectivo último da vigilância da PFA é a erradicação do poliovírus. 
Definição normalizada de caso: 

Caso suspeito: 

Qualquer criança com menos de 15 de anos de idade com paralisia flácida aguda ou qualquer 
pessoa com doença com paralisia em qualquer idade, cujos médicos suspeitam que possa ter 
poliomielite. 

Caso confirmado Um caso suspeito com isolamento do vírus nas fezes. 
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Resposta a um limiar de alerta: 

Se houver um único caso suspeito: 

• Notificar imediatamente o caso suspeito de acordo com as orientações do programa nacional 
de erradicação da poliomielite; 

• Levar a cabo uma investigação baseada no caso. Incluir o histórico de vacinação do doente; 
• Colher duas amostras de fezes. Colher a primeira amostra quando o caso estiver a ser 

investigado. Colher a segunda amostra do mesmo doente 24 a 48 horas mais tarde. Consultar 
as orientações laboratoriais para informação sobre como preparar, conservar e transportar as 
amostras; 

• Obter dados virológicos de um laboratório de referência para confirmar a poliomielite do 
tipo selvagem ou a poliomielite com paralisia associada à vacinação. 

Resposta a um limiar que desencadeia a acção: 
Se um caso for confirmado: 

Se um vírus selvagem da poliomielite for isolado de uma amostra de fezes, consultar as 
orientações do programa nacional de erradicação da poliomielite para conhecer as medidas 
de resposta recomendadas. O nível nacional irá decidir que medidas tomar. Podem incluir 
as seguintes: 

• Declaração das razões da não vacinação de cada caso por vacinar; medidas relativas às 
deficiências identificadas; 

• Realização imediata de uma campanha de vacinação “de limpeza” nas imediações do caso; 
• Levar a cabo vários inquéritos para identificar zonas com baixa cobertura da VOP durante 

as actividades de rotina do PAV, e melhoria da cobertura vacinal de rotina com a VOP e 
outros antigénios do PAV; 

• A vacinação porta a porta nas campanhas suplementares de vacinação durante as jornadas 
nacionais de vacinação ou as jornadas sub-nacionais de vacinação. Foco nas actividades 
suplementares de vacinação em zonas de baixa cobertura vacinal abrangidas pelo PAV. 

Análise e interpretação dos dados 

Cronologia: Elaborar gráficos semanais ou a partir da data de início; 
Avaliar a percentagem de casos suspeitos notificados no período de 48 horas e avaliar a 
percentagem com colheitas de amostras laboratoriais adequadas. 

Área geográfica: Traçar um gráfico de pontos dos agregados familiares dos casos. Investigar 
aprofundadamente as circunstâncias da transmissão do poliovírus em cada caso. Examinar a 
possibilidade de outras zonas potenciais de transmissão. 

Grupo demográfico: Contabilizar o número de casos. Analisar a distribuição etária e o 
número de doses recebidas da vacina contra a poliomielite. Avaliar os factores de risco 
associados à baixa cobertura vacinal. 
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Confirmação em laboratório 

Teste de diagnóstico Isolamento do vírus da poliomielite das fezes. 
Amostra Fezes 

Nota: Se não for colhida qualquer amostra, reavaliar o doente após 60 
dias para confirmar o diagnóstico clínico da poliomielite (PFA). 

Quando colher as 
amostras 

Colher uma amostra de cada caso suspeito de PFA; 

Colher a primeira amostra quando o caso estiver a ser investigado; 

Colher a segunda amostra do mesmo doente 24 a 48 horas mais tarde. 
Como preparar, 
conservar e 
transportar a 
amostra 

• Colocar as fezes num recipiente limpo e hermético e rotular 
explicitamente; 

• Colocar imediatamente no frigorífico ou geleira que não estejam a ser 
usados para conservar vacinas ou outros medicamentos; 

• Transportar as amostras de forma a chegarem ao laboratório de 
poliomielite designado num prazo de 72 horas após a colheita. 

Quando há um atraso e a amostra não será transportada em 72 horas, 
congelar a amostra a -20ºC ou mais frio. Transportar a amostra 
congelada com gelo seco ou acumuladores de frio também congelados 
a -20 ºC ou mais frio. 

Resultados Os resultados de confirmação ficam geralmente disponíveis no prazo 
de 21 dias após a recepção das amostras pelo laboratório; 

Se for detectado o vírus da poliomielite selvagem ou derivado da 
vacina, o programa nacional irá planear medidas adequadas de 
resposta. 

Referências 

•  WHO. Field guide for supplementary activities aimed at achieving polio eradication. Rev.1996. 
•  WHO. Global action plan for laboratory containment of wild polio viruses. WHO/V&B/99.32, Genebra, 1999. 
•  WHO. Manual for the virological investigation of polio.  EPI/GEN/97.01, Genebra, 2004. 
•  WHO. Supplement to the Manual for the virological investigation of Polio. WHO/EPI 2007 
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Raiva (Humana) 

Antecedentes 

• A raiva é uma zoonose transmitida aos humanos pelos animais e é causada por um vírus.  
• A raiva infecta os animais domésticos e selvagens, e propaga-se aos seres humanos através 

do contacto próximo com saliva infectada (através de mordidas e arranhões). 
• O vírus da raiva infecta o sistema nervoso central, causando doença no cérebro e, por fim, 

morte. Os sintomas nas pessoas incluem febre, cefaleia e uma fraqueza e desconforto gerais.  
• À medida que a doença progride, os sintomas incluem; insónia, ansiedade, confusão, 

paralisia ligeira ou parcial, agitação, alucinações, aumento da saliva, dificuldade em engolir 
e medo de água. 

• Em pessoas não vacinadas, a raiva é quase sempre fatal se não for administrada profilaxia 
pós-exposição antes do início dos sintomas graves. A morte geralmente ocorre poucos dias 
depois do início dos sintomas neurológicos. 

• Os cães são os principais portadores da raiva em África e são responsáveis pela maioria 
(aproximadamente 97%) das mortes causadas por raiva no mundo. 

• A OMS estima que, todos os anos, aproximadamente, 55 000 mortes de pessoas no mundo 
resultam da raiva; em África morrem anualmente 24 000 pessoas da doença. 

• As pessoas com maior risco de contrair a doença vivem em zonas rurais, e as crianças correm 
o maior risco de contrair raiva dos cães. Cerca de 30% a 60% das vítimas de mordidas de 
cães (o principal meio de transmissão do vírus) são crianças com menos de 15 anos de idade. 
As crianças muitas vezes brincam com os animais e há uma menor probabilidade de 
comunicarem mordidas ou arranhões. 

• O controlo da raiva em populações caninas e o acesso à profilaxia pós-exposição à raiva 
humana podem reduzir consideravelmente o fardo da raiva em populações humanas. 

• Um diagnóstico laboratorial rápido e exacto da raiva em seres humanos e outros animais é 
essencial para a administração atempada da profilaxia pós-exposição. Em poucas horas, um 
laboratório de diagnóstico pode determinar se um animal encontra-se infectado com raiva e 
informar o pessoal médico responsável. 

Finalidade da vigilância 

• Detectar e responder rápida e adequadamente aos casos e surtos de raiva; 
• Identificar as zonas de alto risco; 
• Fazer a estimativa do fardo da doença; 
• Notificar imediatamente os casos e elaborar relatórios resumidos de rotina todos os meses. 

  



157 

Definição normalizada de caso: 
Suspeito 

Pode haver suspeitas de que uma pessoa com um ou mais dos seguintes sinais tenha raiva: 
cefaleia, dor no pescoço, náusea, febre, medo da água, ansiedade, agitação, sensação anormal de 
formigueiro ou dor no local da ferida, suspeita de contacto com animal raivoso. 

Confirmado 

Um caso suspeito que tenha sido confirmado em laboratório. 

Medida recomendada de saúde pública: 

Se houver apenas um único caso 

• Profilaxia pós-exposição para evitar a raiva; 
• Isolamento do doente se desenvolver raiva, para evitar infectar outras pessoas; 
• Vacinação dos contactos se o doente desenvolver raiva; 
• Vacinação dos cães e gatos locais para evitar surtos. 
Medidas preventivas gerais 

• Promover a consciencialização pública sobre a raiva; 
• Dirigir a campanha de vacinação para os animais domésticos ou selvagens em zonas de alto 

risco; 
• Manter uma vigilância activa da raiva nos animais. 

Análise e interpretação dos dados 

Cronologia: Elaborar gráficos de pontos mensais; 
Área geográfica: Traçar um gráfico de pontos dos agregados familiares dos casos e das suas 
exposições a animais; 
Grupo demográfico: Analisar a distribuição dos casos por idade, por animal a que foram 
expostos e pelas circunstâncias da infecção. Avaliar os factores de risco para melhorar o controlo 
dos casos. 

Confirmação em laboratório 
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Teste de diagnóstico • Detecção de antigénios virais da raiva através de anticorpo 
fluorescente (AF) directo em amostras clínicas, de preferência tecido 
cerebral (colhido post mortem); 

• Detecção através de anticorpo fluorescente em esfregaço da pele ou 
córnea (colhido ante mortem); 

• AF positivo após inoculação ou cultura de tecido cerebral, saliva ou 
líquido cefalorraquidiano, em ratos adultos ou em crias de ratos em 
período de aleitação; 

• Título detectável de anticorpos neutralizadores da raiva no líquido 
cefalorraquidiano de uma pessoa não vacinada; 

• Identificação de ácido nucleico viral através de PCR por transcriptase 
reversa em tecido fixado colhido post mortem ou numa amostra clínica 
(tecido cerebral ou pele, córnea ou saliva); 

• Isolamento do vírus da raiva de amostras clínicas e confirmação de 
antigénios virais da raiva através do teste de anticorpo fluorescente 
directo. 

Amostra • Tecido cerebral (colhido post mortem); 
• Biópsia da pele (geralmente do pescoço); 
• Córnea; 
• Saliva; 
• Líquido cefalorraquidiano; 
• Cabeça do animal com suspeita de raiva (cães). 

Quando colher as 
amostras 

• Quando uma pessoa parece estar doente depois de ter sido mordida por 
um animal doméstico ou selvagem, a maior preocupação é a raiva. 
Nenhum teste pode determinar se o vírus da raiva foi transmitido à 
pessoa imediatamente após a mordida. Assim sendo, o animal é 
avaliado para determinar se a pessoa requer tratamento. Um animal 
selvagem que tenha mordido uma pessoa é morto, se possível, para que 
o seu cérebro possa ser examinado. 

• Se uma pessoal que foi mordida por um animal tornar-se cada vez mais 
confusa e agitada ou paralisada, o diagnóstico é provavelmente raiva. 
Nesta altura, os testes podem detectar o vírus da raiva. 

• Post mortem: no período de 4 a 6 horas após a morte do doente; assim 
que o animal com suspeita de raiva morrer ou for morto. 

Como preparar, 
conservar e 
transportar a 
amostra 

• Deve-se tomar precauções de segurança quando se manusear o vírus 
da raiva para evitar a infecção; 

• Remover a cabeça do animal com suspeita de raiva; embrulhá-la 
totalmente de forma evitar que o sangue escorra para fora. Quando 
possível, pedir a assistência de um veterinário para colher e conservar 
a amostra; 

• A amostra deve ser enviada para um laboratório de referência para o 
diagnóstico do vírus da raiva. 
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Resultados O tratamento nunca deve esperar pelos resultados do diagnóstico 
laboratorial. Um diagnóstico laboratorial pode atrasar-se por várias 
razões. Os resultados podem ser obtidos do laboratório num período de 
1 a 2 dias. 

Referências 

• WHO. Recommended surveillance standards. WHO/CDS/CSF/ISR/99.2. 
• WHO. Laboratory techniques in rabies. 4.ª edição. F-X Meslin et al. Eds. 
• WHO. Rabies fact sheet. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/en/. 
• Council of state and position statement. territorial epidemiologists (CSTE). National surveillance for human 

rabies. CSTE 09-ID-70. Atlanta: CSTE; Junho de 2009. Disponível em: http://www.cste.org. 
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Human rabies prevention. Estados Unidos, 2008. 
• Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR 2008; 57(RR03):1–26, 28. 

Disponível em: http://www.cdc.gov/mmwr/. 
• Bleck TP, Rupprecht CE. Chapter 160 – Rhabdoviruses. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Eds. 

Principles and practice of infectious diseases, 6.ª edição. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2005. 
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Febre do Vale do Rift (FVR) 

Contexto 

• A Febre do Vale do Rift (FVR) é uma doença viral que afecta sobretudo os animais e, 
ocasionalmente, os seres humanos. O vírus pertence ao género dos Phlebovirus, sendo 
um dos cinco géneros da família dos Bunyaviridae ou buniavírus. É frequente haver 
notícia da doença na sequência de chuvas intensas e cheias. Foi isolado pela primeira vez 
em 1930 na província do Vale do Rift, no Quénia. A doença registou-se no Quénia após 
as cheias de 1997/98 provocadas pelo El Nino e ainda, mais recentemente, em 2006/2007. 
Também a Tanzânia e a África do Sul foram afectadas, respectivamente em 2007 e 2010. 
Antes disso, foram notificados outros surtos na Somália, não Egipto, na Arábia Saudita 
e não Iémen. 

• A FVR é essencialmente transmitida por animais (ovinos, gado, caprinos, camelos) aos 
seres humanos através do contacto directo com animais contaminados (por intermédio de 
fluídos orgânicos, manuseamento de carnes e consumo de leite cru). Durante surtos de 
FVR verificados em animais, a contaminação dos seres humanos pode igualmente fazer-
se pela picada de mosquitos contaminados e mordida de outros insectos. 

• O período de incubação da FVR varia entre 2 a 6 dias. Nos sintomas clínicos incluem-se 
o mal-estar associado à gripe, com subida repentina da febre, cefaleia, mialgia e dores de 
costas. Em geral, esses sintomas perduram 4 a 7 dias. A maioria das pessoas infectadas 
recuperam por si próprias. No entanto, uma pequena proporção delas (aproximadamente 
1%) tem complicações, tais como vomitar sangue, sangrar do nariz e eliminar sangue nas 
fezes. Noutras manifestações mais severas podem surgir doença ocular e 
meningoencefalomielite. Na medida em que a Febre do Vale do Rift apresenta sintomas 
variados e inespecíficos, muitas vezes é difícil proceder ao seu diagnóstico clínico, em 
especial na fase precoce da doença. Não é fácil distinguir a febre do Vale do Rift de 
outras febres hemorrágicas virais, nem tão pouco de muitas outras doenças que provocam 
febres, incluindo o paludismo, a shigelose, a febre tifóide e a febre-amarela. 

• A gestão da FVR em seres humanos é essencialmente de suporte dado não existir nenhum 
tratamento definitivo para esta patologia. A detecção e gestão precoce da doença é 
importante. O controlo da FVR humana passa por controlar a doença nos animais através 
de um programa de vacinação sustentado e por limitar os contactos entre homens e 
animais. A utilização de redes mosquiteiras impregnadas e repelentes contra os mosquitos 
também pode reduzir a contaminação dos seres humanos. Acresce que para além do 
sofrimento e falecimento humano, a FVR tem implicações económicas de grande alcance 
no que se refere à actividade pecuária. Em situações de surto, a manifestação da doença 
inclui síndromes febris não hemorrágicas. Inclusive, devem ser consideradas análises 
laboratoriais para pessoas com sintomas mais leves que indiciam uma doença viral. 

• É formalmente exigida a notificação imediata à OMS nos termos do RSI (Anexo 2). 
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Definição padrão de caso 

Caso presumível  

Fase precoce da doença 

Doença febril aguda (temperatura axilar >37,5ºC ou temperatura oral >38,0ºC) durante 
mais de 48 horas que não reage a antibióticos nem a tratamento antipalúdico e está 
associado a: 
• Um contacto directo com a um animal doente ou cadáver ou respectivos produtos; E/OU 
• Uma viagem recente (não decurso da semana anterior) a ou estadia numa zona onde, após 

chuvas intensas, cabeças de gado morreram ou abortaram e onde houve 
suspeitas/confirmação de vírus activo de FVR; E/OU 

• Início súbito de qualquer um ou vários dos estados seguintes: fadiga extrema, dores de 
costas, dores musculares, cefaleia (frequentemente aguda), desconforto quando exposto 
à luz e náuseas/vómitos; E/OU 

• Náuseas/vómitos, diarreia ou dores abdominais acompanhados de uma ou várias 
manifestações seguintes:  
o Palidez acentuada (ou Hb < 8 g/dl); 
o Plaquetas baixas (trombocitopenia) como evidenciado pela presença de pequenas 

hemorragias cutâneas e da membrana mucosa (petéquia) ou pela contagem de 
plaquetas < 100x109/dl; 

o Indícios de falência renal (edema, micção reduzida) ou creatinina >150 mol/L; E/OU 

Indícios de sangramento cutâneo, em feridas de punção, em membranas mucosas ou no 
nariz, no tracto gastrointestinal e sangramento anómalo da vagina E/OU 
o Icterícia clínica (triplo das transaminases acima dos níveis normais). 

Fases avançadas da doença ou suas complicações (2 a 3 semanas após a eclosão) 

Os doentes que, no mês anterior, sentiram um mal-estar parecido com gripe, preenchendo 
critérios clínicos, e adicionalmente desenvolveram o seguinte: 

• Manifestações do SNC (sistema nervoso central) assemelhando-se a 
meningoencefalomielite; E/OU 

• Perda inexplicada da acuidade visual; OU  
• Casos de morte inexplicada na sequência de eclosão súbita de mal-estar agudo parecido 

com gripe acompanhado de hemorragia, meningoencefalite ou perda de visão no decurso 
do mês anterior. 
 

Caso confirmado 

Qualquer doente que, depois de submetido a rastreio clínico, acusa positivo à pesquisa de 
anticorpos nos testes ELISA IgM para detecção da FVR (habitualmente aparecem do 
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quarto ao sexto dia após o início dos sintomas) ou então acusa positivo nos ensaios de 
transcriptase reversa seguida de reação em cadeia da polimerase (RT-PCR). 
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Confirmação laboratorial 
Teste de 
diagnóstico 

Pode-se diagnosticar a FVR grave recorrendo a diversos métodos. Análises 
serológicas como o ELISA permitem confirmar a presença de anticorpos IgM 
específicos ao vírus. O próprio vírus pode ser detectado no sangue na fase precoce 
da doença ou em tecidos post mortem usando um leque de técnicas de entre as 
quais: testes de detecção do antígeno por ELISA, RT-PCR, propagação do agente 
patogénico (em culturas celulares), imuno-histoquímica em tecidos fixados em 
formalina. O ELISA IgG pode aplicar-se para o diagnóstico retrospectivo. O 
mesmo exame pode ser utilizado para diagnóstico animal. 

Resposta ao limiar de alerta 

Se houver 1 único caso suspeito: 

• Comunicar imediatamente aos níveis apropriados a informação baseada no caso; 
•  Intensificar as precauções padrão normais através das instituições de cuidados de saúde; 
• Tratar e gerir o doente recorrendo a cuidados de suporte;  
• Recolher amostras em condições de segurança por forma a confirmar o caso. 

Resposta ao limiar de intervenção 

Se houver 1 único caso confirmado: 

• Mobilizar a comunidade com vista à detecção precoce e prestação de cuidados; 
• Abrir uma listagem/registo de casos; 
• Realizar atividades educativas junto da comunidade acerca do caso confirmado, da maneira 

como se transmite a doença e como evitar o contacto com tecidos de animais contaminados 
e precaver-se contra picadas de mosquito; 

• Fornecer informação sobre prevenção no lar e procurar cuidados de saúde; 
• Facultar cuidados de suporte a todos os casos identificados; 
• Solicitar ajuda adicional por parte do nível nacional conforme seja necessário; 
• Colaborar com especialistas no domínio da saúde animal para investigar e documentar 

igualmente casos entre os animais. Analisar e interpretar dados 

Momento: preparar gráficos de casos e óbitos mensais. Elaborar uma curva epidémica durante 
o surto; 

Local: demarcar a localização dos agregados familiares e lugares de trabalho dos casos 
procedendo a um mapeamento exaustivo; 
Pessoa: instaurar uma comunicação imediata com base nos casos e óbitos. Durante o surto, 
proceder à contagem e declaração de casos e óbitos. Analisar a distribuição etária e por sexo. 
Avaliar de imediato os factores de risco e ponderar um pedido de auxílio para reforçar o 
controlo do surto. 
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Amostra ELISA (serologia) 

• Sangue total; 
• Soro ou plasma; 
• Sangue total ou coagulado; 
• Tecidos (frescos ou congelados); 
• RT-PCR – Isolamento do vírus 
• Sangue; 
• Soro/plasma; 
• Biopsia hepática de caso mortal; 
• Patologia; 
• Biopsia de tecidos de caso mortal; 
• Amostras idênticas podem ser recolhidas nos animais. 

Quando 
efectuar a 
colheita 
da 
amostra 

Recolher amostras do primeiro doente suspeito; 

Se houver mais de um caso suspeito, fazer colheitas até perfazer amostras de 5 a 
10 casos suspeitos da doença; 

Como 
preparar, 
armazenar e 
transportar 
amostras 

Os técnicos de laboratório correm riscos. As amostras colhidas em casos humanos 
suspeitos de FVR para fins de diagnóstico devem ser manuseadas por pessoal 
qualificado e processadas em laboratórios devidamente equipados; 

ELISA/PCR/ISOLAMENTO 

• Preparação e armazenamento (congelar ou refrigerar – à temperatura mais fria 
possível); 

• Expedir congelado sobre gelo seco ou placas refrigeradas ou ambos. 
Nota: à falta de gelo seco ou placas refrigeradas, a expedição da amostra pode 
ser feita à temperatura ambiente, proporcionando ainda resultados válidos na 
maioria dos casos. 

Imuno-histoquímica: 

• Preparação e armazenamento: fixação em formalina (possibilidade de 
armazenar até 6 semanas); 

• Expedição: à temperatura ambiente (não congelar); Aplicam-se as mesmas 
condições de expedição às amostras animais. 

Resultados Não se encontram sistematicamente disponíveis serviços de diagnóstico para a 
FVR. Em geral, são necessários acordos antecipados para aceder a serviços de 
diagnóstico da FVR. Contactar a autoridade nacional pertinente ou a OMS. 
Contactar os serviços nacionais de veterinária para efeitos de disgnóstico 
animal. Referências 

• OMS/EMC. Infection control for FHV in the African health care setting, OMS, 1998. 
• OMS. Recommended surveillance standards. WHO/CDS/CSR/ISR/99.2. 
• Folha informativa OMS Nº207. Versão revista Setembro de 2007. 
• CDC. Controlo do contágio for febres hemorrágicas virais nas instituições de cuidados de saúde em África 

(Anexos 11–12). 
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Infecções respiratórias agudas (IRA) graves 

Contexto 

• As infecções respiratórias agudas (IRA) graves constituem uma causa significativa de 
morbidade e mortalidade decorrente de doença infecciosa à escala mundial. Em Dezembro de 
2017, estimava-se de 290 mil a 650 mil o número de óbitos anuais associados à gripe sazonal. 
As taxas de mortalidade eram particularmente altas nas populações vulneráveis como as 
crianças, os idosos, os doentes crónicos, etc. 

• Melhorar a compreensão da epidemiologia e sazonalidade das IRA em África é essencial para 
optimizar as estratégias de saúde pública com vista à sua prevenção e controlo (e.g., vacinas e 
antivíricos destinados à profilaxia e ao tratamento e controlo do contágio). 

• A ameaça das IRA devido a novos organismos que têm potencial epidémico e pandémico 
merece precauções especiais bem como medidas de preparação. Nas ocorrências de doença 
respiratória que podem constituir uma emergência de saúde pública de dimensão internacional1 
incluem-se as gripes humanas provocadas por novos subtipos, a síndrome respiratória por 
coronavírus do Médio Oriente (MERS-CoV), a peste pneumónica, a síndrome respiratória 
aguda severa (SARS) e novos agentes capazes de causar surtos de IRA em larga escala com 
elevada morbidade e mortalidade. 

Objectivos da vigilância 

• Detectar, com celeridade, uma morbidade e mortalidade invulgarmente grave causada por 
agentes patogénicos do foro respiratório, tanto conhecidos como desconhecidos, com potencial 
para desencadear uma epidemia ou pandemia em larga escala; 

• Caracterizar e monitorizar tendências de patologias e mortes imputáveis às IRA. 
Definição padrão de caso 

Uma infecção respiratória aguda com: 

• Historial de febre ou medições de febre ≥ 38°C; 
• Tosse; 
• Início nos últimos 10 dias; 
• Internamento hospitalar. 

Resposta ao limiar de alerta 

Se houver um evento atípico de infecção respiratória (agrupamentos de infecções respiratórias 
agudas ou de infecções respiratórias atípicas ou então um conjunto de mortes, por exemplo), 
queira consultar o protocolo da OMS de 2018 para averiguar a situação em termos de gripe não 
sazonal e demais doenças emergentes agudas do foro respiratório.  

Queira consultar o protocolo da OMS de 2018 para averiguar a situação em termos de gripe não 
sazonal e demais doenças emergentes agudas do foro respiratório, se houver suspeita de um único 
caso de doença respiratória com propensão pandémica. 
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Analisar e interpretar dados 
Momento: Frequência dos relatórios:  

• Dados epidemiológicos e virológicos recolhidos a partir dos postos sentinela devem ser 
analisados semanalmente;  

• Gráficos de casos e óbitos semanais;  
• Elaborar uma curva epidémica ao longo do ano e descrever os padrões de transmissão bem 

como as alterações dos níveis de actividade respiratória comparativamente a semana(s) ou 
ano(s) anteriores. 

Local:  devem ser mapeados os casos por localização geográfica; e.g., por aldeia, por casa ou por 
sitio num estabelecimento de cuidados de saúde. Descrever os casos em que possa ter havido 
exposição. 

Pessoa: para casos individuais de IRA submetidos a análises de vírus da gripe e, especialmente 
tendo sido colhida uma amostra, devem ser no mínimo coligidos e analisados os dados seguintes 
relativamente a cada doente: 

• Identificador único (para estabelecer o elo entre dados epidemiológicos e dados laboratoriais e 
para seguir o rasto do doente se necessário);  

• Idade e sexo; 
• Historial de febre e temperatura corporal no momento em que se apresenta;  
• Data de início dos sintomas; 
• Data do internamento hospitalar (apenas para doentes com IRA);  
• Desfecho do doente (falecimento, sobrevivência); 
• Data de recolha da amostra; 
• Toma de antivíricos para a actual afecção na altura da recolha da amostra;  
• Estado de gravidez; 
• Presença de doença(s) crónica(s) preexistente(s) (doença respiratória crónica, asma, diabetes, 

doença cardíaca crónica, doença neurológica ou neuronal crónica, distúrbios hematológicos, 
VIH). 
 

Os dados relativos a IRA podem ser agregados por faixa etária para facilitar a análise e a 
transmissão da informação. Para efeitos de análise, recomendam-se as principais faixas etárias 
seguintes: de 0 a <2 anos; de 2 a <5 anos; de 5 a <15 anos; de 15 a <50 anos; de 50 a <65 anos; ≥ 
65 anos de idade. 

Relativamente aos dados laboratoriais, recomenda-se que sejam coligidos no mínimo os seguintes 
dados: 

• Número de amostras submetidas à pesquisa de gripe durante a semana; 
• Proporção de amostras positivas à gripe relativamente a IRA;  
• Tipos e subtipos de vírus detectados durante a semana; 
• Resultados de testes à resistência antivírica (quando aplicável). 

 
No final, devem ser coligidos e comunicados os seguintes indicadores e dados no que diz respeito 
a cada posto sentinela: 

1. Número de novos casos de IRA cujas amostras foram recolhidas durante a semana, 
agrupando-os por faixas etárias padrão e proporção de cada um acusarando positivo na 
pesquisa de gripe; 

2. Número total de novos casos de IRA comunicados durante a semana, agrupados por faixas 
etárias padrão (incluindo os casos que não foram submetidos a análise e/ou para os quais não 
se têm dados pormenorizados). 
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3. Número total de novos internamentos hospitalares comunicados durante a semana no hospital 
sentinela onde se efectua a vigilância das infecções respiratórias agudas, idealmente 
agrupados pelas faixas etárias recomendadas. 

4. Número de óbitos devido a IRA que ocorreram no estabelecimento sentinela de cuidados de 
saúde que foram comunicados durante a semana, agrupados por faixas etárias padrão. 

5. Proporção de casos apresentando cada uma das doenças crónicas preexistentes relativas a 
gripe. 

6. Casos positivos de IRA, comunicados em separado. 

Encontram-se mais informações técnicas sobre o papel dos laboratórios em:  

• WHO Global Epidemiological Surveillance Standards for Influenza, 2014. 
https://www.who.int/influenza/resources/documents/influenza_surveillance_manual/en/ 

• AFR Generic protocol for influenza sentinel surveillance: 
https://afro.who.int/publications/protocol-national-influenza-sentinel-surveillance 

Análises laboratoriais 

1- Em relação a vírus da gripe: 
• As amostras podem acusar positivo sete ou mais dias após o início da doença, porém a 

capacidade de detectar o vírus diminui consideravelmente passados cinco a sete dias, consoante 
o teste que é utilizado; 

• A transcriptase reversa seguida de reação em cadeia da polimerase (RT-PCR) é o método mais 
sensível na detecção de vírus da gripe, sendo o ensaio recomendado na vigilância da gripe para 
a maior parte dos laboratórios; 

• A cultura do vírus é igualmente necessária pelo menos num subconjunto de amostras de 
maneira a conseguir uma caracterização antigénica e genética detalhada do vírus; 

• O teste de resistência antiviral deve ser considerado nos doentes de alto risco se o laboratório 
possuir meios para tal. Além disso, podem ser colhidas amostras de doentes que não são de 
alto risco. 

 
Encontram-se mais informações técnicas sobre o papel dos laboratórios em:  
• WHO Global epidemiological surveillance standards for influenza, 2014. 

https://www.who.int/influenza/resources/documents/influenza_surveillance_manual/en/. 
• WHO Manual for the laboratory diagnosis and virological surveillance of influenza, 2011. 

https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/manual_diagnosis_surveillance_influenza/en/ 
2- Em relação a outros vírus e agentes patogénicos, é favor consultar as orientações específicas a 
agentes patogénicas da OMS.  

https://www.who.int/influenza/resources/documents/influenza_surveillance_manual/en/
https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/manual_diagnosis_surveillance_influenza/en/
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Síndrome respiratória aguda severa (SARS) 

Contexto 

• Em 2003, a síndrome respiratória aguda severa (SARS) foi reconhecida pela primeira como 
uma ameaça sanitária mundial quando a sua propagação internacional originou 8098 casos de 
SARS em 26 países, tendo 774 pessoas falecido. 

• A transmissão nosocomial da SARS-CoV foi um traço marcante do surto de SARS. 
• A maioria dos casos deu-se em adultos. Estima-se que a taxa de letalidade dos casos de SARS 

varie de 0% a mais de 50%, dependendo da faixa etária afectada e do centro de onde emana 
a informação, com uma taxa de letalidade bruta a nível mundial de cerca de 9,6%. 

• O período médio de incubação é de 5 dias, num intervalo de 2 a 10 dias. Inicialmente os 
doentes desenvolvem sintomas prodómicos semelhantes à gripe, incluindo febre, 
indisposição, mialgia, cefaleia e calafrios. Podem ainda aparecer tosse (seca inicialmente), 
dispneia e diarreia na primeira semana, embora seja mais comum se manifestarem na segunda 
semana da doença. Os casos graves evoluem rapidamente e transformam-se em dificuldades 
respiratórias. Até 70% dos doentes desenvolvem diarreia. 

• A transmissão da doença ocorre sobretudo durante a segunda semana da doença. 
• Pensa-se que o coronavírus da SARS (SARS-CoV) que causa esta pneumonia atípica se deve 

a um vírus animal que terá recentemente transposto a barreira entre espécies passando para 
os seres humanos. 

• No período inter-epidémico, todos os países devem permanecer vigilantes em relação à 
reincidência da SARS e manter a sua capacidade de detectar e responder a um possível 
ressurgimento da SARS. 

• É formalmente exigida a notificação imediata à OMS nos termos do RSI (Anexo 2, RSI). 

Objectivo da vigilância 

• Detectar precocemente e fazer pesquisas no indivíduos que aparentam sinais clínicos de 
SARS-CoV. 

Definição padrão de caso 

Um indivíduo suspeito de SARS é alguém com: 

• Historial de febre ou febre documentada ≥ 38°C; E 
• Um ou mais sintomas de doença das vias respiratórias inferiores (tosse, dificuldade em 

respirar, respiração ofegante); E 
• Indícios radiográficos de infiltração pulmonar compatível com pneumonia ou síndrome de 

dificuldade respiratória aguda (SDRA) ou conclusões de autópsia compatíveis com a 
patologia de pneumonia ou SDRA sem causa identificável; E 

• Ausência de diagnóstico alternativo capaz de explicar plenamente a doença que apresenta. 
 

Caso confirmado de SARS  

Um indivíduo cujo teste à infecção pelo SARS-CoV acusa positivo, conforme os procedimentos 
de pesquisa recomendados pela OMS. 
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Resposta à caso presumível 

• Transmitir imediatamente informação referente ao caso para os níveis pertinentes; 
• Pôr de imediato em prática precauções de controlo do contágio relativas a doença respiratória 

aguda com potencial epidémico/pandémico e reforçar as precauções normais em todas as 
instituições de cuidados de saúde; 

• Tratar e gerir o doente de acordo com as orientações nacionais; 
• Colher e transportar amostras laboratoriais do caso/doente, bem como de contactos sintomáticos, 

e promover análises laboratoriais; 
• Examinar a história clínica e o historial de exposição nos 2 a 10 dias antes de a doença se declarar; 
• Identificar e acompanhar contactos directos do caso/doente; 
• Procurar activamente casos adicionais; 
• Agilizar o diagnóstico.  

(A OMS prestará assistência na averiguação de alertas de SARS, conforme seja 
adequado, inclusive facilitará o acesso a serviços de laboratório) 

Resposta ao limiar de alerta 

• A resposta a alertas de SARS é idêntica à suspeita de doença (ver acima): ALERTA DE SARS 
• Um indivíduo que apresenta indícios de SARS MAIS algum factor de risco epidemiológico 

relativamente à infecção de SARS-CoV nos 10 dias que antecedem o início dos sintomas; OU 
• Dois ou mais trabalhadores do sector da saúde que apresentam indícios de SARS na mesma 

unidade de cuidados de saúde e cujo início da doença ocorre no referido período de 10 dias; OU 
• Três (3) ou mais pessoas (trabalhadores do sector da saúde e/ou doentes e/ou visitas) que 

apresentam indícios de SARS, cujo início da doença ocorre no referido período de 10 dias e com 
ligação epidemiológica a um estabelecimento de saúde. 

Analisar e interpretar dados 

Momento: preparar gráficos dos casos e óbitos diários/semanais/mensais. Elaborar uma curva 
epidémica durante o surto. 

Local: demarcar a localização dos agregados familiares e lugares de trabalho dos casos procedendo 
a um mapeamento exaustivo. 

Pessoa: comunicação imediata de casos e óbitos baseada na declaração de casos. Durante o surto, 
fazer a contagem e comunicar os casos e óbitos. Analisar a distribuição etária e por sexo. 
Avaliar de imediato os factores de risco. 
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Confirmação laboratorial 

Teste de 
diagnóstico 

Confirmação de vírus de SARS por PCR positiva:  

(Nota: as análises satisfazem os requisitos do diagnóstico laboratorial da SARS e 
implicam efectuar quase sempre dois ou mais testes ou fazer o mesmo ensaio em 
duas ou mais ocasiões não decurso da doença ou em distintas instalações clínico-
hospitalares). 
• Pelo menos 2 amostras clínicas diferentes (e.g., nasofaríngia e fecal); OU 
• A mesma amostra clínica colhida em 2 ou mais dias não decurso da doença 

(e.g., 2 ou mais aspirados nasofaríngeos); OU 
• 2 ensaios diferentes ou repetir a PCR utilizando a amostra clínica original em 

cada momento de análise; 
Seroconversão por ELISA ou IFA: 

• Teste negativo dos anticorpos na serologia da fase aguda seguido de teste 
positivo dos anticorpos na serologia da convalescença; OU 

• Quadruplicação ou subida maior do título de anticorpos entre a serologia da 
fase aguda e a da convalescença quando analisados em paralelo. 

Isolamento do vírus: 

Isolamento de SARS-Cov em cultura de células de quaisquer amostras, bem como 
confirmação por PCR utilizando um método validado. Amostra Em relação a vírus respiratórios escolher amostras obtidas por lavagem/aspiração 
da nasofaringe; colheita nasofaríngea com zaragatoa ou esfregaços da orofaringe;  
fezes; soro. 

Quando efectuar 
a colheita 

As amostras das vias respiratórias podem ser colhidas em qualquer altura, embora 
seja preferível fazê-lo na fase aguda da doença; 

A altura da colheita de amostras sanguíneas pareadas é deveras importante: 

• Colher uma amostra da fase aguda da doença logo no primeiro contacto com o 
doente e, na medida do possível, aos 7, 14, 28 e 90 dias após a eclosão; 

• Tirar sangue na altura da alta caso seja improvável fazer-se uma colheita na 
fase de convalescença. 

• As amostras de SARS devem ser manuseadas em conformidade com os 
procedimentos adequados em termos de biossegurança de modo a evitar 
infecções laboratoriais e a propagação da doença pelos contactos directos; 

• As amostras clínicas dos doentes devem ser colhidas por pessoal qualificado. 
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Como preparar, 
armazenar e 
transportar 

Lavagem/aspirado nasofaríngeo. Sentar o doente com a cabeça ligeiramente 
reclinada para trás. Instilar 1,5 ml de água estéril não bacteriostática (pH 7,0) 
numa narina. Enxaguar um cateter ou tubo plástico (e.g., armadilha de muco) 
com 2 a 3 ml de soro fisiológico. Inserir o tubo na narina paralelamente ao palato. 
Aspirar secreções da nasofaringe. Repetir na outra narina. Colher os aspirados 
num frasco esterilizado ou armadilha de muco. Remover os tubos e deitar fora 
num saco de plástico. 

Esfregaços da nasofaringe ou orofaringe. Usar apenas zaragatoas esterilizadas 
de dácron ou raiom com haste de plástico. Colocar de imediato cada esfregaço 
num tubo contendo meio de transporte viral (MTV). 

Colheita sérica. Tirar 5 a 10 ml de sangue total num tubo separador sérico. 
Deixar o sangue coagular. 

Amostras respiratórias/fezes/sangue/soro. Refrigerar imediatamente (4°C). Se se 
tratar de transporte/expedição internacional ou ocorrer >5 dias após a colheita 
da última amostra, congelar as amostras a -20°C (soro), -20°C /-70°C (amostras 
respiratórias) para expedição planeada usar gelo seco quando disponível. 

Fixação dos tecidos (em formalina) para os principais órgãos. Armazenar e 
despachar os tecidos fixados à temperatura ambiente. Resultados Os serviços de diagnóstico para SARS não estão sistematicamente disponíveis. 

Geralmente, é preciso celebrar acordos antecipados no que diz respeito a serviços 
de diagnóstico de SARS. Contactar a autoridade nacional pertinente ou a OMS. 
Havendo um elevado grau de suspeição, a OMS ajudará os países a contactar um 
laboratório de referência se necessário. 

Referências 

• OMS. Guidelines for the global surveillance of SARS, Updated Recommendations, Outubro de 2004. 
• OMS.  Interim guidelines, infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute 

respiratory diseases in health care. Junho de 2007. WHO/CDS/EPR/2007.6. 
• OMS.  Use of laboratory methods for SARS diagnosis. 
• OMS. Biosafety guidelines for handling of SARS specimens. 
• OMS.  A practical guide for SARS laboratories: from specimens collection to shipment. 29/Dez/2003. 
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Pneumonia grave em crianças com idade inferior a 5 anos 

Contexto 

• Uma infecção das vias respiratórias inferiores causada por bactérias ou vírus transmitidos de pessoa para pessoa por dispersão aerossolizada 
de gotículas respiratórias. As principais causas bacterianas de pneumonia nas crianças devem-se a Streptococcus pneumoniae (pneumococo) 
e Haemophilus influenzae de tipo b (Hib). 

• As infecções respiratórias agudas (DRA) e a pneumonia são a primeira causa de mortalidade nas crianças abaixo dos 5 anos de idade. 

• O período de incubação é geralmente inferior a 7 dias, dependendo da sua etiologia. 

• A OMS e a UNICEF recomendam que seja aplica a estratégia de atenção integrada às doenças da infância (AIDI) para reduzir a morbidade e 
a mortalidade imputáveis à pneumonia infantil. Está demonstrado que a terapêutica antimicrobiana precoce permite reduzir a mortalidade. 

• A resistência do pneumococo e da Hib a beta-lactams (e.g., ampicilina), sulfonamidas (e.g., trimetoprim-sulfametoxazol) bem como a outros 
antimicrobianos tem vindo a aumentar. 

• Vírus como o vírus sincicial respiratório (VSR) também podem causar DRA e pneumonia. 

Objectivos da vigilância 

• Identificar precocemente casos e epidemias de pneumonia recorrendo às definições clínicas; 
• Praticar uma monitorização de rotina da resistência antimicrobiana bem como durante os 

surtos; 
• Redução do rácio de casos de pneumonia grave comparativamente a casos de pneumonia 

comum (para seguir de perto a qualidade das intervenções). Definição padrão de caso 
Definição de caso clínico  

Uma criança com tosse ou dificuldade em respirar; E que apresente ciclos de 

• 50 ou mais respirações por minuto, em bebés dos 2 meses até 1 ano de idade; 
• 40 ou mais respirações por minuto, em crianças pequenas de 1 a 5 anos de idade. 
(Nota: a AIDI classifica um jovem recém-nascido de 0 a 2 meses de idade com tosse e respiração 
rápida como um caso de “infecção bacteriana grave” que deve ser encaminhado para exames 
adicionais). 
Uma criança com tosse ou dificuldade em respirar a par de qualquer outro sinal de perigo ou 
tiragem subcostal ou estridor numa criança sossegada. Sinais genéricos de perigo para crianças 
dos 2 meses aos 5 anos são a incapacidade de beber ou mamar, vomitar tudo, convulsões, letargia 
ou inconsciência. 

Caso confirmado 

A confirmação laboratorial ou radiográfica da pneumonia não é exequível na maior parte dos 
distritos. 
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Resposta ao limiar de alerta 

Se observar que o número de casos ou óbitos está em aumento num dado período de tempo: 

• Comunicar o problema para o nível seguinte; 
• Investigar a causa do aumento e identificar o problema; 
• Garantir que os casos são geridos em conformidade com as orientações AIDI; 
• Tratar adequadamente os casos com fármacos antimicrobianos recomendados. 

Resposta ao limiar de intervenção 
Se o aumento do número de casos ou óbitos duplicar em relação ao número habitualmente 
registado em análogo período passado: 

• Apreciar como os profissionais de saúde põem em prática as orientações AIDI para avaliar, 
classificar e tratar as crianças com pneumonia e pneumonia grave; 

• Identificar populações de alto risco pela análise temporal (momento), espacial local) e dos 
sujeitos (pessoa); 

• Realizar atividades educativas junto da comunidade para saber quando se devem procurar 
cuidados de saúde para a pneumonia. 

Analisar e interpretar dados 
Momento: levar a cabo análises mês a mês face a aumentos inesperados e atípicos. Preparar 

gráficos mensais dos casos e óbitos. Elaborar uma curva epidémica de casos em situação 
de surto. Fazer o levantamento dos dados mês a mês e comparar com períodos 
anteriores; 

Local: demarcar a localização dos agregados familiares onde surgiram casos; 

Pessoa: fazer a contagem de casos mensais de pneumonia e pneumonia grave. Fazer a contagem 
de óbitos por pneumonia. Analisar a distribuição etária. Confirmação laboratorial 

Não é exigida confirmação laboratorial de rotina para efeitos de vigilância. 

Referência 

• OMS. Integrated management of childhood illnesses. WHO/CDR/95.14.1. 
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Infecções sexualmente transmissíveis 

Contexto 
• Trata-se de infecções dos sistemas génito-urinário e reprodutor humano transmitidas por 

intermédio do contacto sexual entre pessoas (doenças sexualmente transmissíveis ou IST). As 
causas mais comuns de corrimento uretral no homem são: a) o gonococo Neisseria gonorreia 
e b) a bactéria Chlamydia tracomatis. As causas mais comuns de úlceras genitais femininas e 
masculinas são: c) a sífilis (Treponema pallidum), d) o vírus Herpes simplex (VHS1 ou 2) e e) 
o cancro mole (Haemophilus ducreyi). 

• As IST são endémicas na maioria dos países do mundo, incluindo em África. São comuns 
múltiplas IST em simultâneo (e.g., gonorreia a par de clamídia). As IST podem apresentar 
maior prevalência nas zonas de ocorrência do VIH, podendo favorecer a sua transmissão. As 
IST também podem estar associadas a infecções primárias ou infecções repetidas com 
corrimento uretral. 

• As IST constituem uma causa predominante de aborto e morte fetal, prematuridade e infecções 
congénitas. Podem originar a doença inflamatória pélvica (DIP) – uma das principais causas de 
diminuição da fertilidade. 

• O período de incubação da gonorreia estende-se de 2 a 7 dias, da clamídia de 7 a 14 dias (ou 
mais), da sífilis de 10 dias a 12 semanas (regra geral perto de 3 semanas) e do cancro mole 3 to 
14 dias. 

• STIs may be more commonly diagnosed in men, in whom clinical evidence of infection may 
be more readily apparent. 

Objectivos da vigilância 

• Detectar precocemente e tratar as IST pois permite reduzir os índices de transmissão. Os 
esforços activos envidados para diagnosticar a sífilis latente podem prevenir uma incapacidade 
significativa; 

• Melhorar a precocidade e eficácia do tratamento das IST utilizando algoritmos simples 
baseados no diagnóstico sindrómico relativo a casos índice e parceiros; 

• Monitorizar a sensibilidade antimicrobiana com base em testes laboratoriais e, 
concomitantemente, alterar as orientações terapêuticas ao nível nacional; 

• Comparar dados da vigilância relativos às IST e ao VIH/SIDA uma vez que as IST podem 
reflectir a copresença do VIH. Definição padrão de caso 

Síndrome de ulceração genital (não vesicular) 
Suspeito de doença. Qualquer homem que apresenta uma úlcera sobre o pénis, escroto ou recto, 
com ou sem adenopatia inguinal ou qualquer mulher que apresenta uma úlcera sobre os lábios 
genitais, vagina ou recto, com ou sem adenopatia inguinal. 

Caso confirmado: qualquer suspeita de doença confirmada por um método laboratorial. 

Síndrome de corrimento uretral: 
Suspeito de doença. Qualquer homem que apresenta corrimento uretral com ou sem disúria. 

Caso confirmado. A suspeita de doença é confirmada por método laboratorial (e.g., coloração de 
Gram mostrando diplococos gram-negativos intracelulares). 
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Medidas de saúde pública 

• Procurar activamente casos relativamente a grupos-alvo específicos; 
• Realizar actividades de prevenção primária tais como a promoção de comportamentos sexuais 

mais seguros e disponibilização de preservativos; 
• Avaliar o recurso a algoritmos para a detecção e o tratamento de IST. E melhorar as práticas 

dos profissionais de saúde mediante algoritmos; 
• Incluir serviços de prevenção das IST e cuidados atinentes na valência de saúde materno-

infantil e serviços de planeamento familiar; 
• Apontar para acções aceitáveis e eficientes de prevenção das IST e respectivos serviços de 

saúde tendo em conta populações identificadas como sendo vulneráveis à transmissão de IST; 
• Fomentar a adopção de comportamentos para a procura precoce de serviços de saúde quando 

surgem IST. Analisar e interpretar dados 
Momento: preparar gráficos dos casos para cada trimestre; 

Local: nenhuma recomendação para análise do sítio 

Pessoa: fazer a contagem trimestral dos casos e analisar a distribuição etária. 

Confirmação laboratorial 
Não é exigida confirmação laboratorial de rotina para efeitos de vigilância. 

Referência 

• ONUSIDA/OMS. Guidelines for sexually transmitted infections surveillance. Genebra:  
WHO/CDS/CSR/EDC/99.3. UNAIDS/99.33E. 
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Varíola (Variola) 

NOTA: a varíola foi erradicada à escala mundial em 1980 e a doença não se voltou a dar 
em seres humanos desde 1977. A informação constante da presente secção pretende 
apenas: a) instruir os profissionais de saúde pública e habilitá-los a detectar algum 
ressurgimento; b) ajudar a distinguir a varíola de outras doenças parecidas. 
Contexto 

• A varíola é uma doença aguda contagiosa causada pelo vírus Variola, que pertence ao 
género Orthopoxvirus da família dos Poxviridae. Outros membros do género podem 
causar a doença em seres humanos, nomeadamente o vírus da varíola bovina, vírus da 
varíola do camelo e o vírus da varíola dos macacos. As infecções humanas mais recentes 
pelo vírus da varíola devem-se à varíola dos macacos. 

• A varíola matou até 30% das pessoas contaminadas, tendo provocado sequelas nos 
sobreviventes como cicatrizes e, por vezes, cegueira. Em 1967, quando a OMS lançou um 
programa intensificado para erradicar a varíola, os casos anuais cifravam-se em 10 a 15 
milhões com 2 milhões os mortos em todo o mundo. 

• A erradicação mundial da varíola foi certificada por uma comissão de cientistas 
eminentes em Dezembro de 1979 e, posteriormente, validada pela Assembleia 
Mundial da Saúde em 1980. 

• O período de incubação da varíola estende-se de 12 a 14 dias (num intervalo de 7 a 17) 
durante os quais não há indícios de excreção viral, i.e., a pessoa não está contagiosa. 
Durante esse período, a pessoa sente-se bem e parece estar de boa saúde e não pode 
contaminar terceiros. 

• A doença apresenta-se como uma eclosão súbita de febre alta e demais sintomas como 
indisposição, cefaleia, dores de costas, náuseas e vómitos. Passados dois a três dias, a 
temperatura desce e o doente sente melhoras, nessa altura aparece a erupção cutânea 
característica, primeiro no rosto, nas mãos e antebraços e, passados alguns dias, progride 
para o tronco. As lesões também se desenvolvem nas membranas mucosas do nariz e da 
boca, ulcerando muito depressa depois de se formar e soltando grandes quantidades de 
vírus na boca e garganta. A distribuição centrífuga das lesões, mais saliente no rosto e nas 
extremidades do que não tronco, é uma característica distintiva da varíola em termos de 
diagnóstico e ajuda qualquer olho treinado a suspeitar da doença. As lesões evoluem de 
máculas para pápulas para vesículas para pústulas. Todas as lesões numa dada zona passam 
por estes estádios em conjunto. De 8 a 14 dias após o início dos sintomas, as pústulas 
formam escaras que dão lugar a cicatrizes deprimidas e despigmentadas até sarar. 

• A varíola possui duas formas principais: varíola maior e varíola menor (sendo esta última 
menos comum). A varíola menor (também conhecida por alastrim) seguia um curso menos 
virulento e tinha uma taxa de letalidade inferior a 1%. Ao passo que o índice de 
mortalidade da varíola maior girava em torno de 30%. Existem duas formas raras de 
varíola severa: hemorrágica e maligna. Na primeira, invariavelmente fatal, a erupção 
cutânea era acompanhada de hemorragia nas membranas mucosas e na pele. A varíola 
maligna caracterizava-se por lesões que não passavam à fase pustular, permanecendo 
moles e lisas. Quase invariavelmente era fatal. 

• A varicela é muitas vezes confundida com a varíola e pode distinguir-se dela pelas suas 
lesões muito mais superficiais, mais presentes no tronco do que no rosto e nas 
extremidades, e pelo sucessivo rebentamento de lesões na mesma zona. Ao passo que na 
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varicela a febre e a erupção cutânea aparecem em simultâneo e evoluem mais rapidamente, 
sendo o óbito uma complicação rara. 

• Antes da erradicação da varíola, as primeiras infecções humanas pelo vírus da varíola dos 
macacos registaram-se em populações humanas em 1970 e podem ter sido indevidamente 
diagnosticadas como varíola dada a sua semelhança – aparência e progressão cutânea. As 
características clínicas da varíola e da varíola dos macacos humana também se 
assemelham. No entanto, os doentes de varíola não desenvolvem linfadenopatia, que é um 
sinal clínico proeminente da varíola dos macacos. A doença evolui do período de 
incubação para a fase pré-eruptiva e a erupção cutânea, também muito parecidas nas duas 
doenças. A varíola dos macacos humana é menos virulenta com um rácio inferior de casos 
fatais (até 10%) comparativamente à varíola (até 30%). 

• A varíola é transmitida de pessoa para pessoa por dispersão aerossolizada e gotículas 
infectadas num contacto directo e bastante prolongado frente-a-frente com uma pessoa 
contaminada depois de começar a febre, especialmente quando os sintomas incluem tosse. 
A doença pode igualmente ser transmitida pelo vestuário e roupa de cama contaminada, 
embora o risco de contágio através dessas fontes seja muito mais fraco. 

• O período mais infecioso dá-se no contacto frente-a-frente com um doente depois de 
começar a febre e durante a primeira semana de erupção cutânea, quando o vírus é 
excretado pelas vias respiratórias. Os contextos mais expostos são os lares das famílias e 
as instituições de cuidados de saúde onde há casos activos, mas a propagação na 
comunidade é baixa porque as pessoas doentes estão acamadas. 

• Na ausência de imunidade induzida pela vacinação, os seres humanos acabam por ser 
universalmente susceptíveis à infecção pelo vírus da varíola. Tendo a vacinação contra a 
varíola sido interrompida em todo o mundo depois da sua erradicação varíola em 1980, a 
maioria da população mundial com menos de 40 anos de idade não está imunizada e a 
imunidade dos grupos etários mais velhos encontra-se em declínio. 

• A OMS conserva reservas de emergência de vacinas contra a varíola, que poderiam ser 
despachadas caso se desse um ressurgimento da varíola para conter o surto. É dada 
prioridade à vacinação de socorristas. A vacina administrada até 4 dias depois da exposição 
ao vírus e antes de aparecer a erupção cutânea, fornece uma imunidade de protecção e 
pode prevenir o contágio ou minorar a severidade de um ataque. 

• É formalmente exigida a notificação imediata da ocorrência de casos de varíola à OMS 
nos termos do RSI (2005). O risco de aparecer varíola é extremamente diminuto pois as 
existências remanescentes de vírus vivo de varíola a nível mundial estão guardadas em 
duas instalações laboratoriais de alta segurança na Rússia e nos Estados-Unidos. Esta 
doença não tem reservatório animal. 

Objectivos da vigilância 
Detectar e responder sem delongas a uma potencial reemergência ou a qualquer suspeita de 
doença por varíola. 
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Definição padrão de caso 
Caso presumível 

Uma doença aguda com eclosão súbita de febre alta >38.3ºC (101ºF) seguida de uma erupção 
cutânea característica (máculas, vesículas, pústulas, crostas) com uma distribuição centrífuga 
na mesma fase de desenvolvimento, sem outras causas aparentes. 

Caso provável  

Trata-se de um caso que preenche a definição de caso clínico, sem estar confirmado 
laboratorialmente, mas possui um elo epidemiológico como um caso confirmado ou um caso 
provável. 

Caso confirmado 

Caso compatível em termos clínicos com confirmação laboratorial. 
Resposta ao limiar de alerta 

Se houver 1 único caso suspeito: 

• Transmitir imediatamente informação referente ao caso para os níveis pertinentes; 
• Certificar-se que o doente é isolado e que o pessoal de assistência levou a vacina contra a 

varíola; 
• Implementar precauções de controlo do contágio por via aérea; 
• Tratar e gerir o doente recorrendo a cuidados de suporte. (agentes antivirais para tratamento 

da varíola como o Tecovirimat, aprovado em Julho de 2018); 
• Recolher e remeter a amostra (preferindo o esfregaço da erupção cutânea) em rigorosas 

condições de segurança por forma a permitir a confirmação do caso; 
• Realizar a localização/identificação de contactos e a gestão dos mesmos; 
• Levar a cabo uma vigilância activa para identificar casos adicionais; 
• Notificar a OMS. 

Resposta ao limiar de intervenção 
Se houver 1 único caso confirmado: 

• Manter medidas e práticas estritas de controlo do contágio enquanto o surto durar; 
• Mobilizar a comunidade com vista à detecção precoce e à prestação de cuidados; 
• Realizar atividades educativas junto da comunidade sobre o caso confirmado, a maneira 

como a doença se transmite e como realizar o controlo do contágio no contexto dos cuidados 
domiciliários e durante exéquias; 

• Levar a cabo uma pesquisa activa de casos adicionais; 
• Solicitar auxílio adicional às autoridades nacionais e, inclusive, internacionais; 
• Criar uma enfermaria de isolamento para lidar com casos adicionais que venham a dar 

entrada no estabelecimento de saúde. 
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Analisar e interpretar dados 

Momento: preparar gráficos dos casos e óbitos diários/semanais/mensais. Elaborar uma 
curva epidémica; 

Local: mapear a localização dos agregados familiares onde surgiram casos; 

Pessoa: desencadear de imediato a comunicação dos casos e óbitos;  

Durante o surto, fazer a contagem e comunicar os casos e óbitos;  

Analisar a distribuição etária e por sexo;  

Avaliar imediatamente os factores de risco (contactos com outros casos confirmados). 

Confirmação laboratorial 

Teste de 
diagnóstico 

Isolamento do vírus da varíola (Variola) a partir de uma amostra clínica; 
OU 
Ensaios de identificação do ADN da Variola por reação em cadeia da 
polimerase (PCR) numa amostra clínica; 
Nota: apenas em laboratórios classificados no nível C ou D. 

Amostra Amostras para biópsia, escaras, esfregaços de líquido vesicular, 
lesão cutânea (palato), material purulento, amostras sanguíneas. 

Nota: a colheita de amostras sanguíneas nas pessoas com exantemas 
intensos pode ser dificultada pela eventual descamação. Pode vir a ser 
necessária uma linha central de acesso nos casos em que é difícil tirar 
sangue periférico. 

* Amostras preferenciais para diagnosticar a doença aguda na fase erupção cutânea. Quando efectuar a 
colheita 

A suspeita de doença associada à varíola constitui uma urgência 
médica e de saúde pública. Colher amostras de cada doente suspeito 
quando há disponibilidade para perfazer os tipos de amostra 
recomendados. 
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Como preparar, 
armazenar e 
transportar  

Os procedimentos habituais associados à colheita de amostras em 
doentes também se adequam à recolha de Orthopoxvirus nas lesões. 
O que significa o porte de equipamento de protecção pessoal 
(incluindo luvas) e desinfecção do local antes de efectuar a colheita. 
Quando se usa álcool para preparar a lesão antes da colheita, é 
importante deixá-la secar antes da recolha. 
Amostras para biópsia 
Colocar de forma asséptica duas a quatro porções de tecido num 
contentor esterilizado, estanque e apto a ser refrigerado. Armazenagem 
entre -20°C e -70°C. Transporte ~6 horas a 4°C. 
Nota: acondicionar as biópsias de lesão que não foram fixadas 
em formalina em gelo seco para expedição; deixar as biópsias 
fixadas em formalina à temperatura ambiente. Não congelar 
amostras fixadas em formalina para biópsia. 
Escaras 
Colocar de forma asséptica raspagens/material num contentor 
esterilizado, estanque e apto a ser refrigerado. Armazenagem entre -
20°C e -70°C. Transporte ~6 horas a 4°C. 
Líquido vesicular 
Colher fluídos de lesões distintas em distintas zaragatoas esterilizadas. 
Certificar-se que inclui material celular da base de cada vesícula. 
Armazenagem entre -20°C e -70°C. Transporte ~6 horas a 4°C. 
Sangue 
Tirar 10 cc. de sangue num tubo separador sérico de plástico ou 
num tubo separador sérico de plástico de êmbolo amarelo. 
Nota: antes da expedição para um laboratório de referência deve ser 
obtida a aprovação pelo laboratório de referência da amostra clínica do 
potencial doente de varíola. 
 

Resultados Os serviços de diagnóstico para a varíola não estão 
sistematicamente disponíveis. São geralmente necessários acordos 
antecipados for varíola serviços de diagnóstico. Contactar a 
autoridade nacional pertinente ou a OMS. 

Referência 
• Folha informativa OMS, Varíola. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/varíola 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/smallpox
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Tracoma 

Contexto 
O tracoma é a maior causa de cegueira que pode ser prevenida no mundo. É causado por uma 
infecção devida à bactéria Chlamydia tracomatis, é uma doença que é não só possível tratar como 
evitar. 

• As infecções têm muitas vezes início na infância e meninice, podendo tornar-se crónicas. Se não 
for tratada, a infecção acaba por provocar uma deformidade da pálpebra, que ao dobrar para 
dentro leva os cílios a roçar no globo ocular, o que causa irritação e cicatrizes na parte frontal do 
olho. Por fim acarreta uma cegueira irreversível, habitualmente entre os 30 e 40 anos de idade. 

• O tracoma alastra facilmente através de contactos pessoais directos, partilha de toalhas e panos, 
assim como de moscas que entram em contacto com os olhos ou nariz de uma pessoa 
contaminada. 

• A OMS estima que ocorrem anualmente no mundo perto de 6 milhões de casos de cegueira 
devido ao tracoma e 11 milhões de casos de triquíase (cílios virados para dentro). O que pode 
originar cegueira. A prevalência da doença activa em crianças varia de 10% a 40% nalguns países 
de África. 

• A infecção afecta principalmente crianças pequenas, ocorrendo a cegueira mais tarde na sua vida. 
As mulheres são três vezes mais propensas à triquíase do que os homens. As pessoas estão mais 
expostas ao risco de contrair tracoma nos sítios onde o saneamento é deficiente, há falta de 
latrinas, escassez de fontes de água potável e presença de moscas. 

• As intervenções primárias preconizadas para evitar a infecção pelo tracoma incluem uma 
melhoria do saneamento, a redução dos focos de reprodução de moscas e o aumento da limpeza 
facial (lavar o rosto com água potável) nas crianças que correm risco de contrair a doença. A 
cicatrização da córnea e a alteração visual ocasionadas pelo tracoma podem ser corrigidas 
mediante um procedimento cirúrgico simples, o que permite inverter o movimento dos cílios 
para dentro do globo ocular. 

Objectivos da vigilância 
• Prevenir a cegueira através da detecção precoce; 
• Identificar zonas de alto risco e registar tendências epidemiológicas; 
• Estimar a carga de doença; 
• Monitorizar os programas de controlo. 

Definição padrão de caso 
Caso presumível 

Qualquer doente que apresente olhos vermelhos e lacrimejantes com queixas de dor e ardor na vista. 
Caso confirmado 

Qualquer doente que apresente olhos vermelhos e lacrimejantes com queixas de dor e ardor em que 
o exame oftalmológico confirme um dos estádios de infecção por tracoma de acordo com o Sistema 
simplificado da OMS para classificação do tracoma (WHO Simplified tracoma grading system, ver 
referência abaixo). 
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Medidas de saúde pública recomendadas 

A Organização Mundial da Saúde desenvolveu uma série de intervenções para controlar o tracoma 
conhecidas sob a sigla SAFE ou seja, intervenção cirúrgica, antibióticos, limpeza facial, e melhoria 
do meio ambiente (do inglês: Surgery, Antibiotics, Facial cleanliness, and Environmental 
improvement). 
O controlo efectivo do tracoma tem quatro componentes: 
• Intervenção cirúrgica palpebral para as pessoas com risco imediato de cegueira; 
• Administração de antibióticos para tratar de casos individuais e reduzir a infecção na 

comunidade; 
• Promoção da limpeza facial e higiene diminuir a transmissão; 
• Melhoria do ambiente nas habitações, saneamento e abastecimento de água potável.  

Analisar e interpretar dados 

Momento: monitorizar as tendências epidemiológicas ao longo do tempo; 
Local: fazer o levantamento da localização dos agregados familiares onde surgiram casos e analisar 
a distribuição; 
Pessoa: analisar a distribuição de casos por idade e outros factores demográficos. Confirmação laboratorial 
Não é exigida confirmação laboratorial de rotina para efeitos de vigilância. 
Teste de diagnóstico Detecção do antigénio específico; análise dos ácidos nucleicos e 

técnicas de cultura de tecidos. Esporadicamente, em células epiteliais 
em Giemsa ou esfregaços corados com iodina por microscopia directa. 

Amostra Recolha de raspagens conjuntivas. 
Como preparar, 
armazenar e transportar 
amostras 

Depois de anestesiar a conjuntiva com gotas anestésicas oculares, 
secar qualquer secreção e, recorrendo a uma espátula com extremidade 
fina contundente, raspar toda a conjuntiva. Espalhar uniformemente a 
amostra numa lâmina. Logo que a preparação fica seca, fixá-la com 
metanol durante 2 a 3 minutos se a preparação levar coloração 
Giemsa. Resultados Fora de laboratórios especializados, a maior parte das infecções são 
diagnosticadas clinicamente (referir-se ao Anexo 8 sobre a definição de 
caso recomendada relativamente ao caso confirmado) ou 
imunologicamente. Referências 
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• Página da OMS sobre tracoma: http://www.who.int/topics/trachoma/en/. 

• OMS. Trachoma control: a guide for programme managers. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2006. 
http://www.who.int/blindness/publications/tcm%20who_pbd_get_06_1.pdf 

• OMS. Achieving community support for trachoma control. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 1993. 
http://www.who.int/blindness/achieving_en.pdf 

• OMS. Primary health care-level management of trachoma. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 1993. 
http://www.who.int/bindness/publications/trachoma_english.pdf 

• OMS. Trachoma epidemiologic survey protocol. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 1993. 
http://www.who.int/blindness/prevalence_protocol_trachoma_english.pdf 

• CDC. Trachoma. http://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/disease/trachoma.html 

• The Carter Center. hhttp://www.cartercenter.org/health/trachoma/index.html 

http://www.who.int/topics/trachoma/en/
http://www.who.int/blindness/publications/tcm%20who_pbd_get_06_1.pdf
http://www.who.int/blindness/achieving_en.pdf
http://www.who.int/bindness/publications/trachoma_english.pdf
http://www.who.int/blindness/prevalence_protocol_trachoma_english.pdf
http://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/disease/trachoma.html
http://www.cartercenter.org/health/trachoma/index.html
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Tripanossomíase 

Contexto 
• A tripanossomíase é uma infecção do sangue, sistema linfático e sistema nervoso central. Em 

África, é transmitida pelo protozoário Trypanosoma burcei rhodesiense e T. b. gambiense, 
através de picada de moscas infectadas da espécie Glossina (tsé-tsé). 

• A tripanossomíase é endémica em mais de 30 países de África Ocidental, Central e Oriental. É 
altamente epidémica em Angola, na República Democrática do Congo e noutras zonas onde 
grassam conflitos civis, chegando a estar infectada 80% da população de certas aldeias. O gado 
constitui o principal reservatório de Trypanosoma brucei rhodesiense, enquanto os seres 
humanos são o principal reservatório de T. b. gambiense. 

• Geralmente, o período de incubação da infecção por T. b. rhodesiense é de dias a semanas e por 
T. b. gambiense de meses a anos. Sem tratamento, ambas as formas costumam ser fatais. 

• As estratégias de controlo da tripanossomíase incluem inquéritos à população humana e às 
cabeças de gado no intuito de tratar as pessoas contaminadas e reduzir os hospedeiros na 
pecuária. É igualmente importante proceder ao controlo do habitat da mosca tsé-tsé (e.g., 
removendo moitas e ervas altas nas imediações das aldeias e usando insecticidas residuais). 

• A tuberculose, o paludismo, a meningite bacteriana, o VIH/SIDA e outras infecções sistémicas 
ou do sistema nervoso central podem levar a quadros clínicos semelhantes. 

Objectivos da vigilância 

• Aumentar a percentagem de casos confirmados por métodos laboratoriais; 
• Utilizar os inquéritos de base populacional e rastreios serológicos para identificação activa nas 

zonas endémicas; 
• Efectuar rastreios humanos e do gado em zonas isentas de tripanossomíase. 

Definição padrão de caso 
Caso presumível 

Fase precoce. Uma chaga dolorosa, formando-se como uma pápula e evoluindo para nódulo no 
sítio da picada inicial da mosca. Podem surgir febre, cefaleia intensa, insónia, linfadenopatia 
indolor, anemia, edema loca e erupção cutânea. 
Fase tardia. Caquexia, sonolência e sinais do sistema nervoso central.  
Caso confirmado 
A suspeita de doença é confirmada pelo cartão de teste de aglutinação para a 
tripanossomias (CATT - card agglutination trypanosomal test) ou pelo isolamento de 
tripanossomas no sangue de linfonodos ou líquido cefalorraquidiano. 

Resposta ao limiar de alerta 

Se observar que o número de casos ou óbitos está em aumento num dado período de tempo: 

• Comunicar o problema de acordo com as orientações nacionais; 
• Tratar qualquer indivíduo suspeito e os casos confirmados com a terapêutica apropriada num 

local com acompanhamento próximo da situação; 
• Recolher amostras para confirmação laboratorial; 
• Investigar as causas do número crescente de casos e identificar problemas ligados às actividades 

de prevenção. 
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Resposta ao limiar de intervenção 

Se o aumento do número de casos ou óbitos duplicar em relação ao número habitualmente 
registado em análogo período passado: 

• Avaliar as actividades de prevenção na zona circundante aquela onde ocorreram os casos e tomar 
medidas para melhorá-las conforme indicado; 

• Procurar activamente casos activos caso se trate de uma zona endémica; 
• Realizar as actividades de controlo de vectores determinadas nas orientações nacionais. 

Analisar e interpretar dados 

Momento: preparar gráficos de casos trimestrais. 
Local: fazer o levantamento da distribuição dos agregados familiares onde surgiram casos. 
Pessoa: fazer a contagem mensal de casos e analisar a distribuição etária. 

Confirmação laboratorial 

Teste de diagnóstico Presuntivo; 
Serológico: cartão de teste de aglutinação para tripanossomias (CATT); 
Confirmação; 
Parasitológico: detecção (microscopia) de tripanossomas no 
sangue, aspirados de linfonodos, ou LCR. 

Amostra Sangue total; 
Aspirados de linfonodos; 
Líquido cefalorraquidiano 

Quando efectuar a 
colheita da amostra 

Em suspeitos com febre oriundos de zonas endémicas; 
Qualquer doente com febre que possa ter estado em contacto com 
moscas tsé-tsé. 

Como preparar, 
armazenar e 
transportar amostras 

Para lâminas: 
Colocar as lâminas numa caixa própria e fechar correctamente. 
Armazenar à temperatura ambiente num local sem pó. Quando não 
existe caixa para lâminas, as lâminas podem ser embrulhadas em papel 
suave (papel de filtro, guardanapos, papel higiénico, etc.) 
Para o sangue em frascos anticoagulantes, encaminhar para o laboratório 
de referência. 

Resultados Os resultados devem ficar disponíveis no mesmo dia. 

Referências 
• OMS. Control and surveillance of African trypanosomiasis. Report of a WHO Expert Committee. Relatório do 

Comité Especializado da. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 1998 (Série relatórios técnicos da OMS, 
Nº 881). 

• OMS. Recommended surveillance standards. WHO/CDS/CSR/ISR/99.2 



187 

Tuberculose 

  

Contexto 
• É uma infecção dos pulmões e demais órgãos, geralmente causada por uma Mycobacterium 

tuberculosis transmitida de pessoa para pessoa por contaminação através de gotículas 
expelidas pela tosse, expectoração ou espirros. Em termos clínicos, a forma pulmonar da 
doença é mais comum do que a sua forma extrapulmonar. Os sintomas fundamentais da TB 
pulmonar são tosse crónica, perda de peso, febre, perda de apetite e suores nocturnos. 

• A tuberculose (TB) é das principais causas de doença infecciosa e morte em todo o mundo, 
registando-se mais de 8 milhões de casos novos e 3 milhões de óbitos por ano. Nos países de 
África, aproximadamente 1,6 milhões de casos novos e mais de 600 mil casos surgem 
anualmente. Estima-se ainda que entre 30% a 50% de todos os novos casos de TB detectados 
são indivíduos seropositivos e que de todas as mortes de portadores de SIDA 40% se devem 
à TB. As pessoas com VIH/SIDA, malnutridas e outros indivíduos imunodeprimidos, muito 
jovens e muito velhas são aquelas que correm maior risco de falecer de TB. 

• A pandemia mundial de VIH foi das principais causas para o aumento dos casos de TB, 
especialmente nos países de África. 

• O período de incubação é de aproximadamente 1 a 3 meses. 
• A OMS recomenda a estratégia do curso sucinto de Directa Observação do Tratamento 

(DOTS) para maximizar a conformidade e eficácia do tratamento e reduzir o desenvolvimento 
de estirpes resistentes aos medicamentos. A estratégia DOTS foi implementada pelo menos 
por 40 dos 46 Estados-Membros da Região Africana da OMS. Foram atingidos graus 
variáveis de sucesso no controlo da TB, consoante a adequação dos recursos e motivação em 
relação ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento do doente. 

• Clinicamente, a pneumonia bacteriana, o paludismo, a tripanossomíase, o VIH/SIDA e um 
leque de outras infecções bacterianas, parasitárias e virais podem causar síndromes similares 
de febre, tosse, fadiga e perda de peso ou podem eles próprios precipitar uma TB activa num 
sujeito que já se encontra infectado. Outras portas de contágio abdominal ou extrapulmonares 
podem ocorrer após a ingestão de leite de vaca não pasteurizado (M. bovis). 

Objectivos da vigilância 
• Detectar precocemente pessoas com doença pulmonar infecciosa de modo a aumentar as 

probabilidades de melhoria clínica e diminuir a transmissão da TB; 
• Intensificar a percentagem de casos de TB confirmados por microscopia. 
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Definição padrão de caso 
 Caso presumível  
Qualquer pessoa com a tosse há 3 semanas ou mais. 
Caso confirmado 
TB pulmonar com baciloscopia positiva: a) um doente suspeito com pelo menos 2 
amostras de escarro, cuja análise é positiva relativamente a bacilos álcool-ácido-
resistentes (BAAR); ou b) uma amostra de escarro positiva relativamente a BAAR por 
microscopia e que apresenta aberrações radiográficas compatíveis com a TBP 
determinada pelo médico assistente; ou c) uma baciloscopia de escarro positiva por 
microscopia e uma amostra de escarro positiva em cultura relativamente a BAAR. 
TB pulmonar com baciloscopia negativa: um doente que preenche todos os critérios 
seguintes: a) dois conjuntos colhidos com pelo menos 2 semanas de intervalo de, no 
mínimo, duas amostras de escarro que são negativas relativamente a BAAR no exame de 
microscopia; apresenta aberrações radiográficas compatíveis com a TBP e ausência de 
resposta clínica apesar de medicado durante uma semana com antibiótico de espectro largo 
e da decisão médica de lhe administrar um ciclo completo de quimioterapia contra a 
tuberculose; ou b) um doente que preenche todos os critérios seguintes: i) está seriamente 
doente; ii) teve pelo menos duas amostras de escarro que acusaram negativo relativamente a 
BAAR por exame de microscopia; iii) apresenta aberrações radiográficas compatíveis com 
uma TB pulmonar extensa (intersticial e miliar); iv) por decisão médica foi determinado 
administrar-lhe um ciclo completo de quimioterapia contra a tuberculose; ou v) as 
baciloscopias do doente numa fase bastante inicial foram negativas, quando enviadas para 
cultura, e posteriormente acusaram positivo. 

Resposta ao limiar de alerta 

Se observar que o número de casos ou óbitos está em aumento num dado período de tempo: 
• Transmitir para o nível superior as tendências observadas ou conforme determinado pelas orientações nacionais; 

• Tratar os casos individuais aplicando a estratégia DOTS e implementar cuidados de suporte; 

• Quando exequível, isolar as pessoas na sequência dos procedimentos de controlo do 
contágio respiratório, designadamente se houver suspeitas de TB multirresistente; 

• Investigar as causas do aumento, incluindo o desempenho do programa DOTS na sua área 
de intervenção. 

Resposta ao limiar de intervenção 
Se o aumento do número de casos ou óbitos duplicar em relação ao número habitualmente 
registado em análogo período passado: 
• Avaliar o desempenho dos profissionais de saúde relativamente à detecção e tratamento de 

TBP com baciloscopia positiva e melhorar os procedimentos conforme seja necessário; 
• Avaliar o programa DOTS e tomar medidas para levar às melhorias identificadas; 
• Realizar testes de susceptibilidade aos fármacos de modo a determinar padrões de 

resistência. Analisar e interpretar dados 
Momento: preparar gráficos dos casos e óbitos mensais; 
Local: fazer o levantamento da distribuição agregados familiares e locais de trabalho onde 
surgiram casos; 
Pessoa: fazer a contagem mensal de casos e óbitos;  
Analisar trimestralmente a distribuição etária e por sexo. 
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Confirmação laboratorial 
 Teste de 
diagnóstico 

Microscopia. presença de bacilos álcool-ácido-resistentes (BAAR) através de 
esfregaços Ziehl Neelsen (ZN) corados, cultura e identificação; 
Teste de susceptibilidade aos fármacos. A resistência à medicação contra a 
tuberculose manifesta-se quando uma estirpe de Mycobacterium tuberculosis 
isolada é resistente a um ou mais agentes antimicrobianos conforme evidenciado 
nos métodos internacionalmente recomendados para os testes de 
susceptibilidade). 
TBMR = Resistência à isoniazida e rifampicina; 
X-DR = Resistência à isoniazida e rifampicina (TBMR); mais resistência 
adicional a fluoroquinolonas e agentes injectáveis de segunda linha. Amostra Aspirados de escarro torácico profundo 

Quando efectuar a 
colheita da 
amostra 

Colheita de escarro (mas não de saliva) para microscopia directa do esfregaço e 
examine de pelo menos duas amostras coradas obtidas em dias diferentes. 

Como preparar, 
armazenar e 
transportar 
amostras 

O esfregaço deve ser examinado no estabelecimento de saúde onde a amostra é 
colhida; 
As culturas de TB devem ser acondicionadas em recipientes à prova de fugas, 
embrulhadas em algodão em rama e transportado para o laboratório de referência 
num contentor à prova de água.. 

Resultados A microscopia da TB deve ser lida diariamente. A quantificação de microbactérias 
observadas é registada utilizando diversos métodos de transmissão. Reportar-se 
aos critérios seguidos pelo laboratório que faz a análise. 
Cultura. Após 6 a 8 semanas. 
A resistência à medicação contra a tuberculose. O laboratório nacional de 
referência deve estar ligado a um laboratório de referência supranacional por 
intermédio de troca de estirpes para garantir o controlo de qualidade. 

Referências 

• OMS. Treatment of tuberculosis: guidelines for national programmes. WHO/TB/97.230. 

• OMS. Policy statement on prevention therapy against TB in people living with HIV. WHO/TB/98.255. 

• OMS. Laboratory services in tuberculosis control, Parts I, II and III. WHO publications WHO/TB/98.258. 

• OMS. Guidelines to surveillance of drug resistance in tuberculosis. 4ª ed. WHO/HTM/TB/2009.422. 
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Febre tifóide 

Contexto 

• A febre tifóide é uma doença bacteriana causada pela Salmonella typhi. Os sintomas 
desenvolvem-se habitualmente 1 a 3 semanas depois de se ter dado a exposição e tanto podem 
ser leves como severos. Neles se incluem: febre alta, indisposição, cefaleia, obstipação ou 
diarreia, pintas rosadas na zona do peito e baço e fígado dilatados. Um portador em estado 
saudável pode posteriormente desenvolver a doença aguda. 

• A febre tifóide continua a ser um grave problema de saúde pública no mundo inteiro, 
estimando-se haver 16 a 33 milhões de casos e 500 mil a 600 mil óbitos anuais. (existem dados 
actualizados de anos mais recentes). 

• Praticamente em todas as zonas endémicas, a incidência da febre tifóide é mais elevada nas 
crianças dos 5 aos 19 anos de idade. A doença é quase exclusivamente transmitida através de 
alimentação e água contaminadas por matéria fecal e urina de doentes e portadores. 

• As águas sujas constituem o principal foco de transmissão da tifóide. Por outro lado, moluscos 
apanhados em leitos contaminados por esgotos, produtos hortícolas adubados com excrementos 
humanos e ingeridos em cru, leite e lacticínios contaminados, têm-se revelado fontes de 
contágio. 

• A febre tifóide foi praticamente eliminada na maior parte do mundo industrializado graças ao 
advento de instalações sanitárias adequadas. A maioria dos casos que ocorre no mundo 
desenvolvido é importada dos países endémicos. 

• As pessoas podem transmitir a doença enquanto a bactéria permanece no seu organismo; a 
maioria das pessoas são infecciosas antes e durante a primeira semana de convalescença, mas 
10% dos doentes não tratados irão secretar bactérias durante perto de 3 meses. 

• A febre tifóide pode ser tratada com antibióticos. Contudo, a resistência aos antimicrobianos 
comuns tem-se generalizado. Portadores saudáveis não devem manusear géneros alimentícios. Objectivos da vigilância 

• Detectar prontamente casos esporádicos e surtos de febre tifóide e pedir uma verificação 
laboratorial; 

• Identificar zonas e populações de alto risco de modo a melhorar a prevenção da doença 
implementando medidas de higiene. 

Definição padrão de caso 
Caso presumível  
Qualquer pessoa com início gradual de febre que aumenta constantemente até ser persistentemente 
alta, calafrios, indisposição, cefaleia, garganta inflamada, tosse e, às vezes, dores abdominais e 
obstipação ou diarreia. 
Caso confirmado 

 Suspeita de doença confirmada pelo isolamento da Salmonella typhi no sangue, medula, 
fluídos intestinais ou fezes. 
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Resposta ao limiar de alerta 

Havendo suspeita de um caso de febre tifóide: 

• Promover análises laboratoriais de amostras de fezes ou esfregaços rectais do(s) doente(s) 
suspeito(s), especialmente nas situações em que se suspeita de transmissão através dos 
alimentos e água; 

• Comunicar e investigar todos os surtos presumidos de tifóide. Pesquisar casos ou portadores 
que sejam uma fonte de infecção e vectores (água ou alimentação) por intermédio dos quais a 
infecção é transmitida; 

• Tratar os doentes de febre tifóide com antibióticos. Devem ser proporcionadas medidas de 
suporte aos casos graves, tais como hidratação oral ou intravenosa, administração de 
antipiréticos e nutrição apropriada. 

Resposta ao limiar de intervenção 

Havendo confirmação de um caso de febre tifóide: 

• Iniciar uma listagem ou registo de casos; 
• Identificar zonas ou populações de elevado risco para identificar fonte(s) e modo(s) de 

transmissão por forma a prevenir e controlar a doença; 
• Realizar programas de educação sanitária com mensagens simples sobre salubridade da água, 

práticas de manuseamento dos alimentos, higiene e lavagem das mãos; 
• Trabalhar com as autoridades hídricas para promover o abastecimento de água potável e o 

saneamento correcto da(s) população(ões) afectada(s). Cloração das águas em abastecimentos 
que levantam suspeitas. Toda a água destinada a consumo deve ser clorada ou fervida antes do 
seu consumo; 

• Mais de 90% dos doentes podem ser seguidos no domicílio com antibióticos orais, cuidados 
fiáveis e rigoroso acompanhamento médico de complicações ou reacção insuficiente à 
terapêutica. Doentes com vómitos persistentes, diarreia aguda e distensão abdominal podem 
exigir hospitalização e antibioticoterapia parentérica. 

Analisar e interpretar dados 

Momento: preparar gráficos dos casos e óbitos semanais. Elaborar uma curva epidémica durante 
os surtos; 
Local: demarcar a localização agregados familiares onde surgiram casos com mapeamento 
preciso; 
Pessoa: comunicar de imediato informação com base nos casos e óbitos.  
Transmitir uma síntese dos totais mensais. 
Durante surto, fazer a contagem de casos e óbitos semanais. 
Analisar por idade. 
Avaliar os factores de risco para melhorar a prevenção de surtos. 
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Confirmação laboratorial 

Teste de diagnóstico Cultura. 
Isolamento de salmonella spp. A partir de fezes ou sangue de um 
doente. A reacção de Widal não deve ser utilizada para efeitos de 
diagnóstico. 

Amostra Sangue; fezes. 

Quando efectuar a 
colheita 

De preferência, colher amostras antes de serem administrados 
antibióticos. 

Como preparar, 
armazenar e transportar 

5 a 10 ml de sangue distribuído num frasco para cultura 
sanguínea. Fezes num recipiente próprio; 
Conservar as amostras entre 4ºC e 8ºC ou à temperatura ambiente 
longe de fontes de calor e luz solar directa. 

Resultados Cultura de sangue 4 dias a 2 semanas; fezes 3 a 4 dias. 

Referências 

• OMS. The diagnosis, treatment and prevention of typhoid fever; WHO/V&B/03.07. 

• OMS. Weekly Epidemiological Record; N° 1, 2005, 80, 1-8; http//www.who.int/wer. 

• OMS. Recommended surveillance standards. WHO/CDS/CSR/ISR/99.2. 
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Conjunto inexplicado de acontecimentos de saúde ou óbitos 

Contexto 
• Muitos acontecimentos de saúde pública que moldaram a história começaram ao nível 

local sob a forma de surto, propagaram-se com as viagens e radicam em causas 
desconhecidas até serem, mais tarde, explicados. Pretende-se chamar a atenção para 
acontecimentos incertos e preocupantes que servem de sinal para um sistema de saúde 
pública que funciona.  

• Pela sua natureza, esses acontecimentos não podem ser descritos com exactidão, mas 
usaram-se cenários para tentar ilustrar aquilo que pode suscitar preocupação. As 
disposições do RSI contêm um "instrumento de decisão" para orientar os Estados-
Membros da OMS (reportar-se à Secção 2 das referidas orientações). Uma resposta 
afirmativa – "sim" – a duas quaisquer das seguintes quatro perguntas, significa que um 
acontecimento é potencialmente uma emergência de saúde pública de dimensão 
internacional que o Estado-Membro da OMS deve notificar à OMS: 1) o acontecimento 
tem um sério impacto sobre a saúde pública? 2) o acontecimento é atípico ou inesperado? 
3) existe um risco significativo de propagação internacional? 4) comporta risco de 
restrições nas deslocações ou no comércio internacional? 

• A comunicação de um eventual surto ou acontecimento atípico pode emanar de diferentes 
fontes incluindo:  
o A análise de rotina dos dados da vigilância (e.g., relatórios sistemáticos indicando um 

aumento inesperado de casos de uma doença alvo de notificação);  
o Os profissionais de saúde (médico, enfermeira ou agentes comunitários de saúde, 

técnicos de saúde ambiental) que reportam um agrupamento de doentes com 
determinada patologia no seu estabelecimento de saúde ou na comunidade;  

o O chefe da comunidade que repara num acontecimento de saúde atípico no seio da sua 
comunidade e o comunica às autoridades. 

• A comunicação continuada de relatórios sobre esses acontecimentos, desde o nível local, 
depende da vontade das autoridades distritais, municipais, regionais e nacionais de 
escutarem e darem credibilidade aos relatórios vindos do nível local. A receptividade e 
capacidade de resposta do sistema a esses avisos definirá a probabilidade de ser efectuada 
a declaração obrigatória e prosseguir a sua vigilância.  

• Uma análise bibliográfica dos obstáculos relevantes encontrados para comunicar 
acontecimentos de saúde pública de dimensão internacional aponta o seguinte:  
o Entre os médicos, faltam conhecimentos sobre o processo de comunicação, incluindo 

a noção de quais as doenças a declarar e o que deve ser reportado. É frequente haver 
confusão quanto ao facto de a declaração caber ao hospital ou ao laboratório. Idêntica 
confusão refere-se à necessidade ou não de confirmação laboratorial antes de 
comunicar/declarar;  

o Incompreensão sobre a forma como é utilizada a informação obtida por via da 
declaração e percepção segundo a qual comunicar/declarar doenças é um esforço 
inútil.  

• O efeito de consequências negativas efectivas ou percepcionadas ligadas à 
comunicação/declaração (diversos inquiridos sublinharam obstáculos colocados por 
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pedidos inconvenientes de informação complementar); a atenção mediática; os juízos; as 
sanções ou culpas.  

• As estratégias para melhorar a comunicação exaustiva das doenças de declaração 
obrigatória e de acontecimentos ao abrigo do RSI incluem as seguintes:  
o Fornecer informação clara ao pessoal de atendimento; 
o Expor os motivos porque acontecimentos atípicos devem ser comunicados;  
o Explicitar quais são os acontecimentos objecto de declaração obrigatória;  
o Indicar como um acontecimento atípico deve ser comunicado; 
o Explicar o que acontece depois de um acontecimento ter sido comunicado/declarado.  

• Exemplos de declaração relativa a um acontecimento: 
o Reforçar a aptidão de formular perguntas e obter retro-informação imediata na 

interacção entre médicos e demais parceiros essenciais; o que encoraja uma declaração 
mais completa, dando nomeadamente acesso aos profissionais de saúde pública no 
caso de emergências; criar uma linha telefónica gratuita que funciona 24 horas por dia 
para comunicar as declarações, o que seria extremamente favorável a esta actividade;  

o Efectuar visitas ao terreno ou conferências telefónicas mais frequentes também 
ajudaria;  

o Reagir às informações dos médicos e outros agentes da cadeia envolvidos na 
declaração, mostrando-lhes que a acção preventiva está a ser levada a cabo graças à 
sua notificação; o que ajuda a destacar a necessidade de comunicação/declaração 
atempada e completa. Por outro lado, dar retro-informação a quem comunica/declara 
pode aumentar a confiança e transparência da troca de informação sobre 
acontecimentos atípicos. Também incrementa a maneira como a informação 
comunicada é vista e usada, demonstrando simultaneamente que não declarar tem 
implicações;  

o Toda a vigilância assenta na boa qualidade dos relacionamentos pessoais ou no 
conhecimento dos indivíduos envolvidos na comunicação/declaração. Incentiva a 
estabelecer boas relações.   

• Como é remetida a informação declarada:  
o O RSI dispõe de pontos focais nacionais que entram em contacto com os seus 

homólogos nos Escritórios Regionais da OMS. Esses Escritórios Regionais 
introduzem no sistema de gestão de acontecimentos os dados epidemiológicos e 
demais informações necessárias para efeitos de análise e gestão de risco, é aí que fica 
armazenada toda informação e que passa assim a estar disponível. O envio de 
comentários aos países passa pelo ponto focal nacional do RSI, completando o circuito 
de declaração. E, por sua vez, se os países precisam de apoio para dar resposta a um 
surto, um pedido é transmitido à OMS; 

o As mais recentes orientações em vigor do Escritório Regional da OMS para a África 
centram-se nos episódios de saúde pública (EPS) cuja etologia inicial se desconhece. 
São EPS em relação aos quais ainda não foram determinadas as causas. Para esses 
episódios, recomenda-se a abordagem “Uma Só Saúde”, em que o Ministério da Saúde 
trabalha em estreita colaboração com outros Ministérios e parceiros multissectoriais 
para incrementar o trabalho em equipa e conferir mais eficiência às medidas de 
preparação, resposta, monitorização e avaliação. 
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Objectivos da vigilância 
• Avaliar ao nível nacional se um acontecimento pode potencialmente assumir relevância 

internacional, norteando-se pelo Anexo 2 do RSI (2005), que não serve para uso 
subnacional;  

• Priorizar a sensibilidade sobre um “episódio” ou obtido de modo a facilitar a transmissão 
do relatório e reduzir atrasos; enfatizar ainda o facto de que não deveria haver 
consequências negativas em relação a um sinal potencialmente falso;  

• Detectar casos;  
• Comunicar imediatamente todos os casos e preparar sínteses semanais de surto para a 

vigilância de rotina.  
Definição padrão de caso  
Neste momento estes acontecimentos não se encontram bem detalhados nem padronizados. 
No RSI (2005), foram escolhidos dois acontecimentos para ajudar a guiar a vigilância em 
termos funcionais e viabilizar a detecção precoce e resposta. 
• Mortalidade inexplicada; 
• Agrupamentos de doença. 

 
Gatilhos comunitários de alerta 

Trata-se de problemas de saúde agrupados; qualquer problema de saúde desconhecido que 
está a tocar muitas pessoas ou animais dentro da mesma comunidade. 
São exemplos disso: 
• Qualquer foco ou agrupamento. Um grupo de pessoas num mesmo sítio (comunidade, 

escola ou estabelecimento de saúde) adoece (ou morre) apresentando ao mesmo tempo 
sintomas semelhantes;  

• Qualquer morte atípica ou agrupamento de mortes. Duas ou mais pessoas num mesmo 
sítio (e.g., aldeia, escola ou estabelecimento de saúde) morrem de causas desconhecidas 
depois de padecer ao mesmo tempo de sintomas semelhantes;  

• Um grupo de pessoas que adoece ou tem outra reacção atípica depois de ingerir os mesmos 
alimentos ou de beber água da mesma proveniência;  

• Qualquer pessoa que adoece apresentando sintomas que nunca foram observados 
anteriormente ou não o foram desde há muito tempo (e.g., quando há suspeitas de doença 
infecciosa emergente);  

• Membro(s) da comunidade adoece(m) quase na mesma a altura em que animais da sua 
aldeia ficam doentes ou morrem; 

• Não se sabe por que razão os animais estão doentes ou morrem.  
 

Estabelecimentos de saúde  

A definição proposta de acontecimentos de declaração obrigatória pelos médicos e unidades 
de cuidados de saúde é: “Qualquer surto de doença OU qualquer doença invulgar 
potencialmente preocupante em termos de saúde pública OU qualquer síndroma infeciosa ou 
conexa considerada atípica pelo médico, atendendo a frequência, circunstâncias de ocorrência, 
quadro clínico ou severidade”.  



196 

Qualquer síndroma infeciosa ou conexa considerada atípica pelo médico tendo em conta:  
• A frequência, e.g., um aumento significativo, súbito e inesperado, do número de doentes, 

em especial quando ocorre fora da estação normal;  
• As circunstâncias de ocorrência, e.g., quaisquer doentes oriundos da mesma localização 

ou que participam em actividades congéneres;  
• O quadro clínico, e.g., a saúde de um doente que piora rapidamente de forma 

desproporcionada em relação aos sintomas com que se apresenta e ao diagnóstico; 
• A severidade, e.g., um certo número de doentes que não reagem ao tratamento;  
• A sinalização de um doente com historial de exposição a animais (selvagens ou 

domésticos) que apresenta sintomas clínicos atípicos. 
 

Definição padrão de caso 

A definição proposta de declaração obrigatória pelos laboratórios é: 
“Qualquer situação considerada atípica em relação às amostras recebidas (frequência, 
circunstâncias de ocorrência ou descrição clínica) OU a resultados de análises (número 
inesperado de espécies/subespécies idênticas, tipo/subtipo de estirpe ou padrão da resistência 
antimicrobiana ou falha/incerteza no diagnóstico).” 
 

Resposta ao limiar de alerta  
Se houver uma única ou um agrupamento de mortes inexplicáveis ou alguma doença 

levantar suspeitas:  
• Comunicar de imediato a suspeita de doença ou os casos utilizando o formulário de alerta 

VIDR pertinente;  
• Dar início a uma vigilância activa; 
• Efectuar uma investigação com base nos casos;  
• Notificar por pessoa, por lugar ou momento em que os acontecimentos formam um 

agrupamento e suscitam preocupação. 
Resposta ao limiar de intervenção  

A partir do momento em que o caso é validado, caberá ao nível distrital, municipal, regional 
ou nacional decidir quais as medidas a tomar. Nessas medidas podem incluir-se as seguintes 
intervenções de resposta a surtos até que as equipas de resposta rápida em emergências de 
saúde pública (ERRESP) passem a estar envolvidas (referir-se à Secção 6 das presentes 
orientações de VIDR):  
• Medidas de controlo do contágio utilizando precauções padrão no seio dos casos e com 

os profissionais de saúde;  
• Enterro digno e seguro;  
• Comunicação e coordenação com o funcionário municipal responsável da pecuária ou um 

técnico do Ministério da Agricultura, no caso de envolver animais. 
Analisar e interpretar dados  

Momento: seguir o início da doença ou sintomas e a altura (data) do óbito;  
Local: demarcar a localização dos casos por agregado familiar e comunidade. Investigar 
profundamente as circunstâncias e possíveis vias de transmissão em cada caso. Examinar a 
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possibilidade de outras zonas estarem implicadas. Procurar associações ambientais. 
Determinar se há um historial de deslocações/viagens. Fazer o levantamento dos casos num 
mapa e procurar agrupamentos ou relacionamentos entre a localização dos casos e o 
acontecimento de saúde sob investigação;   
Pessoa: fazer a contagem e apurar factores demográficos. Analisar a distribuição etária, 
associações profissionais e exposições recentes. Avaliar os factores de risco. 

Confirmação laboratorial  
O diagnóstico dos acontecimentos de saúde pública de dimensão internacional, incluindo 
mortes inexplicadas e agrupamentos de doença, é determinado em função do seu surgimento 
ou depois de aferir outras opções mais familiares. Não existe nenhuma análise específica a 
efectuar.  



198 

Febre do Nilo Ocidental 

Contexto 
• A febre do Nilo Ocidental é uma doença febril resultante de um arbovírus da família dos 

Flavivirudae que é veiculado pelos mosquitos. Trata-se de uma doença zoonótica transmitida por 
aves aos seres humanos e a outros animais. Os indícios serológicos sugerem que a infecção está 
presente em praticamente todo o continente africano. Muito provavelmente, a febre do Nilo 
Ocidental emergiu em África e é hoje encontrada nas quatro partidas do mundo. Os surtos 
ocorrem nos seres humanos, aves e cavalos. 

• A maioria dos casos é pouco virulenta e não chega ao sistema de saúde. Os doentes que procuram 
cuidados de saúde apresentam geralmente sintomas parecidos com os da gripe, ou seja febre, 
cefaleia e dores no corpo. Esporadicamente, os doentes apresentam uma erupção cutânea na pele 
do pescoço tronco, braços ou pernas. 

• Podem ser afectadas pessoas de todas as idades e categorias. Porém, as pessoas com mais de 50 
anos de idade ou que fizeram um transplante de órgãos correm maior risco de contrair a doença 
aguda. 

•  Os casos muito graves incluem sinais de encefalite, meningoencefalomielite ou meningite. Os 
sintomas prendem-se com febre alta, cefaleia, rigidez do pescoço, torpor, tremores, convulsões, 
paralisia flácida e coma. 

• O caso índice de mortalidade em doentes com problemas neurológicos varia de 4% a 14% e aos 
29% em doentes idosos. 

• A febre do Nilo Ocidental pode ser evitada protegendo-se contra as picadas de mosquitos, em 
especial ao entardecer quando os mosquitos estão mais activos. A aplicação de repelentes de 
insectos, o uso de vestuário de manga comprida ou calças, a permanência no interior e a remoção 
de zonas de reprodução larvar, como pontos de águas paradas, ajudam a diminuir a exposição 
aos mosquitos. 

• A confirmação da febre do Nilo Ocidental e de doentes com sintomas clínicos pressupõe uma 
confirmação laboratorial de anticorpos IgM específicos no líquido cefalorraquidiano e em 
amostras de soro. 

• Uma vez que não há tratamento específico para a febre do Nilo Ocidental, os doentes graves são 
habitualmente internados para receberem cuidados continuados de enfermagem. 

Objectivos da vigilância 

• Identificar factores de risco que propiciam a infecção e determinar populações de alto risco para 
direcionar as actividades de prevenção; 

• Identificar zonas geográficas para direcionar as actividades de prevenção e controlo; 
• Identificar os casos mais graves de modo a encaminhá-los para cuidados hospitalares. 

Definição padrão de caso 
Caso presumível 
Um caso hospitalizado de encefalite devido a causas desconhecidas; 
Caso confirmado 

Confirmação da febre do Nilo Ocidental por diagnóstico laboratorial para identificar IgM 
específicas da FVN. 
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Resposta ao limiar de alerta 

Se houver 1 único caso suspeito: 

• Transmitir imediatamente informação referente ao caso para os níveis pertinentes; 
• Tratar e gerir o doente recorrendo a cuidados de suporte; 
• Recolher amostras em condições de segurança por forma a confirmar o caso. 

Resposta ao limiar de intervenção 

Se houver 1 único caso confirmado: 

• Tratar e gerir o doente recorrendo a cuidados de suporte; 

• Mobilizar a comunidade através de acções educativas para fomentar a adopção de comportamentos destinados a diminuir o perigo de doença; o 
que inclui a protecção contra picadas de mosquito e redução dos locais de reprodução dos mosquitos; 

• Instruir a comunidade sobre o modo de transmissão da FNO e a maneira de prevenir infecções. 

Analisar e interpretar dados 
Momento: elaborar uma curva epidémica durante o surto; 
Local: demarcar a localização da residência e local de trabalho dos casos; 
Pessoa: comunicar imediatamente todos os casos e óbitos. Durante um surto, fazer a contagem e 

comunicar os casos e óbitos. Analisar a distribuição etária e por sexo. Avaliar de imediato 
os factores de risco e ponderar um pedido de auxílio para reforçar o controlo do surto. 

Confirmação laboratorial 
Teste de diagnóstico Presença de anticorpos IgM contra a febre do Nilo Ocidental. 

Quando efectuar a 
colheita da amostra 

Recolher amostras do primeiro doente suspeito. 
Se houver mais de um caso suspeito, fazer colheitas até perfazer amostras 
de 5 a 10 casos suspeitos da doença. 

Amostra Para ELISA: 
Sangue total, soro ou plasma. 
Para PCR: 
Sangue total ou coágulo sanguíneo, soro/plasma ou tecido. 
Para Imuno-histoquímica: amostras de pele ou tecido de caso mortal. 
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Como preparar, 
armazenar e 
transportar amostras 

Manusear a transportar as amostras de doentes suspeitos de FHV com 
a máxima precaução. Usar vestuário de protecção e dispositivos 
barreira. 
Para ELISA ou PCR: 

• Refrigerar o soro ou coagular; 

• Congelar as amostras de tecido a -20 C ou mais frio para isolar o vírus. 

Para imuno-histoquímica: 
• Fixar a amostra do pedaço de pele em formalina. Possibilidade de armazenar a amostra até 6 semanas. A 

amostra deixa de ser infecciosa a partir do momento em que está em formalina; 

Conservar à temperatura ambiente. Amostras fixadas em formalina podem 
ser transportadas à temperatura ambiente. 

Resultados Serviços de diagnóstico para as FHV não estão sistematicamente 
disponíveis. São geralmente necessários acordos antecipados para os 
serviços de diagnóstico das febres hemorrágicas virais. Contactar a 
autoridade nacional pertinente ou a OMS. Referências 

• Global Alert and Response; West Nile Fever epidemic updates 
http://www.who.int/csr/don/archive/disease/west nile fever/en/ 

• Pedro NA e Boris Szyfres. Zoonoses and communicable diseases common to man and animals. Third edition, 
Volume II. Chlamydioses, Rickettsioses and Viroses. Part II: Viroses Páginas 372–376. OPAS/OMS. 

• Epidemic/Epizootic West Nile Virus in the United States: Guidelines for surveillance, prevention and 

• control. http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/resources/wnv-guidelines-aug-2003.pdf. 

• OMS. Infection Control for viral haemorrhagic fevers in the African Health care setting. WHO/EMC/ESR/98.2. 

• Evans, AS. Ed. Viral infections of human: epidemiology and control. Nova Iorque, Plenum Medical Book Company, 
1989.  

http://www.who.int/csr/don/archive/disease/west%20nile%20fever/en/
http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/resources/wnv-guidelines-aug-2003.pdf
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Bouba e Sífilis endémica ou Bejel 

Contexto 

• As trepanomatoses endémicas na Região Africana da OMS incluem duas doenças tropicais 
negligenciadas causadas por duas subespécies distintas de Treponema pallidum (T.p.): a 
bouba deve-se à T. p. pertenue e a bejel à T. p. pallidum. 

• Inicialmente a bouba apresenta-se como um papiloma repleto de bactérias (bouba primária). 
O papiloma corresponde uma apresentação usual da bouba e o diagnóstico clínico é óbvio. 
Sem tratamento, o papiloma acaba por ulcerar. Tanto os papilomas como as úlceras são 
bastante contagiosos, na ausência de tratamento, podem alastrar rapidamente para outras 
pessoas. Existem outras formas clínicas de bouba embora não sejam muito contagiantes. Para 
além de papilomas e úlceras, outras lesões de bouba e bejel vão desde máculas, pápulas, 
nódulos e placas até à bouba dita secundária, que ocorre entre semanas a meses após a 
infecção primária e, habitualmente, apresenta-se com múltiplas erupções amareladas ou dor 
e inchaço nos ossos longos e dedos (dactilite).  

• A bouba propaga-se nas zonas intertropicais e nas zonas húmidas e quentes como as florestas 
equatoriais e áreas adjacentes, enquanto a bejel é encontrada em regiões mais áridas e secas 
como o Sahel.  

• As crianças dos 2 aos 14 anos de idade são o grupo etário mais afectado, especialmente nas 
crianças em meio escolar onde podem ser observados surtos de bouba ou bejel. 

• O tratamento da bouba que assentava numa única injecção de penicilina de efeito prolongado 
(benzatina benzilpenicilina) melhorou significativamente. A eficácia de uma dose única de 
azitromicina para curar as lesões da bouba foi confirmada em 2010. Na sequência dessa 
confirmação, a OMS concebeu uma estratégia de erradicação da bouba, denominada 
“Estratégia de Morges”, nome da cidade homónima perto de Genebra onde a estratégia foi 
delineada em 2012. Essa estratégia de erradicação consiste sobretudo na administração em 
massa de azitromicina (AMA) nas comunidades em risco e atingir uma cobertura de pelo 
menos 90% das populações-alvo. 

• O modo de transmissão faz-se por contacto directo com as lesões dérmicas ou artigos já 
contaminados pelas lesões primárias (papilomas e úlceras).  

• A confirmação do diagnóstico faz-se através de testes rápidos duplos, treponémico e não 
treponémico, um teste da sífilis que não sendo específico da bouba é seguido de um teste 
rápido DPP (dual-path platform) específico da T. p. pertenue. Esses testes podem ser 
realizados no terreno e permitem detectar infecções tanto recentes como antigas. 
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Objectivos da vigilância 
• A vigilância visa: a) assegurar a detecção de qualquer caso novo de bouba numa dada zona 

onde está a ser aplicada a estratégia de erradicação; e b) depois de se interromper a 
transmissão, manter a pesquisa de casos activos durante pelo menos três anos de maneira a 
certificar a erradicação da bouba. A meta de erradicação para a bouba é 2020, entendendo-se 
por erradicação a completa interrupção da transmissão (zero novos casos de bouba) a nível 
mundial. 

Definição padrão de caso 
Caso presumível  

Uma pessoa com historial de residência numa zona endémica (antiga ou actual) que apresenta 
lesões de bouba clinicamente activas (visíveis). 
Caso confirmado 

Um suspeito de doença com teste serológico positivo (teste treponémico rápido da sífilis 
confirmado através do teste rápido DPP). 
Caso importado  
Uma pessoa que apresenta bouba clinicamente activa e serologicamente confirmada numa zona 
onde a bouba não é considerada endémica. 
Caso índice  
O primeiro caso de bouba a ser detectado no seio de uma comunidade.  
Contacto de um caso 

Uma pessoa que tem contactos próximos e frequentes com a pessoa contaminada. Entende-se 
por contacto, na óptica de erradicação da bouba, o agregado familiar, os colegas de turma ou 
companheiros de jogo chegados conforme identificados pelo caso. 
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Resposta ao limiar de alerta 

Se houver 1 único caso suspeito: 

• Comunicar a suspeita de doença ao nível apropriado do sistema de saúde (estabelecimento de 
saúde secundário ou distrito sanitário) com vista à confirmação serológica e exclusão do caso 
importado. 

Se a suspeita de doença não se confirmar: 

Manter a vigilância por três anos durante o período posterior à eliminação da transmissão. Se houver 1 único caso confirmado e a importação tiver sido descartada: 

A zona é confirmada como sendo endémica e é implementada a estratégia de erradicação. 
Se houver 1 único caso confirmado que é um caso importado: 

Submeter a tratamento o caso e os respectivos contactos conforme identificados por ele e 
recomeçar a vigilância posterior à eliminação da transmissão, mais uma vez por um período de 
três anos. 

Analisar e interpretar dados 
Momento: preparar gráficos de casos por ano de diagnóstico; preparar gráficos do número 
cumulativo de casos; 
Local: fazer o levantamento dos casos pela localização dos agregados familiares e assinalar com 
cor os distritos endémicos; 
Pessoa: fazer a contagem de casos recém detectados que foram submetidos a tratamento bem 
como do número de contactos identificados e tratados; estimar o número de pessoas nas 
comunidades ou nos distritos endémicos e calcular a cobertura do tratamento com 
administração azitromicina em massa (pelo menos 90%). 

Confirmação laboratorial 

Teste de diagnóstico • Teste rápido da sífilis positivo, confirmado pela positividade do 
teste rápido DPP (dual-path platform). 

• PCR 
• Histopatologia 

Amostra • Sangue colhido com lanceta aplicada no dedo para análises 
serológicas; 

• Amostras de esfregaço de papiloma e lesões ulceradas para PCR. 
• Biopsia de lesões para histopatologia 

Quando efectuar a 
colheita da amostra 

As amostras devem ser colhidas em doentes suspeitos com sintomas 
clínicos (sobretudo papiloma e úlceras). 

Como preparar, 
armazenar e 
transportar amostras 

Durante a recolha das amostras para a análise PCR, é importante 
evitar contaminações cruzadas entre amostras colhidas. 
Materiais: zaragatoas secas e recipientes. 
Tipo de amostras: esfregaços de papiloma e úlceras, conservados a 
4ºC. 

Resultados Teste rápido da sífilis positivo e teste DPP positivo; 
PCR positiva da Treponema pallidum pertenue relativamente à 
bouba ou Treponema pallidum relativamente à bejel; 
Indícios de micro-organismos responsáveis pela infecção nas 
amostras histopatológicas. 
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Febre-amarela 

Contexto 
• O vírus da febre-amarela é um ARN que pertence ao género Flavivirus e está relacionado com 

os vírus do Nilo Ocidental, da encefalite de São Luís e da encefalite Japonesa. É transmitida 
entre os seres humanos por intermédio de espécies domésticas de mosquito Aedes (epidemias 
urbanas) ou aos seres humanos a partir de um primata hospedeiro por intermédio de espécies 
de mosquitos da floresta (ciclo selvático). 

• Na ausência de vacinação em larga escala, ocorrem a cada 3 a 10 anos surtos em aldeias ou 
cidades. Casos esporádicos podem surgir regularmente nas zonas endémicas. Tem havido 
ressurgência da doença em África desde meados da década de 1980. A incidência real excede 
em muito o número de casos comunicados. 

• O período de incubação é de 3 a 6 dias após a picada de um mosquito infectado. Cerca de 15% 
das infecções evoluem para febre e icterícia. 

• Apesar de apenas uma minoria de casos ter gravidade, o índice de mortalidade pode atingir 
25% a 50% dos doentes com síndromes de hemorragia, icterícia e doença renal. 

• Factor de risco: casos esporádicos muitas vezes ligados à localização da aldeia ou onde é 
exercida a actividade profissional, nas imediações de bosques ou sítios onde abundam 
macacos. Também pessoas sem vacinação.  

• É exigida notificação internacional à OMS no prazo de 24 horas. 
• As febres hemorrágicas virais (FHV) e outras doenças parasitárias, virais ou bacterianas como 

o paludismo, a dengue, a chicungunha, leptospirose, as hepatites A-E, o vírus Epstein-Barr 
(mononucleose infecciosa), o vírus do Nilo Ocidental, a febre Q, o carbúnculo, as rickettsias, 
etc. e exposições tóxicas podem assemelhar-se à febre-amarela. 

• A infecção e a doença podem ser evitadas mediante vacinação. A eficácia da vacina é superior 
a 95% e a imunidade é vitalícia. 

Objectivos da vigilância 
• Obter confirmação da febre-amarela e excluir outras etiologias possíveis de febre com 

icterícia; 
• Fornecer informação de modo a adoptar medidas de controlo apropriadas; 
• Identificar populações que correm risco de febre-amarela; 
• Monitorizar a epidemiologia da doença e o impacto das medidas de controlo; 
• Apoiar a investigação operacional e a inovação. 
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Definição padrão de caso 
Caso presumível 
Qualquer pessoa com subida aguda de febre e manifestações de icterícia nos 14 dias após 
aparecimento dos primeiros sintomas. 
Caso provável  

  Suspeito de doença; 
E  
Uma das situações seguintes: 
• Ligação epidemiológica ao caso confirmado ou a um foco; 
• Histopatologia hepática post-mortem positiva. 

Caso confirmado  
Caso provável; 
E  
Uma das situações seguintes: 
• Detecção de anticorpos IgM específicos da febre-amarela; 
• Detecção de quadruplicação do título de anticorpos IgM e/ou IgG específicos da febre-amarela 

entre amostras de soro da fase aguda e da convalescença; 
• Detecção de anticorpos neutralizantes específicos da febre-amarela. 

*Entende-se por “específico” que a análise dos anticorpos (como as IgM ou o anticorpo 
neutralizante) para outros flavivírus prevalentes é negativa. Este exame deve incluir pelo 
menos a IgM da dengue e do vírus do Nilo Ocidental e pode abranger outros flavivírus 
consoante a epidemiologia local. 
O U  
Uma das situações seguintes: 
• Detecção do genoma do vírus da febre-amarela no sangue ou outros órgãos através de PCR; 
• Detecção do antigénio da febre-amarela no sangue, fígado ou outros órgãos através 

imunoensaio;  
• Isolamento do vírus da febre-amarela. 
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Confirmação laboratorial 

Teste de 
diagnóstico 

• ELISA para detectar a presença de anticorpos IgM e IgC específicos da 
febre-amarela; 

• Será necessário fazer a exclusão da dengue, do vírus do Nilo Ocidental 
outros flavivírus prevalecentes localmente para confirmar a febre-amarela; 

• PCR, YF-específico  seroneutralisação, isolamento do vírus, ou 
histopatologia. Amostra Soro na fase aguda da doença e sua convalescença; na eventualidade de 

óbito, amostra hepática post-mortem. 
Quando efectuar a 
colheita da 
amostra 

Nos 14 dias depois do início dos primeiros sintomas; 
Recolher no mínimo amostras do 1º ao 10º suspeitos de doença de febre-
amarela; recolher amostras dos últimos casos (com base nas curvas 
epidémicas) para tomar uma decisão quanto ao fim da epidemia. 

Como preparar, 
armazenar e 
transportar 
amostras 

• Num tubo capilar, num tubo Microtainer ou, se necessário, num tubo de 
ensaio normal, tirar 10 ml de sangue venoso em adultos e 1 a 5 ml em 
crianças; 

• Separar as células sanguíneas do soro: 
o Deixar retrair o coágulo de 30 a 60 minutos à temperatura ambiente. 

Centrifugar a 2000 rpm durante 10 a 20 minutos e deitar o soro num 
tubo de vidro limpo; 

o Se não se centrifugar, colocar a amostra no frigorífico de um dia para 
o outro (4 a 6 horas) até à retracção do coágulo. Deitar soro na manhã 
seguinte; 

o Se não se centrifugar nem refrigerar, deixar o sangue repousar pelo 
menos 60 minutos (sem sacudir nem transportar numa viatura). Tirar o 
soro com uma pipeta para um tubo rotulado com vista ao transporte e 
armazenamento.  

• Conservar o soro a 4°C; 
• Transportar amostras de soro utilizando uma embalagem adequada para 

evitar que se rompa ou derrame durante o transporte. Tanto quanto 
possível, evitar tubos de vidro para a expedição e o transporte; 

• A amostra deve chegar ao laboratório dentro de 3 dias após a colheita; 
• Evitar sacudir a amostra antes do soro ter sido recolhido; 
• Para prevenir crescimento bacteriano excessivo, certificar-se que o soro é 

deitado num tubo de ensaio em vidro limpo. O tubo de ensaio não precisa 
de ser esterilizado – basta estar limpo; 

• Transportar o soro numa transportadora de vacinas EPI de mão entre 4°C 
e 8°C para conter o crescimento bacteriano excessivo (até 7 dias). Se não 
se refrigerar, o soro conservado num tubo limpo deveria manter-se em 
condições pelo menos 3 dias. 

Resultados Devem receber-se os resultados laboratoriais nos 7 dias seguintes à 
recepção da amostra pelo laboratório. 
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Doença por vírus Zika 

Contexto  
• O vírus Zika é um flavivírus essencialmente transmitido pela picada de um mosquito 

infectado, sobretudo das espécies Aedes aegypti e Aedes albopictus – os mesmos 
mosquitos que são vector da dengue, chicungunha e febre-amarela. 

• A transmissão do vírus Zika também pode acontecer no útero da mãe para o feto e através 
de contacto sexual, transfusão sanguínea e transplante de órgãos. 

• As infecções por vírus Zika são geralmente assimptomáticas. Quando os sintomas surgem, 
tendem a ser ligeiros e incluem febre moderada, erupção cutânea, conjuntivite e dores 
articulares e musculares que perduram 2 a 7 dias. Não existe nenhum tratamento 
específico, mas os sintomas podem ser tratados com antipiréticos comuns, descanso e 
ingestão de líquidos. 

• As infecções por vírus Zika durante a gravidez podem ocasionar um nascimento antes do 
termo, aborto espontâneo, morte fetal, nado-morto e malformações congénitas, incluindo 
microcefalia, contracturas dos membros, anomalias oftalmológicas, calcificações 
cerebrais e outras manifestações da síndrome congénita do Zika. 

• O vírus Zika está ainda associado a um aumento do risco da síndrome de Guillain-Barré 
e outras complicações neurológicas que exigem uma apertada gestão médica e, 
possivelmente, cuidados intensivos e ventilação mecânica. 

História 

• O vírus Zika foi identificado pela primeira vez em 1947 num macaco rhésus da floresta 
de Zika no Uganda e, em 1952, nos seres humanos no Uganda e na República Unida da 
Tanzânia. Nas últimas décadas, o vírus Zika originou raros casos esporádicos de doença 
em África e na Ásia, causando geralmente febre, erupção cutânea, indisposição e outros 
sintomas ligeiros autolimitados.  

• Os primeiros surtos foram comunicados na ilha de Yap (Estados Federados da 
Micronésia), em 2007, e na Polinésia Francesa, em 2013. O vírus propagou-se 
posteriormente a outras ilhas do Pacífico, incluindo a Nova Caledónia, as Ilhas Cook, Ilha 
da Páscoa (Chile), Fiji, Samoa, Ilhas Salomão e Vanuatu. Até ao surto de 2013-2014 na 
Polinésia Francesa, onde foi declarada pela primeira vez um aumento de incidência da 
síndrome de Guillain-Barré, desconhecia-se até então que o vírus Zika podia causar uma 
doença tão grave.  

• O surto de vírus Zika na Região das Américas começou no Brasil, em 2015; em Julho de 
2015, o Brasil notificou uma associação entre a infecção por vírus Zika e a síndrome de 
Guillain-Barré (SGB); passados poucos meses, em Outubro de 2015, foi estabelecida uma 
associação entre a infecção por vírus Zika e a microcefalia. 

• Desde 2015, têm-se registado surtos de doença por vírus Zika em África, nas Américas, 
na Ásia e na região do Pacífico; até hoje, 86 países e territórios confirmaram ter provas de 
que o vírus Zika é transmitido pelos mosquitos. Desde 2017, a transmissão do vírus Zika 
nas Américas minguou, mas a transmissão continua com intermitentes aparecimento e 
ressurgimento. 
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• Na Região Africana, até 2015 apenas foram declaradas infecções esporádicas por vírus 
Zika. Desde 2015, foram notificados surtos de vírus Zika em Cabo Verde, na Guiné-
Bissau e Angola. 

• Há duas estirpes de vírus Zika conhecidas como a estirpe africana e a estirpe asiática. A 
estirpe asiática está associada aos surtos na região do Pacífico e nas Américas. A estirpe 
asiática foi igualmente identificada no surto em Cabo Verde e em Angola. Em Angola, foi 
notificado um agrupamento de microcefalia em 2017-2018 e a foi confirmada a introdução 
da estirpe asiática epidémica (brasileira), incluindo entre crianças nascidas com 
microcefalia. Até à data, a microcefalia só foi identificada após infecção com a estirpe 
asiática. Existe pouca informação sobre o espectro da doença e os riscos gestacionais 
associados à estirpe africana. 

• Os mosquitos Aedes responsáveis pela transmissão de Zika, dengue, febre-amarela e 
chicungunha picam sobretudo durante o dia. Os Aedes sp. reproduzem-se em pequenos 
colectores de água tais como caixotes, pneus usados, vasos de flores e vasilhas de água 
abertas. Os esforços envidados para prevenir a transmissão concentram-se na remoção 
desses locais de reprodução à volta das casas e perto de outras zonas de contacto entre 
humanos e o vector, como sejam escolas e locais de trabalho. Outras estratégias de 
prevenção incluem o recurso a medidas de protecção pessoal como usar vestuário para se 
proteger, repelentes contra insectos e colocação de redes nas janelas e portas. 

Objectivos da vigilância 
• Desenvolver, reforçar e implementar sistemas de vigilância integrada a todos os níveis 

no que diz respeito à doença por vírus Zika, às suas complicações e a outras doenças 
provocadas por arbovírus e respectivos vectores, de modo a fornecer dados actualizados 
bem como informação epidemiológica e entomológica fidedigna para orientar a 
resposta; 

• Incrementar os sistemas de vigilância existentes para a detecção precoce e a declaração 
do vírus Zika e de agrupamentos atípicos de perturbações neurológicas ou 
malformações/defeitos congénitos.  

• Notificar em tempo útil qualquer acontecimento compatível com vírus Zika, em 
particular qualquer vírus associado a perturbações neurológicas e malformações 
neonatais através de canais definidos, incluindo o RSI. 

• Firmar e fortalecer o apoio à vigilância sindrómica e baseada em acontecimentos. Isso 
poderia ter por alvo grupos específicos numa perspectiva de vigilância, tais como 
mulheres grávidas mediante cuidados ante e pós-natais, sistemas de vigilância sentinela 
relativamente a malformações/defeitos congénitos e à síndrome de Guillain-Barré; 
poderia igualmente abranger sistemas de vigilância de base laboratorial específicos a 
doenças (e.g., sarampo, poliomielite) para facilitar a detecção da infecção por vírus Zika 
e disfunções associadas. O vector e os padrões epidemiológicos comuns à transmissão 
de dengue, Zika e chicungunha impõem uma vigilância integrada dos arbovírus. 

 

Definição padrão de casos 
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Caso presumível  

Uma pessoa que apresenta erupção cutânea e/ou febre e pelo menos um dos sinais ou 
sintomas seguintes: 

• artralgia; 
• artrite;  
• conjuntivite (não purulenta/hiperemia). 
Caso provável 

Um suspeito de doença com presença de anticorpos IgM contra o vírus Zika e um elo 
epidemiológico (sem indícios de infecção com outros flavivírus). 

Caso confirmado 

Uma pessoa com confirmação laboratorial de infecção recente pelo vírus Zika: 

• Revelando a presença do ARN do vírus Zika ou antigénio no soro ou noutras amostras 
(e.g., saliva, urina, tecidos, sangue total); OU 

• Quando os anticorpos IgM contra o vírus Zika são positivos e o teste de neutralização por 
redução de placas de lise (PRNT90) do vírus Zika indica um título ≥20 e o rácio do título 
PRNT90 vírus Zika é ≥ 4 comparativamente a outros flavivírus; e exclusão de outros 
flavivírus. 

Estas definições de caso podem mudar de acordo com novos conhecimentos.  

Resposta ao limiar de alerta 

Se houver suspeita de casos do vírus Zika: 

• Comunicar de imediato as suspeitas de doença ao nível superior utilizando o formulário 
de notificação com base em casos; 

• Recolher amostras para confirmar laboratorialmente os casos;  
• Efectuar uma pesquisa de casos adicionais; 
• Fortalecer a vigilância baseada em eventos no sentido de detectar o surgimento de casos 

agrupados que apresentam erupção cutânea e síndrome febril de etiologia desconhecida; 
• Levar a cabo uma investigação para determinar factores de risco na óptica da transmissão; 
• Gerir e tratar os casos recorrendo a cuidados de suporte. 

Se houver confirmação de casos do vírus Zika: 

Coordenação e liderança 
• Desenvolver um plano de contingência nacional para a prevenção e o controlo da 

transmissão do vírus Zika e da evolução da doença; 
• Consolidar o sistema de gestão de incidentes; isso deveria favorecer o reforço da sua 

coordenação (incluindo o Centro de Operações de Emergência – COE) para incluir 
medidas de preparação para reagir ao Zika, à dengue, à chicungunha e à febre-amarela; 

• Envolver activamente outros sectores (e.g., ambiente, agricultura, turismo) para responder 
ao vírus Zika seguindo uma abordagem plurissectorial (na linha da abordagem “Uma Só 
Saúde”). 
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Vigilância, gestão de dados e laboratórios 
• Notificar a OMS através do Ministério da Saúde utilizando o instrumento de decisão do 

RSI; 
• Intensificar a vigilância da doença por vírus Zika e dos problemas de saúde que lhe possam 

estar associados, incluindo a microcefalia, a síndrome congénita do Zika e a Síndrome de 
Guillain-Barré (SGB); 

• Intensificar a vigilância nas consultas clínicas pré- e pós-natais para monitorizar eventuais 
infecções congénitas e complicações; 

• Efectuar uma pesquisa activa de casos adicionais;  
• Assegurar a notificação rápida e atempada, bem como a partilha da informação sobre a 

doença por vírus Zika recorrendo às ferramentas VIDR/RSI; 
• Assegurar a recolha, o transporte e o armazenamento correctos de amostras destinadas a 

análises laboratoriais de diagnóstico; 
• Realizar avaliações de base comunitária para determinar a abundância do vector 

mosquitos, identificar os habitats larvares mais produtivos, promover e implementar 
planos para o controlo adequado de vectores; 

• Notificar as autoridades de saúde pública adequadas, servindo-se do quadro da VIDR, de 
qualquer aumento atípico da incidência de malformações neurológicas congénitas 
identificado (incluindo microcefalia em recém-nascidos e desfechos gestacionais adversos 
inexplicados devido a causas alternativas).  

 
Controlo de vectores e protecção pessoal 
• Intensificar os esforços para debelar as populações de mosquitos, incluindo a eliminação 

de potenciais locais de reprodução (e.g., remoção de lixos e pontos de águas estagnadas à 
volta das casas, tapar os recipientes de armazenagem de águas para uso doméstico e usar 
larvicidas); adoptar ainda medidas para controlar mosquitos adultos; 

• Promover medidas de protecção pessoal como sejam vestir roupa de cor clara que 
resguarde (calças e vestuário de manga comprida), aplicar repelente de insectos, instalar 
barreiras físicas como redes, ter o cuidado de fechar portas e janelas e dormir por baixo 
de redes mosquiteiras, incluindo durante o período diurno quando os mosquitos Aedes são 
mais activos; 

• Tomar medidas protectoras, tais como fornecer equipamento de protecção pessoal aos 
operadores e quaisquer outras pessoas envolvidas nestas actividades de controlo de 
vectores, nomeadamente a aplicação de larvicidas e vaporização residual de espaços 
interiores.  

 

Mobilização social, participação da comunidade e comunicação 
• Elaborar mensagens para comunicação do risco, lidando com as preocupações da 

população, favorecer o envolvimento e participação da comunidade, melhorar a 
declaração obrigatória e velar pela aplicação de medidas de controlo dos vectores e de 
protecção pessoal destinadas a reduzir o contacto com o vector; 
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• Fornecer às mulheres em idade fértil, em particular grávidas, a informação necessária e 
materiais sobre planeamento familiar no intuito de reduzir o risco de exposição; 

• Prestar serviços de apoio clínico e psicossocial às crianças afectadas e suas famílias. 

 
Transmissão prevenção e gestão de casos 
• Envolver os agentes comunitários de saúde informando-os acerca da doença e dos riscos 

inerentes e desenvolver as suas aptidões; 
• Reforçar as medidas preventivas destinadas às mulheres grávidas através de intervenções 

direccionadas (e.g., nas instituições de saúde primários, pré-natais, pós-natais e neonatais 
instituições de cuidados de saúdes); 

• Aconselhar as grávidas que pensam ter estado expostas ao vírus Zika a consultar os seus 
prestadores de cuidados de saúde para fazerem uma pesquisa laboratorial de infecção pelo 
vírus Zika, uma ultrassonografia de avaliação e um acompanhamento rigoroso ao longo 
da gravidez, trabalho de parto, parto e período pós-parto; 

• Depois do parto, examinar todos os recém-nascidos para identificar indícios de 
malformações congénitas, incluindo microcefalia, anomalias oftalmológicas, contracturas 
dos membros e demais anomalias associadas com a síndrome congénita do Zika; medir a 
perímetro cefálico do recém-nascido 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204475/1/WHO_ZIKV_MOC_16.3_eng.pdf?ua
=1); 

• Seguir as precauções já implantadas para garantir dádivas e transfusões sanguíneas 
seguras e a prevenção contra agentes patogénicos transportados no sangue, pois o Zika 
pode ser transmitido através do sangue e de produtos sanguíneos; 

• Uma vez que o Zika pode ser transmitido por via sexual, aconselhar homens e mulheres a 
terem práticas sexuais mais seguras, oferecer-lhes preservativos e falar-lhes da gama 
completa de métodos contraceptivos disponíveis; 

• Assegurar que as mulheres grávidas que estiveram expostas ao vírus Zika são 
aconselhadas e acompanhadas em relação ao desfecho do nascimento, de acordo com a 
melhor informação disponível e as práticas e políticas nacionais em vigor; 

• Encaminhar a maioria dos casos graves com complicações para os cuidados hospitalares. 

 
Pesquisa operacional 

• Avaliar metodologias práticas e sustentáveis de vigilância em relação à transmissão do 
vírus Zika, incluindo estratégias relativas à vigilância integrada de arbovírus; 

• Realizar estudos (incluindo estudos de caso-controlo) para averiguar as consequências da 
doença em crianças em que houve exposição intrauterina ao vírus Zika;  

• Promover a investigação no campo de vacinas, medicamentos, diagnóstico, biologia dos 
vectores e métodos apropriados de controlo dos mosquitos; 

• Usar a vigilância entomológica dos mosquitos Aedes para fins de pesquisa operacional no 
intuito de determinar mudanças na sua repartição geográfica, monitorizar e avaliar 
programas de controlo; a vigilância entomológica ajuda ainda a obter medições relativas 
da população de vectores ao longo do tempo e facilita decisões pertinentes e oportunas 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204475/1/WHO_ZIKV_MOC_16.3_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204475/1/WHO_ZIKV_MOC_16.3_eng.pdf?ua=1
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com respeito às intervenções; proceder à amostragem de mosquitos Aedes, pupas e 
oviposição;  

• No quadro da vigilância entomológica, efectuar uma monitorização da resistência aos 
insecticidas em populações de Aedes no terreno de modo a identificar e selecionar 
insecticidas adequados.  
 

NB: desencadear intervenções estratégicas nos diferentes contextos nacionais: 
As intervenções descritas serão montadas e aplicadas em função do contexto. Nos países 
onde o vírus Zika se propagou com as complicações associadas, uma gama completa de 
estratégias terá de ser aplicada em termos de melhoria da vigilância, participação das 
comunidades, controlo de vectores, medidas de protecção, cuidados a pessoas com 
complicações, investigação em saúde pública para entender melhor os perigos e encarar 
medidas mitigadoras. 
Relativamente aos países onde a transmissão de Zika já é difusa ou onde os vectores Aedes 
estão presentes, há que implementar uma vigilância reforçada, envolver as comunidades e 
intensificar o controlo dos vectores e das medidas de protecção. 
Relativamente a todos os outros países, a comunicação sobre riscos destinada ao público, no 
que diz respeito a viagens e comércio, será a principal linha a privilegiar. O Quadro 1 esboça 
a aplicação de estratégias nos diversos contextos nacionais. 
 
 

Quadro 1: Aplicação de estratégias ao contexto do país 

Contexto do país Envolver as 
comunidades 
na 
comunicação 
dos riscos 

Monitorizar 
a 
transmissão 
e a doença 
por vírus 
Zika 

Controlar a 
transmissão 
e prevenir a 
exposição 

Gerir as 
complicações 
associadas ao 
vírus Zika 

Investigar 
riscos 
conexos 

Aedes + Vírus Zika + 
complicações associadas      

Aedes + Vírus Zika      

Aedes       

Diversos       

 
 

Analisar e interpretar dados 
Momento: preparar gráficos dos casos de infecção por vírus Zika, da síndrome de Guillain-

Barré e óbitos semanais, em função da data de início dos sintomas. Preparar gráficos 
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dos casos de microcefalia e síndrome congénita do Zika, em função da data de 
nascimento. Elaborar uma curva epidémica durante o surto. 

Local: demarcar a localização dos agregados familiares onde surgiram casos e locais de 
trabalho, procedendo a um mapeamento exaustivo. 

Pessoa: comunicar informação relativa a casos incluindo complicações associadas ao vírus 
Zika, hospitalizações e óbitos. Analisar a distribuição etária e por sexo, assim como 
os índices de complicações conexas. Avaliar os factores de risco para melhorar a 
prevenção de surtos e perceber melhor a taxa de complicações neurológicas entre 
pessoas infectadas pelo vírus Zika.     

NB: análise entomológica 
Nas zonas afectadas e de alto risco, mapear as populações de mosquitos infectadas e não 

infectadas, os seus locais de reprodução e os agregados familiares onde houve casos.  
Confirmação laboratorial 
Teste de diagnósticos • Transcriptase reversa seguida de reação em cadeia da 

polimerase (RT-PCR) do ARN viral; 
• Serologia para detecção de IgM; 
• teste de neutralização por redução de placas de lise (PRNT). 

Amostras • RT-PCR: soro, sangue total ou urina recolhidos num tubo 
seco nos 7 dias a contar do início dos sintomas;  

• Serologia (IgM): sangue total ou soro recolhidos num 
tubo seco >7 dias após a eclosão dos sintomas. Sempre 
que possível, uma amostra da fase convalescente deve ser 
colhida pelo menos 2 a 3 semanas depois da primeira 
amostra para IgG. 

 

Como preparar, 
armazenar e transportar 
amostras 

O transporte de amostras deve cumprir as orientações da OMS 
relativas ao transporte seguro de substâncias infecciosas e 
amostras para diagnóstico.  
• Conservar refrigerada (de 2°C a 8°C) desde que a amostra 

seja analisada no prazo de 48 horas após a colheita; 
• Se a análise só for efectuada passadas 48 horas, separar e 

congelar o soro a -20°C e armazenar até 7 dias; 
• Se forem armazenadas mais de 7 dias, as amostras de soro 

devem ser armazenadas a -70°C.  
• Todos os tipos de amostra podem ser guardados congeladas 

a -20°C até 7 dias ou a -70°C se mais de 7 dias. As amostras 
podem ser armazenadas por períodos mais extensos; 

• Há que evitar a congelação e descongelação repetida das 
amostras;  

• A temperatura deve ser verificada e registada regularmente 
para diminuir o risco de oscilações de temperatura.  

• Os mosquitos Aedes destinados a análise devem ser 
congelados e transportados em seco seguindo os protocolos 
normalizados.  
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Resultados Os serviços de diagnóstico para o vírus Zika não estão 
sistematicamente disponíveis; contactar a autoridade nacional 
pertinente ou a OMS para saber qual o laboratório de 
referência designado dentro da EDPLN - Rede de Laboratórios 
para Agentes Patogénicos. Emergentes e Perigosos na Região 
Africana da OMS . 
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Anexos da Secção 11 

Os seguintes Anexos exemplificam formulários específicos a programas. Alguns formulários 
destinam-se a documentar os dados iniciais ao passo que outros foram concebidos na óptica de 
uma pesquisa aprofundada. Consulte o programa nacional de vigilância do seu país relativamente 
aos formulários apropriados. 

 

ANEXO 11A:  Evento adverso posterior à vacinação - Formulário de investigação  

ANEXO 11B:  Paralisia flácida aguda - Formulário de investigação de casos   

ANEXO 11C:  Formulário de investigação com base em casos de cólera 

ANEXO 11D: Dracunculose - Formulário de investigação de casos  

ANEXO 11E: Morte materna e perinatal - Formulários de notificação  

ANEXO 11F: Sarampo - Formulário de investigação de casos  

ANEXO 11G:  Formulário de investigação de casos meningite bacteriana e Árvore de 
decisão para escolher uma vacina contra a meningite numa campanha de 
vacinação reactiva 

ANEXO 11H: Tétano neonatal - Formulário de investigação de casos  

ANEXO 11I:  Doenças respiratórias (incluindo gripe) - Formulário de investigação de 
casos 

ANEXO 11J: Formulário de investigação com base em casos de tuberculose (TBMR 
e TBXDR)  

ANEXO 11K: Febre hemorrágica viral - Formulário de notificação de casos  

ANEXO 11L: Febre hemorrágica viral - Formulário de investigação de casos 

ANEXO 11M: Hepatite viral aguda ou crónica - Formulário de investigação de casos 

ANEXO 11N:  Listagem de surtos no âmbito da VIDR  

ANEXO 11 O: Formulários de registo de contactos 

ANEXO 11P   Sistema de relatórios de alerta da comunidade  

ANEXO 11Q  Vigilância de base comunitária (VBC) - Registo mensal de suspeitas de 
doença e eventos de saúde pública  
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ANEXO 11R: Formulário de notificação de eventos adversos pós-vacinação (EAPV) 
 
ANEXO 11S: Memorando sobre eventos adversos na sequência da vacinação - Investigação 
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ANEXO 11A: Evento adverso posterior à vacinação - Formulário de investigação 

Pesquisa de EAPV 

Qualquer ocorrência médico-clínica indesejável na sequência da vacinação e sem necessária relação de causa a 
efeito com a administração da vacina configura um evento adverso pós-vacinação (EAPV). O evento adverso 
prende-se com um sinal desfavorável ou não intencional, um achado laboratorial anormal, sintoma ou doença. Os 
programas focados em prestar serviços de vacinação devem incluir um sistema de detecção e notificação de 
EAPV, assim como da sua investigação e gestão, análise de dados, medidas correctivas, comunicação relevante e 
avaliação do próprio sistema. Objectivo último de uma investigação consiste em determinar se a vacina ou o 
processo de vacinação é responsável pelo(s) eventos comunicado(s) ou em descobrir outras causas e corrigir a 
situação tanto quanto possível, apaziguando o público. 

Meios adicionais 

Definir e aplicar as regras de farmacovigilância de vacinas. Relatório do Grupo de Trabalho CIOMS/OMS sobre 
farmacovigilância de vacinas. Conselho de Organizações Internacionais de Ciências Médicas, Genebra, 2012. 

Manual mundial de vigilância dos eventos adversos pós-vacinação.  
http://www.who.int/vacina_safety/publications/Global_Manual_revised_12102015.pdf?ua=1 

1. 
Estar preparado (acções anteriores à ocorrência de um evento) 

• Ler a documentação referente aos procedimentos de comunicação/notificação, gestão e investigação dos 
EAPV; 

• Desenvolver normas: definições de caso para EAPV de declaração obrigatória; utilização de formulários 
de notificação e processos de investigação; 

• Designar e formar pessoal para investigar um EAPV utilizando o formulário de investigação;  
• Formar pessoal sobre a maneira de recolher amostras; 
• Estabelecer procedimentos e critérios e nomear uma pessoa incumbida de notificar a OMS e a UNICEF 
• (caso se trate de vacina fornecida pela ONU) ou outra entidade pertinente, consoante o mecanismo de 

aquisição 
• Criar um Comité Técnico Consultivo nacional, integrando representantes das principais organizações 

médicas; 
• Identificar um porta-voz para comunicação pública. 

2. 
Receber um relatório 

• Assegurar a comunicação imediata dos eventos mais sérios e dar atenção imediata aos relatórios 
recebidos; 

• Verificar a informação constante do relatório bem como classificar e avaliar o EAPV utilizando as 
definições de caso pré-estabelecidas. Decidir se carece de investigação adicional; 

• Se a investigação se justifica, deslocar-se até ao local do EAPV ou delegar responsabilidades a outra 
pessoa treinada. 

http://www.who.int/vaccine_safety/publications/Global_Manual_revised_12102015.pdf?ua=1
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3. 
 Investigar e recolher dados 

• Indagar acerca do doente; 
• Indagar acerca da vacina e demais medicamentos possivelmente administrados; 
• Indagar acerca de outras vacinas; 
• Indagar acerca dos serviços de vacinação; 
• Observar o serviço em acção; 
• Indagar acerca de casos em pessoas não vacinadas; 
• Determinar uma definição de caso mais específica se for necessário; 
• Formular uma hipótese quanto à causa subjacente do EAPV; 

 

Recolher amostras se for caso disso: 

• do doente; 
• da vacina (e respectivo diluente quando aplicável); 
• das seringas e agulhas. 

4.  Enviar as amostras para as unidades de análise pertinentes (laboratório, entidade 
reguladora, etc.) 

5. 

 

 Analisar os dados 

• Analisar as conclusões epidemiológicas, clínicas e laboratoriais; 
• Resumir e comunicar as conclusões. 

6. 
 Tomar medidas 

•    Comunicar com o pessoal de saúde; 
•    Transmitir as conclusões e medidas aos pais e ao público em geral; 
•    Emendar o problema (de acordo com a causa) melhorando a formação, a supervisão e/ou a 
distribuição de vacinas/material de injecção; 
•    Substituir as vacinas se for indicado. 
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ANEXO 11B: Paralisia flácida aguda - Formulário de investigação de casos  

CASE INVESTIGATION FORM - - ACUTE FLACCID PARALYSIS 
 
Official Use 
Only: EPID Number:  ___________-___________-_________-__________-________          Received: 
_____/______/_______ 

Country    Region/Prov.    Districts    Year onset   Case Number                               by the Programme at National 
level 

 
 
IDENTIFICATION          Name nearest Health 
District:_____________________ Region/Province: _____________________  Facility: 
____________________________________ 
Address:_____________________ Village:_____________________ City: _______________________  
 
AFP case coordinates (WGS 1984 format) : Longitude :___________________    Latitude :_______________   
 
Patient name: ______________________________  Father/Mother:_____________________  
 
Date of Birth (DOB)____/______/_______                         Age: _______ years _______months                        M=Male 
                       (If DOB Unknown)            Sex:  F=Female 
 
NOTIFICATION/INVESTIGATION:  
 Date of    Date of  
Notified by:_____________________  Notification____/______/_______ Investigation: ____/______/_______ 
 
 
HOSPITALIZATION  Hospitalized: 1=Y Date of admission to hospital, if applicable: ______/______/_________ 
            2=N 

 

Hospital record #:___________________  Name of hospital/Address:__________________________________________________ 
 
CLINICAL HISTORY    Fever at the onset                      Progressive Paralysis  
    of paralysis?                         < 3 days? 

1=Y, 2=N, 99=Unknown  1=Y, 2=N, 99=Unknown 
 

Date of onset:       Is Paralysis           Asymmetric?                    Site of Paralysis         
of paralysis: ____/______/_______    flaccid and acute?                                          

1=Y, 2=N, 99=Unknown 1=Y, 2=N, 99=Unknown 
 
 
Paralysed limb (s) Sensitive to pain:     Yes/No  
Was there any injection just before onset of paralysis:  Yes/No 
 
If yes mention the site of injection in the table below 

 
PROVISIONAL DIAGNOSIS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 AFTER INVESTIGATION, WAS THIS A TRUE AFP?  1=Y If not, do not fill the rest of the form and record 6 under 
                                                                                                                 2=N final classification     

 
 
IMMUNIZATION HISTORY 

 
Total Number of     Exclude           OPV dose at birth _____/_____/____  2nd _____/_____/____ 4th ____/_____/____ 
Polio vaccine doses    dose at birth                                   If > 4  

                        1st _____/_____/____     3 rd_____/_____/____     Last 
_____/_____/____ 

       99=Unknown                                   dose  
 
Total OPV (bOPV/mOPV2) doses received through SIA:          99=Unknown       Total OPV (bOPV/mOPV2) doses received through RI:           
99=Unknown 
 
 
Total IPV doses received through RI and/or SIA:                       99=Unknown       Date of last IPV dose received through RI or SIA:_____/____/______ 
 
 

 Arm Fore-arm Buttocks Thigh Leg 
Right      

Left      

LA RA 

LL RL 
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STOOL SPECIMEN COLLECTION:            _______/______/_______           ______/______/_____                 _____/______/_______ 
                          Date 1st specimen      Date 2nd specimen           Date specimen sent to the 
           to the national level   

                     _______/______/_______          _______/______/_____    
                                      Date specimen received at        Date specimen sent 

          the national level  inter-county/national Laboratory 
 
 
STOOL SPECIMEN RESULTS: 
 
____/______/_______          1= Adequate  ___/______/__________ ____/______/_______ ____/______/_______                                    
Date specimen received at      2=Not adequate  Date combined Cell Culture   Date Results sent to  Date Results received at   
inter country (I-C)/national Lab                              Results available            national EPI                                         national EPI             
                 Status of specimen at         
       Reception at the lab                     Final cell  1=Suspected poliovirus                                
             Culture Results 2= Negative        

                                                                                                          3=NPENT                 
       4-Suspect poliovirus + NPENT 
 
 
 
                                                                                                                                                           Discordant 

            W1   W2   W3             Sabin             SL1   SL2  SL3          (R) NPENT        NEV  
____/______/_______ ____/______/_______       ____/______/______ 
Date sent from I-C/National  Date I-T differentiation                  Date I-T differentiation    
Laboratory to regional lab results sent to EPI                results received at EPI                    1=Y, 2=N                   Type 1,2,3         1=Y, 2=N   1=positive, 2=Negative  
 
 
____/______/_______   ____/______/______     
Date isolate sent for sequencing   Date seq results sent to program                                                                                                                                                                                                                                                             
 
FOLLOW-UP EXAMINATION   
                  1 = Residual Flaccid Paralysis 
 ____/______/________  Residual           LA   RA        Results             2=No residual  paralysis  
 Date of Follow-up exam.    Paralysis?                of exam   3= Lost follow-up   

            LL                       RL   4=Died before follow-up 
                                                                                                                                                                                                                   5= Residual Spastic Paralysis  

 
 

Immunocompromised status suspected:              1=Y, 2=N, 99=Unknown 
 
FINAL CLASSIFICATION          

 
 1=Confirmed Polio        7=cVDPV                    Sero-type (1, 2, 3) 
       2=Compatible 
 3=Discarded        8=aVDPV              
 6=Not an AFP case 

       9=iVDPV                
 
 
Fill in this section before signing the form 
 
Where has the child been seeking help for this problem before presenting at present place (in sequence of visits)? 
 
 
(1). Place: _________________________   Duration:  months_____ days____   (2) Place:__________________________   Duration: months_____ days____ 
 
 
 
INVESTIGATOR: Name__________________________________   Title___________________________  
 
Unit:___________________ Address_________________________________ Tel:_____________________________ 

Final Lab Results 



223 

           ANEXO 11C: Formulário de investigação com base em casos de cólera 

Campo A: Doente e informação correlacionada do laboratório clínico 
 Variáveis/Perguntas Respostas 

1 Detecção dia (dia/mês/ano)  

2 Local de detecção: (estabelecimento de saúde ou comunidade)  

3 
 número de identificação do doente (ano-semana-
CCC-PPP-DDD-Posto declarante-nnn) 

 

4 Apelido ou último nome do doente:  

5 Nome(s) do doente:  

6 Idade: (anos)  

7 Sexo: (F/M)  

8 Número de pessoas no mesmo agregado familiar:  

9 Endereço da residência do doente:  

10 Aldeia/cidade:  

11 Bairro:  

12 Distrito:  

13 Região/província:  

14 País:  

15 Data de início: (primeiros sintomas) (dia/mês/ano)  

16 Sinais clínicos e sintomas:  

17 
O doente esteve exposto a algum factor de risco conhecido 
em relação a esta doença? (Sim/Não) 

 

18 

Em caso afirmativo, especificar factor(es) de risco: Água 
consumida pelo doente para beber: (listar por tipo, por ex. 
água da torneira, furo, poço destapado, poço com protecção, 
rio, represa, lago, tanque) 

 

19 Número de doses de vacina contra a cólera:  

20 Data de inoculação da última dose:  

21 
Informação laboratorial correlacionada: pelo menos 
do primeiro e do último caso 

 

22  Vibrio cholerae identificada nas fezes?  

23 
Fármacos a que a estirpe Vibrio é sensível: 
Fármacos a que a estirpe Vibrio é resistente 

 

24 
Fármacos a que a estirpe Vibrio é resistente:  

25 Desfecho (Faleceu, Sobreviveu, Desconhece)  

26  
Classificação final (não constitui um caso, suspeito, 
provável, confirmado laboratorialmente, confirmado por 
associação epidemiológica, pendente) 

 

27 Outras notas e observações:  

28 Data da última actualização do presente registo: (dia/mês/ano  
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Campo B: Pesquisa de factor de risco (informação a obter junto do grupo de investigação sobre água e 
saneamento) 

Mapear perigos potenciais 

 Variáveis/Perguntas                                            Respostas 

1 Potenciais veículos Vibrio: Água para consumo  

2 Água para consumo fonte 1  

3 Água para consumo fonte 2  

4 Água para consumo fonte 3  

5 Água para consumo fonte 4  

6 
Potenciais veículos Vibrio: Água não potável  

7 Fonte de água não potável 1  

8 Fonte de água não potável 2  

9 Fonte de água não potável 3  

10 Fonte de água não potável 4  

11 Potenciais veículos Vibrio: Géneros alimentícios  

12 Produto alimentar 1  

13 Produto alimentar 2  

14 Produto alimentar 3  

15 Produto alimentar 4  

 Produto alimentar 5  

17 Produto alimentar 6  

18 Produto alimentar 7  

19 Produto alimentar 8  

20 Resultados bacteriológicos laboratoriais 
bacteriology lab conclusãos 

 

21 Água para consumo contaminada por vibrião  

22 
Água não potável contaminada por vibrião  

23 Géneros alimentícios contaminados por vibrião  

24 

Procurar a exposição a perigos identificados  

25 

Água consumida pelo doente para beber: (listar por 
tipo, por ex. água da torneira, furo, poço destapado, 
poço com protecção, rio, represa, lago, tanque): 

 

26 

Cerca de 3 dias antes do início da doença, o doente 
bebeu água da: 

 

27 Fonte 2? (Sim/Não)  

28 Fonte 3? (Sim/Não)  

29 Fonte 4? (Sim/Não)  

30 Fonte 5? (Sim/Não)  

31 

Cerca de 3 dias antes do início da doença, o doente 
comeu o: 

 

384 
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32 Produto alimentar 1? (Sim/Não)  

33 Produto alimentar 2? (Sim/Não)  

34 Produto alimentar 3? (Sim/Não)  

35 Produto alimentar 4? (Sim/Não)  

36 Produto alimentar 5? (Sim/Não)  

37 

Cerca de 3 dias antes do início da doença, o doente 
assistiu a algum: 

 

38 Funeral? (Sim/Não)  

39 Outro evento social? (Sim/Não)  
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     ANEXO 11D: Dracunculose - Formulário de investigação de casos  
 
  

[NOME DO PAÍS] PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA DRACUNCULOSE 
CASE INVESTIGAÇÃO FORM FOR DRACUNCULOSE 

 Nº Epid:_ _ _-_ _ _ -_ _ _-_ _-_ _ _ _  

              C O U-R E G-D I S-Y R-C A S E 

I. Elementos de notificação/investigação  

Aldeia decarante:___________________________Zona:_______________________Distrito:_____________________________ 
Região: ________________________________ 

Data em que o caso foi comunicado: (dd/mm/ano)___/___/______ Declarado 
por___________________Cargo:____________________  

II. Informação sobre o doente e local de residência 

Nome:_________________________________ Nome do pai/Nome do senhorio:_______________________________________ 
Idade:_________Sexo:___________Profissão:________________Etnicidade ___________  

Endereço de residência: Aldeia:_________________________________ Zone:______________________________ 
Área/Subdistrito:_________________________ Distrito:________________________Região:______________________ 

Localização: Urbana/Rural_________________________________ Sinalizações prediais:_________________________________ 
 

Place of residence is same as the reporting village: SIM/NÃO     Residente desde quando (em meses):_________   

(Se o número de meses de residência acima indicados for inferior a 10 meses, então preencha a CAIXA "III. Lugar onde permaneceu nos últimos 

10-14 meses ….".) 

III. Lugar onde permaneceu nos últimos 10-14 meses quando diferente do lugar acima 

Aldeia:_________________________________ Zona:_____________________ Área/Sub-distrito:___________________ 

Distrito:________________________Região:______________________ País:______________________ 

IV. Historial de deslocações do doente nos últimos 10-14 meses 

Data de:       Data a:   Aldeia:           Sub-districto         Distrito:       Região: 

__________ ___________ ___________________ _________________  ____________________ __________________ 

__________ ___________ ___________________ _________________  ____________________ __________________ 

__________ ___________ ___________________ _________________  ____________________ __________________ 

__________ ___________ ___________________ _________________  ____________________ __________________ 

Fontes de água que o doente pode ter contaminado, dando a sua localização detalhada e GPS: 

Nome                             Latitude                 Longitude            Tipe                 Fonte           Marcar se tratada e 

referir intendidade e data 

 

___________________  _________________  __________________  _________________ _________________    ________ 

___________________  _________________  __________________  _________________ _________________    ________ 

___________________  _________________  __________________  _________________ _________________    ________ 

_________________  _________________  __________________  _________________ ___________________    ________ 
V. Sinal e sintoma 

Qual foi o primeiro sinal/sintoma antes de aparecer o verme? Vesícula/Prurido/Edema/Outros, epecificar_______________  
Apareceimento de verme da Guiné:  SIM/NÃO  Nº de vermes:_______ É o primeiro verme da Guiné a aparecer este ano? 

SIM/NÃO 
Data do 1º verme da Guiné a surgir___/___/_______  O caso foi detectado antes de surgir o verme? SIM/NÃO 

VI. Classificação final do caso 

Classificação final:__________________ (1-Caso nativo  2-Caso importado 3- Não é um caso de verme da Guiné) 

Se não é dracunculose queira descrever o diagnóstico final:______________________________________________ 

Se é um caso importado, qual o tipo de importação: LOCAL/INTERNACIONAL.  Notificação cruzada efectuada: SIM/NÃO 

Favor anexar o formaulário de caso importado se for um caso importado de outro país. Caso seja uma importação interna, favour 

enviar uma cópia do presente formulário ao distrito sanitário de onde foi importado. 
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Nº Epid:_ _ _-_ _ _-_ _ _-_ _-_ _ _ _ _ 

              C O U-R E G-D I S-Y R-C A S E 

VII. Intervenções de contenção do case e registo de vermes da Guiné 

    

Recebeu alguma health education: SIM/NÃO  O doente entrou nalguma fonte de água: SIM/NÃO 

Local onde foi gerido: *CCC/Domicílio/Centro de saúde/Hospital 

Nome do estabelecimento de saúde/centro de saúde/outra unidade se o doente esteve 

internado:________________________________ 

 

Data de entrada: ___/____/______ ̀   Data de alta: ___/____/______ 

SN.Nº. Localização do verme    Data de detecção do aparecimento do verme  Data do verme da Guiné   Data de confirmação    Data de 

extracção do  of verme da Guiné  Regular      Extracted 

         by supervisor:                                       completely expelled    bandaging                

_____  ________________     ___/____/______      ___/____/______      ___/____/______      ___/____/______                    

 

_____  ________________     ___/____/______ ___/____/______      ___/____/______      ___/____/______                   

_____  ________________     ___/____/______ ___/____/______     ___/____/______       ___/____/______                   

_____  ________________      ___/____/______ ___/____/______     ___/____/______       ___/____/______                       

VIII. Manuseamento de espécies 

Foi guardado e preservado em álcol um espécime (verme)? SIM/NÃO  Caso não, porquê?_________________________________ 

Data de envio à Região:______________________ Recebido por: ______________________Data de 

recepção:_______________________ 

Data de envio às autoridades nacionais: ____________________Recebido por: ______________________Data de 

recepção:________________________ 

Reservado ao Secretariado nacional: 

Foi enviado para confirmação? SIM/NÃO Data de envio: ___________________________Enviado 

a:_______________________________ 

Date Result Received____________________ 

IX. Informação diversa 

Utilização de coador de pano: SIM/NÃO    Frequência de mudança dos filtros 1-raramente; 2-às vezes; 3-sempre; 4-

nunca   

Pessoa que preencheu este formulário: 

________________________________        ______________        _____________   _________ 

NOME                CARGO                 Nº DE TELEMÓVEL   ASSINATURA 

 
Encarregado do controla e vigilância da doença: 

___________________________________________        ______________        _____________   _______________ 

NOME                CARGO                 Nº DE TELEMÓVEL   ASSINATURA 

A preencher em triplicado 
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  ANEXO 11E: Morte materna e perinatal - Formulários de notificação  

1.  Morte materna- Formulário de notificação 

O formulário deve ser preenchido para qualquer óbito de uma grávida, incluindo abortos e morte decorrente de gestação 
ectópica 

women ou within 42 dias of termination of gravidez irrespective of duration ou site of gravidez Perguntas/Variáveis Respostas 

1 País:  

2 Distrito:  

3 Posto declarante:  

4 
Quantos óbitos maternas ocorreram cumulativamente este ano nesse local?  

5 Data de ocorrência deste óbito materno (dia/mês/ano)  

6  Localidade do óbito materno (aldeia ou cidade)  

7 

 
Identificador único de registo: (Ano-Código do país-Classificação do local 
distrital do óbito materno) 

 

8 

 Lugar do óbito materno (comunidade, estabelecimento de saúde, hospital 
distrital, hospital de referência ou hospital privado, a caminho do 
estabelecimento de saúde ou hospital) 

 

9 Idade (em anos) da defunta:  

10 Grávida: quantas vezes este grávida a defunta?  

11 
Paridade: quantas vezes a defunta deu à luz bebés com 22 semanas/500 g ou 
mais? 

 

12 

Momento do óbito (especificar "Durante gravidez, no parto, durante o parto, 
imediatamente no pós-parto ou muito depois do parto"): 

 

13 Em caso de aborto: foi espontâneo ou induzido?  

          Historial referente ao óbito materno e factores de risco 

14 
A defunta estava e receber cuidados pré-natais? (Sim/Não):  

Tinha paludismo? (Sim ou Não):  

15 Tinha hipertensão? (Sim ou Não):  

16 Tinha anemia? (Sim ou Não):  

17 Apresentava uma posição anormal? (Sim ou Não):  

18 Tinha sido previamente submetida a alguma incisão para cesariana? (Sim ou Não):  

19 Qual era a sua situação em termos de VIH? (escolher "VIH+; VIH-; ou Não sabe"):  
  Informação sobre o parto, puerpério e neonatal  

20 Qual foi a duração (horas) do trabalho de parto:  

21 

Qual foi o tipo de parto? (escolher uma opção "1 = Vaginal-sem assistência; 2 = 
Parto vaginal assistido (ventosa obstétrica/fórceps); ou 3 = incisão para 
cesariana"): 

 

22 Qual era o estado do bebé à nascença? (vivo ou nado-morto):  
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 Morte materna- Formulário de notificação (cont.) 

O formulário deve ser preenchido para qualquer óbito de uma grávida, incluindo abortos e morte decorrente de gestação 
ectópica 

women ou within 42 dias of termination of gravidez irrepetível of duration ou site of gravidez  Perguntas/Variáveis Respostas 

23 

No caso de o bebé ter nascido vivo, ainda está vivo ou faleceu nos 28 dias após ter 
nascido? (escolher 1 = Continua vivo; 2 = Morte neonatal; 3 = Faleceu para 
além dos 28 dias de idade): 

 

24 

O defunto foi encaminhado para algum estabelecimento de saúde ou hospital? 
(Sim/Não/Desconhece): 

 

25 Em caso afirmativo, quanto tempo demorou a chegar lá? (horas):  

26 

O defunto recebeu algum cuidado médico ou submetido a alguma 
intervenção obstétrica/cirúrgica que tenha levado ao seu falecimento? 
(Sim/Não/Desconhece): 

 

27 

Em caso afirmativo, especificar onde foi feito esse 
tratamento: 

 

28 Causa primária do óbito materno:  

29 Causa secundária do óbito materno:  

30 

Análise e interpretação da informação recolhida até agora: (parecer do investigador 
acerca da morte) 

 

31 

Observações:  

32 Data de notificação da morte materna: (dia/mês/ano)  

33 Investigador: (Título, nome e cargo):  
 * Tratamento recebido:  
 Infusões intravenosas; plasma; transfusão sanguínea; antibióticos; oxitocina; anticonvulsivos; oxigénio; antipalúdicos; 

outro tratamento médico; intervenção cirúrgica; remoção manual da placenta; aspiração intrauterina manual; 
curetagem, laparotomia, histerectomia, parto instrumental (fórceps; ventosa obstétrica), incisão para cesariana, 
anestesia (geral, espinal, epidural, local) 

 Definições:  
 Gravidez: vezes que uma mulher engravidou; 

       Paridade: vezes que uma mulher pariu um bebé às 22 semanas/500 g ou mais, vivo ou morto. 
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2. Morte perinatal - Formulário de notificação  

O preenchimento do formulário deve ser feito para determinadas mortes perinatais, incluindo nados-mortos e óbitos neonatais 

Perguntas/Variáveis Respostas 

Identificação  

1 País:  

2 Distrito:  

3 Local/estabelecimento declarante:  

4 Localidade do óbito perinatal: (aldeia ou cidade)  

5 Local do óbito: (comunidade, estabelecimento de saúde, hospital distrital, hospital de referência ou hospital 
privado, a caminho do estabelecimento de saúde ou hospital) 

 

6 Data em que ocorreu este óbito perinatal: (dia/mês/ano)  

7 Identificador único de registo (Ano-Código do país-Distrito-Posto) da mãe:   

8 Identificador único de registo (Ano-Código do país-Distrito- Posto) do bebé (falecido):  
 

Evolução da gestação e tratamentos (historial de morte perinatal e factores de risco) 

9 Idade da mãe: (em anos)  

10 Tipo de gravidez: (unifetal/gémeos/maiores múltiplos)  

11 A mãe do defunto recebeu algum tratamento pré-natal? (Sim/Não/Desconhece):  

 

 

12 Se a resposta ao ponto 11 é afirmativa, quantas consultas houve? ________ 

 

 

13 A mãe do defunto tem paludismo? (Sim/Não/Desconhece): 

 

 

14 Em caso afirmativo to 13, a mãe recebeu tratamento? (Sim/Não/Desconhece):  

15 A mãe do defunto sofre de pré-eclâmpsia? (Sim/Não/Desconhece): 
 

 

16 Se a resposta ao ponto 15 é afirmativa, a mãe recebeu algum tratamento? 
(Sim/Não/Desconhece): 

 

17 A mãe do defunto teve anemia acentuada (HB 7 g/dl)? (Sim/Não/Desconhece): 
 

 

18 Se a resposta ao ponto 17 é afirmativa, a mãe recebeu algum tratamento? 
(Sim/Não/Desconhece): 

 

19 A mãe do defunto tem as vacinas maternas recomendadas (e.g., antitetânica) (Sim/ 
Não/Desconhece): 

 

20 A mãe do defunto tem incompatível de factor Rhesus (Rh) ou ABO? (Sim/ 
Não/Desconhece): 

 

21 Se tem rhésus positivo, a mãe do defunto recebeu uma injecção anti-D durante a gestão 
deste bebé? (Sim/ Não/Desconhece): 

 

22 O defunto encontra-se numa posição anómala (incluindo apresentação sentada)? (Sim/ 
Não/Desconhece): 

 

23 Qual a situação da mãe em termos de VIH? (escolher uma opção: "VIH+; VIH-; ou 
desconhecido"): 

 

24 Qual a situação da mãe não teste da sífilis? [positivo (+) ou negativo (-)]:  

Trabalho de parto, nascimento, puerpério 
25 Data de nascimento: (dia/mês/ano)  
26  Assistência não parto: (enfermeira/parteira/médico/outro – especificar)  
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27  Quando do internamento, foi aferida a frequência cardíaca do feto? (Sim, Não):  
  Qual foi o tipo de parto? (escolher uma opção: “1 = parto vaginal sem assistência; 2 =  

parto vaginal assistido (ventosa obstétrica/fórceps); ou 3 = incisão para cesariana): 
 

28  Sexo do bebé: (1 = masculino; 2 = feminino, 3 = indeterminado):  

29  Peso à nascença em gramas: (>=2500; 1500–2499 (BPN); 1000–1499 g (MBPN); <1000 
(BPNE)): 

 

30  A mãe do defunto sofreu uma ruptura prematura de membranas (RPM) 
(Sim/Não/Desconhece):  

31  O líquido amniótico da mãe do defunto era malcheiroso?  

32 Idade gestacional: (em semanas) 
Método de estimativa : ultrassons /última menstruação: (dia/mês/ano) 

 

33 Quanto tempo (horas) durou o trabalho de parto?  
Informação sobre a morte e medidas tomadas antes e depois do óbito 
30 Não caso de morte fetal – idade gestacional (em semanas) do defunto:  
31 Não caso de morte neonatal – idade (em dias) do defunto:  
32 Se o bebé defunto nasceu com vida, qual foi o seu índice de APGAR? (escala de avaliação dos 

sinais vitais do recém-nascido) 
 

33 
Se o bebé defunto nasceu com vida, foi-lhe feita reanimação com saco e máscara? 

 

34 Se o bebé defunto nasceu com vida, foi encaminhado para algum estabelecimento de saúde 
ou hospitalar? (Sim/Não/Desconhece) 

 

35 Se o bebé defunto nasceu com vida, recebeu outros cuidados médicos para além de 
reanimação cardiopulmonar? (Sim/Não/Desconhece): 

 

 Em caso afirmativo, indicar onde e que tratamento lhe foi administrado (infusões 
intravenosas; transfusão de plasma/sanguínea; antibióticos; oxigénio; outro tratamento 
médico): 

 

 Causa primária de morte:  
 Causa secundária de morte:  
 Problema de saúde materno (quando aplicável):  
34 Momento em que faleceu: 1) morte fetal recente; 2) maceração fetal  

35 Qualquer malformação física observada no defunto? (Sim/Não):  
 Em caso afirmativo, tipo de malformação/defeito congénito (descrição completa): 

 
 
 
 

 
Relatório do investigador 
 

36 Análise e interpretação da informação recolhida até agora (parecer do investigador acerca da morte) 

 

37 
Data de notificação da morte perinatal: (dia/mês/ano) 

 

38 Investigador: (Título, nome e cargo):  
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3. Síntese semanal de nados-mortos e óbitos neonatais – Formulário de notificação  

O formulário deve ser preenchido para nados-mortos e óbitos neonatais  

Perguntas/Variáveis Respostas 

Identificação  

1 Data do mês de:  

2 País:  

3 Distrito:  

4 Local/estabelecimento declarante:  

5 Nascimentos:   

 

 Nº total de 
nasciment

os 

Nados-mortos Óbitos neonatais  

 Antes do 
parto 

Durante o 
parto 

Desconhe
ce-se Precoce Tardio 

<1000 g 
(BPNE) 

      

 
1000–1499 g 

(MBPN) 
      

 
1500–1999 g 

(BPN) 
      

 
2000 –2499 g 

(BPNM) 
      

2500 + g       

 Total        

Evolução da gestação e tratamentos (historial de morte perinatal e factores de risco) 

6 Gestações múltiplas:  

7 Nasceu antes de chegar:   

8 Tipo de parto: 
 

 
Parto vaginal 
normal 

Ventosa 
obstétrica  

Fórceps Cesariana  Desconhece-
se 

     

9 Idade gestacional   

A 
termo 

Pós-
termo 

Extremam
ente pré-
termo 
(<1000 g) 
  

Muito 
pré-
termo  
(1000– 
1499) 

Modera
damente 
pré-
termo 
(1500– 
2499) 

Desconhe
ce-se 

10 Situação em termos de VIH   
Negativa Positiva  Desconhece-se 

   

11 Serologia da sífilis   
Negativa  Positiva  Desconhece-se 

12 Idade materna   

>34 anos 20–34 anos 18– 19 anos <18 anos Desconhec
e-se 
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             ANEXO 11F: Sarampo - Formulário de investigação de casos  
 

SARAMPO - FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO DE CASOS  
Variável/Descrição Valor/Resposta 
País:  
Número de ID:  

Distrito declarante:  
Província declarante:  
Estabelecimento de saúde declarante:  
Doença/problema de saúde: Sarampo 
Data de recepção do formulário ao nível nacional (dia/mês/ano)  
Nome(s) do doente:  
Data de nascimento: (dia/mês/ano)  

Idade em anos:  
Idade em meses:  
Residência do doente: (aldeia/bairro)  

Vila/cidade:  
Urbano/rural:  
Distrito de residência:  
Província:  

Sexo (Masculino/Feminino):  
Data em que foi visto no estabelecimento de saúde: (dia/mês/ano)  
Data em que o estabelecimento de saúde notificou o distrito: (dia/mês/ano)  
Data de início: (dia/mês/ano)  
Número de doses de vacina:  

  Data da última vacinação: (dia/mês/ano)  
 Variável em branco #1:  

 Variável em branco #2:  
Doente internado ou em ambulatório?  
Desfecho: 1) = Vivo; 2) = Morto; 3) = Desconhece)  

Classificação final: 1) = Confirmação laboratorial; 2) = Confirmação por 
associação epidemiológica; 3) = Compatível; 4) = Eliminada (IgM 
negativa); (5) = Pendente (suspeita, com resultados laboratoriais da 
amostras pendentes): 

 

Data de envio do formulário para o distrito: (dia/mês/ano)  
Data de recepção do formulário pelo distrito: (dia/mês/ano)  
Data de colheita da amostra: (dia/mês/ano)  
Data de envio da amostra ao laboratório: (dia/mês/ano)  
Fonte da amostra:  
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SARAMPO - FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO DE CASOS  (Cont.) 

Variável/Descrição Valor/Resposta 

Especificar  
Data de recepção da amostra pelo laboratório: (dia/mês/ano)  
Estado da amostra [1 = adequado (boa); 2 = inadequado (má)]:  
Sarampo IgM (1 = positiva; 2 = negativa; 3 = indeterminada; 4 = pendente):  
Rubéola IgM (1 = positiva; 2 = negativa; 3 = indeterminada; 4 = pendente):  
Outros resultados laboratoriais:  
Data de envio dos resultados do laboratório para o distrito: (dia/mês/ano)  

Data de recepção dos resultados laboratoriais pelo distrito: (dia/mês/ano)  
Nome, título e função do responsável pelas declarações:  
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ANEXO 11G: Formulário de investigação de casos da meningite bacteriana e Árvore de 
decisão  

 

1. FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO DE CASOS DA MENINGITE BACTERIANA 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE   I FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO GENÉRICO BASEADO EM CASOS RELATIVO A: (nome do país) 

ESTABELECIMENTO DE SAÚDE: _______________________ Distrito: ___________________ Região: 
__________________  

 

□ Cólera   □ Doença 2  ............................   □ Meningite   □ Outra (especificar): _______________  

 

NÚMERO  EPID:    /   _  _  _   /   _  _  _   /   _  _  _   /    _  _    /   _  _  _   /   _  _  _  _   / 

(A preencher pelo nível distrital)                       País              Região              Distrito          Ano          Doença          Nº do caso 

IDENTIFICAÇÃO DO DOENTE   

Apelido do doente:   ___________________________   Nome(s) do doente: ______________________________  

 
Data de nascimento (dia/mês/ano): ____/____/______  

ou Idade em anos: ____   ou Idade em meses (se <12 meses) ____ ou Idade em dias (se <1 mês) ____ 

 

 Sexo: □ Feminino          □ Masculino      Profissão (inserir criança se idade <5 anos): 
__________________________________________  

Residência do doente  

Distrito de residência: ______________ Cidade/Aldeia: ______________ Bairro/Zona: _________ □ Urbana / □ Rural 
 Nome do pai/mãe/tutor: _______________________ Nº de telefone do doente ou representante legal ___________________  

 

Date em que foi visto (dia/mês/ano): _____ / ____ / _____ Data de início (dia/mês/ano): ____ / ____ / _____   
 □ Doente internado/Sob observação                      □ Doente em regime ambulatório  

                                                                                                           Desfecho: □ Curado □ Falecido □ Em tratamento □ Não sabe 

DOENTE VACINADO?               □ SIM            □ NÃO              □ DESCONHECE  

Se não for um caso de meningite: 

  
Tipo de vacina: _______________ Número de doses: ____ □ Não sabe         Data da última vacinação: ___ / ___ / ____ 



236 

Se o caso suspeito recebeu vacinas contra a meningite: 

 MenAC  □ Sim, data: ____ / ____ / ______ □ Não □ Desconhece 

 MenACW   □ Sim, data: ____ / ____ / ______ □ Não □ Desconhece 

 MenACWY   □ Sim, data: ____ / ____ / ______ □ Não  □ Desconhece 

 Conjugada A   □ Sim, data: ____ / ____ / ______ □ Não   □ Desconhece  

 PCV13- 1  □ Sim, data: ____ / ____ / ______ □ Não    □ Desconhece  

 PCV13- 2  □ Sim, data: ____ / ____ / ______ □ Não   □ Desconhece 

 PCV13-3  □ Sim, data: ____ / ____ / ______ □Não   □ Desconhece 

  Hib 1   □ Sim, data: ____ / ____ / ______ □ Não   □ Desconhece  

 Hib 2   □ Sim, data: ____ / ____ / ______ □ Não  □ Desconhece  

 Hib 3  □ Sim, data: ____ / ____ / ______ □ Não   □ Desconhece 

 Origem de informação sobre vacinas: 

□ Boletim  □ Cadastro de vacinação   □ Verbal    □ 
Desconhece 

□ Boletim   □ Cadastro de vacinação   □ Verbal   □ 
Desconhece 

□ Boletim   □ Cadastro de vacinação   □ Verbal   □ 
Desconhece 

□ Boletim   □ Cadastro de vacinação   □ Verbal   □ 
Desconhece 

□ Boletim   □ Cadastro de vacinação   □ Verbal   □ 
Desconhece 

□ Boletim   □ Cadastro de vacinação   □ Verbal   □ 
Desconhece 

□ Boletim   □ Cadastro de vacinação   □ Verbal   □ 
Desconhece 

□ Boletim   □ Cadastro de vacinação   □ Verbal   □ 
Desconhece 

□ Boletim   □ Cadastro de vacinação   □ Verbal   □ 
Desconhece 

□ Boletim   □ Cadastro de vacinação   □ Verbal   □ 
Desconhece 
 

AMOSTRA COLHIDA? □ SIM     □ NÃO (Nota: em caso negativo, favor preencher e remeter ao distrito CISSE) 

Se NÃO, favor explicar:     

□ Ausência de kit vacinal        □ Insuficiência de kit vacinal         □ Estado de saúde do doente            □ Outro: ________________  

 

Se SIM: 

  Data de colheita da amostra (dia/mês/ano): ____/ ____/ ______  Hora de colheita da amostra: / __/__/ h__/ __/ min 

Fonte da amostra: □ Fezes         □ Sangue       □ LCR          □ Outro: ______________________________________  

Aspecto da(s) amostra(s): LCR: □ Clara     □ Turva      □ Hemática      □ Xantocromática      □ Citrina      □ Instável       □ 
Purulenta 

                                         Fezes:      □ Aquosa         □ Mucóide        □ Mucoide sanguinolenta          □ Sanguinolenta    

 

 Data e hora de inoculação nomeio de cultura de transporte (dia/mês/ano): ___/ ____/ ___________ ;  Hora:  /__/__/h __/__/ min 

 Amostra(s) enviada(s) para o laboratório?     □ Sim         □ Não       Se Não, porquê? 
__________________________________ 

 Acondicionamento:       □ Tubo seco        □ Trans-Isolado        □ Tubo criogénico         □ Meio de Cary Blair          □ Outro: 
____________________________ 



237 

  TDR efectuado:   □ Cólera      □ Meningite       □ Outro (especificar): _________________ Resultados: ___________________ 

 

 Data de envio da amostra ao laboratório (dia/mês/ano): ____/ ____/ ______;  Nome do laboratório: ____________________  

 

Data de comunicação ao nível superior (dia/mês/ano): __/ __/ __; Pessoa encarregue de preencher o formulário: 
___________________ Tel.: _______ 

 

Data de envio do formulário ao Distrito (dia/mês/ano): ____/ ____/ ______; Data de recepção do formulário pelo Distrito (dia/mês/ano): 
__/ __/ ____  

Data de envio do formulário à Região (dia/mês/ano): ____/ ____/ ______; Data de recepção do formulário pela Região (dia/mês/ano): 
  __/ ___/ ____ 

Data de envio do formulário ao nível central (dia/mês/ano): ____/ ____/ ______ 

 

LABORATÓRIO DISTRITAL DE: __________________________________________________  

Data de recepção (dia/mês/ano): ____/ ____/ ____ Hora: ____/ h ____/ min__; Nº no registo laboratorial: ___________________ 

Amostra(s) recebida(s):    □ Tubo seco       □ Trans-Isolado         □ Tubo criogénico     □ Meio de Cary Blair      □ Outras (especificar): 
________________ 

Condições de transporte da(s) amostra(s):   □ Adequada         □ Inadequada 

Aspecto da(s) amostra(s): LCR:   □ Clara    □ Turva     □ Hemática     □ Xantocromática     □ Citrina     □ Instável      □ Purulenta 

                                               Fezes:    □ Aquosa      □Mucóide       □ Mucoide sanguinolenta        □ Sanguinolenta    

Tipo de análises realizadas:   □ Citologia       □ Estado fresco        □ Gram       □ Látex      □ TDR       □ Outra (especificar): 
__________ 

 

Citologia: Leucócitos / ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ mm3; PN / ___/ ___/%; Linfa / ___/ ___/%  

Gram:  □ GPD    □ GND     □ GPB     □ GNB      □ Outros agentes patogénicos            □ Negativo  

TDR efectuado:     □ Cólera     □ Meningite      □ Outro (especificar): ____________ Resultados: _______________________  

Látex:   □ NmA     □ NmC    □ NmW/Y     □NmB      □ S. pneumoniae      □Hib      □Negativa   

Outras análises (especificar tipo e resultados): _____________________________________________________________________ 

Data de envio das amostras para um laboratório de referência (dia/mês/ano): ____/ ____/ ______ 

LABORATÓRIO REGIONAL DE: ____________________________________________________ 
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Data de recepção (dia/mês/ano): ____/ ____/ ____ Hora: ____/ h ____/ min; Nº no registo laboratorial: ___________________ 

Amostra(s) recebida(s):    □ Tubo seco       □ Trans-Isolado         □ Tubo criogénico     □ Meio de Cary Blair      □ Outras (especificar): 
________________ 

Condições de transporte da(s) amostra(s):   □ Adequada         □ Inadequada 

Aspecto da(s) amostra(s): LCR:   □ Clara     □ Turva      □ Hemática     □ Xantocromática   □ Citrina     □ Instável      □ Purulenta 

                                              Fezes:   □ Aquosa      □ Mucóide       □ Mucoide sanguinolenta       □ Sanguinolenta    

 

Tipo de análises realizadas:   □ Citologia     □ Estado fresco      □ Gram      □ Látex      □ TDR      □ Outra (especificar): 
____________  

Citologia: Leucócitos /___/___/ ___/___/___/ mm3;    PN /___/___/%;       Linfa /___/___/%  

Gram:  □ GPD   □ GND    □ GPB    □ GNB       □ Outros agentes patogénicos             □ Negativo 

TDR efectuado:   □ Cólera      □ Meningite       □ Outro (especificar):____________ Resultados: _____________________  

Látex:   □ NmA   □ NmC   □ NmW/Y        □ NmB        □ S. pneumoniae □ Hib    □ Negativo   

Cultura:  □ NmA □ NmC  □ NmW □ NmB  □ NmX  □ Nm indeterminado           □{ut11 }S. Pneumoniae 

 □ Hib □ H. influenzae indeterminado   □ StrepB   □ Outros agentes patogénicos (especificar): 
______________________ 

 □ Contaminado       □Negativo 

Outras análises (especificar tipo e resultados): 
_____________________________________________________________________ 

 

Antibiograma:  Ceftriaxona:  □ Sensível   □ Resistente  □ Intermediário   □ Não foi efectuado 

 Penicilina G: □ Sensível □ Resistente □ Intermediário  □ Não foi efectuado 

 Oxacilina: □ Sensível □ Resistente □ Intermediário  □ Não foi efectuado 

 Outro: ______________ □ Sensível □ Resistente □ Intermediário  □ Não foi efectuado 

Data de envio das amostras para um laboratório de referência (dia mês/ano): ____/ ____/ ______ 

LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA: ___________________________________________________ 
Data de recepção (dia/mês/ano): ____/ ____/ ____ Hora: ____/ h ____/ min; Nº EPID no tubo?  □ SIM  □ NÃO        Nº no Registo 
laboratorial: _______ 

Amostra(s) recebida:    □ Tubo seco     □ Trans-Isolado    □ Tubo criogénico    □ Meio de Cary Blair   □ Outra (especificar): 
__________________ 

Condições de transporte da(s) amostra(s):   □ Adequada      □ Inadequada 

Aspecto da(s) amostra(s) LCR:   □ Clara   □ Turva    □ Hemática    □ Xantocromática    □ Citrina     □ Instável      □ Purulenta 
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                                       Fezes:  □ Aquosa    □ Mucóide    □ Mucoide sanguinolenta      □ Sanguinolenta    

Tipo de análises efectuadas:   □ Citologia     □ Estado fresco     □ Gram       □ Látex   □ TDR/Sonda   □ Outra (especificar): 
____________  

Citologia:   Leucócitos /___/___/ ___/___/___/ mm3; PN /___/___/%; Linfa /___/___/%   

Gram:  □ GPD □GND □ GPB □ GNB □ Outros agentes patogénicos     □Negativa  

Resultados de teste rápido de diagnóstico (TRD/Sonda):   □ NmA   □ NmC  □ NmW     □ NmY     □ Negativo 

Látex:   □ NmA □ NmC □ NmW/Y   □ NmB      □ S. pneumoniae         □ Hib □ Negativo   

Cultura:  □ NmA □ NmC  □ NmW □ NmB □ NmX  □ Nm indeterminado □{ut11} S. Pneumoniae 

 □ Hib □H. influenzae indeterminado   □ StrepB   □ Outros agentes patogénicos (especificar): ___________________ 

 □ Contaminado       □ Negativo 

PCR:  Data de PC (dia/mês/ano): ____/ ____/ ______           Tipo de PCR:   □ Tempo real       □ Convencional 

 □ NmA □ NmC □ NmW □ NmY □ NmB □ NmX □ Nm indeterminado □ S. pneumoniae 

 □ Hib □ H. influenzae indeterminada □ StrepB □ Outros agentes patogénicos (especificar):___________________ 

 □ Contaminado            □ Negativo    

Serotipagem: / ____/ ____/              Outras análises (especificar tipo e resultados): 
__________________________________________ 

 

Resultado laboratorial final: 

 □ NmA □ NmC □ NmW □ NmY □ NmB      □ NmX      □ Nm indeterminado       □ S. pneumoniae 

 □ Hib      □ H. influenzae indeterminado      □ StrepB       □ Outros agentes patogénicos (especificar): ___________ 

 

Antibiograma:  Ceftriaxona:  □ Sensível   □ Resistente  □ Intermediário  □ Não foi efectuado 

 Penicilina G: □ Sensível □ Resistente □ Intermediário  □ Não foi efectuado 

 Oxacilina: □ Sensível □ Resistente □ Intermediário  □ Não foi efectuado 

 Outro ______________: □ Sensível □ Resistente □ Intermediário  □ Não foi efectuado 

Comentários:     _____________________________________________________________________________________ 

Data em que os resultados foram enviados para o Departamento de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde (dia/mês/ano): 
___/ ____/ ____ 
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2. ÁRVORE DE DECISÃO PARA ESCOLHER UMA VACINA CONTRA A 
MENINGITE NUMA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REACTIVA 
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ANEXO 11H: Tétano neonatal - Formulário de investigação de casos  
 

Apenas para uso oficial                  Nº EPID: ______-______-______-______                          
(a preencher pela equipa distrital) Província Distrito Início Número do caso  
 
Recebido pelas autoridades nacionais _____/_____/_____ 

 
IDENTIFICAÇÃO  
Distrito:  ________________________________________ Província: ____ 
Unidade de saúde mais próxima da aldeia/:  Aldeia/Bairro: 
 Vila/Cidade:  

Endereço: 

Nome(s) do doente:  ________________________________________ Mãe: 

Sexo:  1 = Masculino, 2 = Feminino Pai: 

NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO 
Notificado Data de Data de investigação 
por: ________________________ notificação: _______/_______/______ do caso: ______/______/______ 

 
HISTORIAL DE VACINAÇÃO DA MÃE (favor usar, quando aplicável, a seguinte chave onde 1=Sim, 2=Não, 
9=Desconhece),

  1ª ____ /____ /_____       4ª _____/_____/_ 

2ª _____/_____/  5ª _____/_____/_    

3ª _____/_____/_____ _____/_____/_____ 

Se >5, última dose______/______/_____ 

**1= em dia, 2= não está em dia, 9= desconhece 
NASCIMENTO DA CRIANÇA   
Data de nascimento: ______/______/______ Favor usar, quando aplicável, a seguinte chave onde 1=Sim, 2=Não, 
9=Desconhece. 

 

Perguntas 
 
 
 
 
 
 

 
Local do nascimento: *** 
Se nascimento numa instituição,  
 nome da unidade:  
Cordão umbilical cortado com lâmina esterilizada?  

Cordão umbilical tratado com alguma coisa? 

Descrever o tratamento do cordão umbilical

 

 

 

 

Pergunta 

Mãe vacinada com TT? 

Tem boletim? 

Número de doses: 

Situação vicinal da mãe antes do parto?** 

Resposta 

A mãe recebeu cuidados pré-natais?  

Quantas consultas pré-natais? 

Assistida por uma parteira tradicional/clínica 
qualificada? 

Caso tenha sido assistido por uma parteira 
tradicional/clínica qualificada, indicar o nome 

Attended by doctor/nurse? 
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Perguntas 

*** 1=Hospital, 2=Centro de saúde, 3=Casa, assistente qualificado, 4=Casa, assistente não qualificado, 5=Casa, sem assistência, 
9=Desconhece 

HISTÓRIA CLÍNICA INICIAL Favor usar, quando aplicável, a seguinte chave onde 1=Sim, 2=Não, 9=Desconhece. 
 
 
O bebé era normal à nascença? 
Grito normal e sucção durante os 2 primeiros dias?  
Parou a sucção ao fim de 2 dias? 
Costas arqueadas? 
Rigidez? 
Início dos sintomas: ____/_____/______ 
 

Espasmos ou convulsões?   
Complicações 
O bebé faleceu? 
Idade da morte: 
Idade de início em dias: 
INDICAÇÕES DE RESPOSTAS Favor usar, quando aplicável, a seguinte chave onde 1=Sim, 
2=Não, 9=Desconhece. 

Perguntas 
Mãe recebeu dose de protecção contra TT nos 3 
meses após notificação?  
Vacinação suplementar na mesma localidade onde 
sucedeu o caso? 

Details of response: 

Resposta 

 

Data da resposta: ______/______/_____ 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CASO: Tétano neonatal:  1=Sim, 2=Não, 9=Desconhece 

INVESTIGADOR 
Nome: _________________________________________  Título: ___________________________________________ 
 

OBSERVAÇÕES RESPONSE Queira aplicar a chave seguinte: 1=Sim, 2=Não, 9=Desconhece, quando aplicável. 
Perguntas 

Mãe recebeu dose de protecção contra TT nos 3 
meses após notificação?  
Vacinação suplementar na mesma localidade onde 
se deu o caso? 

Details of response: 

Resposta 

 

Data da resposta: ______/______/_____ 

CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CASO: Tétano neonatal              1=Sim, 2=Não, 9=Desconhece 

INVESTIGADOR 
Nome: _________________________________________  Título: ___________________________________________ 
Unidade: ________________ ____________________ 
Endereço:_____________________________________________ 
Telefone: ________________________________________ 

 TRATAMENTO 

Date of admission ______/_______/______ 

Medical record number: 
Facility Address: 

 

 

Perguntas Visto 
em DPO? 
Internado? 

Resposta 1=S, 2=N, 9=D 
9=Desconhece 
 

 

 

 

TRATAMENTO 

Data de internamento  

Número de ficha médica: 
Morada do estabelecimento: 

 

 

Perguntas 
Visto em 

DPO? 
Internado? 
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ANEXO 11I: Doenças respiratórias (incluindo gripe) 

FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO DE CASOS 
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ANEXO 11J: Formulário de investigação com base em casos de tuberculose (TBMR e TBXDR)  
 

FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE CASOS DE TUBERCULOSE MULTIRRESISTENTE E TUBERCULOSE EXTENSIVAMENTE 
RESISTENTE País: Ano: 

Trimestre: Mês: 
Resultados do teste de susceptibilidade a fármacos 

(S=sensitivo; R=resistente; I=intermédio; U=desconhece) 

Caso  
único  

Identificad
or  

(Ano de 
detecção-  
Código do 

país-  
Número no  
Registo da 

TB) 

Sexo  
(F/  
M) 

Idad
e  

(anos) 

Data do 
diagnósti

co  
(dia/mês/a

no) 

Tipo de  
notificaç

ão  
(TBMR* ou  
TBXDR**) 

Zona
da 
afecç
ão 
(pulmo
nar ou 
extrapu
lmonar
) 

Tipo de 
caso de 
TB (Novo 
/Recidiva 
/Após 
incumpri
mento 
/Após 
fracasso 
do 
primeiro 
tratament
o /Após 
fracasso 
de nova 
terapêutic
a 
/Transferr
ina 
/Outro) 

Situaçã
o 
terapê
utica 
do 
doente 
(Encontr
a-se em 
tratament
o /Não 
está em 
tratament
o /Não 
sabe) 

Situa
ção 
em 
term
os de 
VIH 
(positi
vo 
/negati
vo 
/desco
nhece) 

H R E Z S 
T 
h 

A 
m 

K 
m 

C 
m 

C
f 
x 

O
f 
x 

L
f 
x 

M
f 
x 

G
f 
x 

G
f 
x 

P
t 
o 

E
t 
o 

C s PA 
S 

Outro 
(Especificar) 
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* TB multirresistente = Resistência pelo menos à isoniazida e rifampicina; 

**Tuberculose extensivamente resistente = TBMR-TB mais: resistência a quaisquer fluoroquinolonas como sejam ciprofloxacina, oxfloxacina, etc., e resistência a pelo menos um dos três fármacos 
injectáveis de segunda linha contra a TB (capreomicina, kanamicina e amicacina); 

Fármacos de primeira linha: H = isoniazida    R = rifampicina             E = etambutol         Z = pirazinamida            S = estreptomicina                Th = thioacetazona 
Fármacos de segunda linha: Am = amicacina      Km = kanamicina        Cm = capreomicina     Cfx = ciprofloxacina        Ofx = ofloxacina         Lfx = levofloxacina         Mfx= moxifloxacina             
Gfx = gatifloxacina   Pto = protionamida      Eto = etionamida        Cs = cicloserina           PAS = ácido para-aminosalicílico 
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ANEXO 11K: Febre hemorrágica viral - Formulário de notificação de casos  
 

FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO VIDR DE CASOS DE FEBRE HEMORRÁGICA VIRAL 

Variáveis/Perguntas Respostas 

1 Detecção: (dia/mês/ano)  

2 Local de detecção: (estabelecimento de saúde ou comunidade)  

3 
Número de identificação do doente: (ano-semana-CCC-PPP-DDD-
Posto declarante-NNN) 

 

4 Apelido ou último nome do doente:  

5 Nome(s) do doente:  

6 Idade: (anos)  

7 Sexo: Masculino/Feminino: (marque com um círculo)  

8 Quantas mais pessoas dentro do mesmo agregado familiar:  

9 Quantos outros contactos:  

10 Endereço de residência do doente:  

11 Aldeia/cidade:  

12 Bairro:  

13 Distrito  

14 Província:  

15 País:  

16 Data de início dos primeiros sintomas: (dia/mês/ano)  

17 Sintomas observados e sinais clínicos:  

18 
O doente esteve exposto a algum factor de risco 
conhecido em relação a esta doença? (Sim/Não) 

 

19 Em caso afirmativo, especificar factor(es) de risco:  

20 Resultados laboratoriais:  

21 
Classificação final ( Não constitui um caso, Suspeito, Provável, 
Confirmado laboratorialmente, Confirmado por associação 
epidemiológica, Pendente) 

 

22 Desfecho: (Faleceu, Sobreviveu, Desconhece)  

23 Fim do acompanhamento do último contacto: (dia/mês/ano)  

24 Outras notas e observações:  

25 Data da última actualização do presente registo: (dia/mês/ano)  
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ANEXO 11L: Febre hemorrágica viral - Formulário de investigação de casos 

 

FEBRE HEMORRÁGICA VIRAL FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO DE CASOS 

 

Data da detecção do caso: (dia/mês/ano)  _ / /___ 

Este caso foi notificado por: (assinale a resposta certa e especificar) 

Equipa móvel, # _____________________________ Centro de saúde: 

Hospital: Outro:  
 

Formulário preenchido por: (nome e apelido) 

Informação prestada por: (nome e apelido) 

Elo familiar com o doente: 

ID do caso: _____________ 

Data de recepção: ___/___/___  

País: 

Identificação do doente 

Nome: __________________________  Apelido: ___________________________  Diminutivo: _________________ 

Relativamente a crianças, filiação (nome do pai) ________________________________________  
Nascimento data: ___/___/___ Idade: (em anos)____ Sexo:  Masculino  Feminino: (marque com um 
círculo) 

Morada permanente: Chefe de família: (nome e apelido) __________________________________ 

Aldeia/bairro _________________ País __________________ GPS lat.     long._____ 

Nacionalidade:  ______________________ Grupo étnico:_____________________   
Profissão do doente: (assinale a resposta certa ) 

Pessoal de saúde (pormenorizar): 

Nome do estabelecimento de saúde: _____ ___ Serviço: __________ Qualificação: 

Ama: ___. Doméstica: ___ Caçador/negociante de carne de caça: ___ Criança: ___ 

Aluno/ Estudante/Fazendeiro: ___ Outro: _______________________  

Estado do doente 

Estado do doente na altura da detecção: Vivo/Morto (marque com um círculo)  

Se morto, favor especificar a data do óbito: ___/___/___ 

Local do óbito: comunidade, nome aldeia:                                 País: ______________ 

Hospital, nome e serviço: ____________________________ País: __________________ 
Local do funeral (Nome aldeia):   _______________________________ País: _____________ 
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Historial da doença  

Data de início dos sintomas: __/___/___ 

Nome da aldeia onde o doente adoeceu: __________________  País: _______________  

O doente deslocou-se/viajou durante a doença? Sim/Não/Desconhece  
(Marque com um círculo)  
Em caso afirmativo, indique os lugares e o país: 
_______________________________________ 

Aldeia:  _____________________ Centro de saúde:  ____________________ País: _______ ______ 

Centro de saúde ____ País: _______ ______ 

O doente tem febre? Sim/Não/Desconhece (Marque com um círculo).  

Em caso afirmativo, data de início da febre: ___/___/___ 

O doente apresenta (ou apresentou) os sintomas seguintes? (assinalar a resposta aplicável) 
Cefaleia: Sim Não  Desconhece Erupção cutânea na pele  Sim  Não  Desconhece 
Vómitos/náuseas Sim Não Desconhece Sangramento dos pontos de injecção  Sim Não Desconhece 
Anorexia/perda de apetite Sim  Não Desconhece Sangramento das gengivas  Sim Não Desconhece 
Diarreia Sim  Não Desconhece Derrame ocular (olhos vermelhos)  Sim Não Desconhece 
Fadiga intensa Sim  Não Desconhece Fezes negras ou ensanguentadas  Sim  Não Desconhece 
Dores abdominais Sim  Não Desconhece Vómito com sangue  Sim  Não Desconhece 
Dores articulares ou musculares  Sim  Não Desconhece Sangramento do nariz  Sim Não  Desconhece 

     Dificuldades de deglutição  Sim Não Desconhece Sangramento da vagina  Sim  Não  Desconhece 
     Dificuldade em respirar  Sim Não Desconhece Soluços  Sim  Não Desconhece 
 

Exposição a riscos  

• O doente foi internado no hospital ou visitou alguém no hospital nas três semanas antes de adoecer?   

❑ Sim   ❑ Não  ❑ Desconhece;    
Em caso afirmativo, onde (Nome do lugar) ___________ entre (datas)___/___/__ e__/___/__ 

• O doente consultou um curandeiro/médico tradicional nas três semanas antes de adoecer ou durante a doença? 
❑ Sim   ❑ Não  ❑ Desconhece;  
Em caso afirmativo, nome do curandeiro/médico tradicional: __________Aldeia: _______ País: _____; 

• Quando e onde se deu o contacto? Local: ________________ _____Data: __/___/___ 

• Foram administrados medicamentos tradicionais ao doente?  

❑ Sim ❑ Não   ❑Desconhece; em caso afirmativo, explicar de que género: _________ 

• O doente participou em cerimónias fúnebres nas três semanas antes de adoecer? ❑ Sim ❑ Não ❑ Desconhece 

• O doente viajou nas três semanas antes de adoecer? ❑ Sim   ❑ Não  ❑ Desconhece 
Em caso afirmativo, onde (Nome do lugar) _____entre (datas) ___/___/___ e ___/___/___ 

• O doente esteve em contacto com a suspeito de doença conhecido a dada altura nas três semanas antes de adoecer? 
❑ Sim    ❑ Não      ❑ Desconhece;  
Em caso afirmativo, Apelido______________________ Nome______________ ID do caso_____  

 

• Durante o contacto, o suspeito de doença estava ❑ Vivo      ❑ Morto (Data do óbito) ___/___/___ 
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Data do último contacto havido com o suspeito de doença  ___/___/___ 

 

• O doente teve contacto com algum animal selvagem (primata não humano ou outros), que tenha sido encontrado 
morto ou doente no mato ou ainda com algum animal que tenha apresentado um comportamento anormal nas três 
semanas anteriores à doença? 

❑ Sim    ❑ Não   ❑ Desconhece;  

Em caso afirmativo, nomear o animal: ____________________ Localização___________ Data ___/___/___ 

• Foi colhida alguma amostra? ❑ Sim     ❑ Não     ❑ Desconhece;   
• Em caso afirmativo, indicar a data ___/___/___  

 Amostras de sangue: ❑ Urina      ❑ Saliva      ❑ Biopsia da pele 

• O doente foi enviado para o hospital? ❑ Sim         ❑ Não 
• O doente deu entrada numa enfermaria de isolamento? ❑ Sim           ❑ Não 

Em caso afirmativo, nome do hospital __ _____ Data do internamento: ___/___/__ 

Actualizar na ficha de informação hospitalar ID do caso:  

Data de entrada do doente: ___/___/_______País: ________ ___     Parente ajudando o doente: _____________  

Nome e Apelido:________________________________ Data de alta___/___/___OU Data do óbito___/___/___  
Laboratório: ___________________________ 

A amostra foi colhida ❑ Antes do óbito ❑ Depois do óbito 

Data da colheita: ___/___/___ Data dos resultados: ___/___/___  ID do laboratório _________ 

Amostra:   ❑ Sangue    ❑ Sangue com anticoagulantes     ❑ Biopsia da pele    ❑ Função cardíaca    ❑ Outra: _  

Resultados:    PCR         ❑ Positivo        ❑ Negativo      ❑ N/A Data: ___/___/___ 

Detecção de antigénio: ❑ Positivo         ❑ Negativo         ❑ N/A               Data: ___/___/___ 

Anticorpos:  IgM               ❑ Positivo        ❑ Negativo         ❑N/A        Data: ___/___/___ 

Anticorpos: IgG                 ❑ Positivo          ❑ Negativo       ❑N/A              Data: ___/___/___ 

Imuno-histoquímica:         ❑ Positivo          ❑ Negativo       ❑N/A             Data: ___/___/___ 

Desfecho: (verificado 4 semanas após o início dos sintomas) 

 Vivo            ❑ Morto Se morto, data do óbito: ___/___/___ 
Classificação do caso: 

❑ Indicação de alerta          ❑ Suspeito        ❑ Provável            ❑ Confirmado     ❑ Não constitui um caso 
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ANEXO 11M: Hepatite viral aguda ou crónica - Formulário de investigação de casos  

 

HEPATITE VIRAL AGUDA OU CRÓNICA - FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO DE CASOS 

 
Nº Variável/Descrição Resposta 

Características gerais – Identificação  
1 Número Epid. (e.g., código do país-RRR-DDD-YY-NNN) Código do país - _ _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _ 
2 Coordenadas GPS: Latitude; Longitude:  
3 Região/província declarante:  
4 Distrito declarante:  
5 Estabelecimento de saúde declarante:  
6 Número de identificação do doente no estabelecimento de saúde:  
7 Data em que foi visto no estabelecimento de saúde (dia/mês/ano): /__ __/__ __/__ __ __ __/ 

8 Data em que o estabelecimento de saúde notificou o distrito: 
(dia/mês/ano) 

/__ __/__ __/__ __ __ __/ 

9 Apelido do doente:   
10 Outros nomes do doente:  
11 Nome da mãe/do pai/cuidador se for uma criança com idade ≤12 

anos: 
 

12 Data de nascimento: (dia/mês/ano) /__ __/__ __/__ __ __ __/ 
13 País de nascimento:  
14 Idade: (Anos, meses, dias completados)           Anos                 Meses                  Dias 
15 Sexo:   M=Masculino  F=Feminino  

16a Endereço da residência do doente: (nº da casa, localização, comunidade de 
residência) 

 

16b Número de telefone:  
16c Profissão:  
16d Local de trabalho:  
17 Meio urbano/rural:  

18 Subdistrito da residência:  
19 Distrito da residência:  

20 Região de residência:  
21 País de residência:  
Características clínicas e circunstâncias dos exames 
22 O diagnóstico clínico:      Agudo                            Crónico 
23 Início agudo:        Sim                                    Não 
24 Se agudo, indicar data de início (primeiros sintomas) (dia/mês/ano)  
25 Se crónico, respostas 25a e 25b abaixo:  

 

 
25a Exame sistemático (rastreio)        Sim                                   Não 
25b Rastreio de doença crónica do fígado (e.g., cirrose hepática e/ou tumor)        Sim                                   Não 
27 Doente internado ou em ambulatório?  

28 Se doente internado, indicar a data de entrada: (dia/mês/ano)  
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HEPATITE VIRAL AGUDA OU CRÓNICA - FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO DE CASOS 

 
Nº Variável/Descrição Resposta 

29 Sinais clínicos e sintomas: Icterícia:            Sim                    Não 

Outro:  

Diagnóstico anterior e historial de tratamento 
30a Previamente identificada infecção crónica de HBV:     Sim               Não                Desconhece 
30b Previamente identificada infecção crónica de HCV:     Sim               Não                Desconhece  
31a Doente submetido a terapêutica antiviral específica da HBV:     Sim               Não                Desconhece 

31 b Doente submetido a terapêutica antiviral específica da HCV:    Sim               Não                Desconhece 
Historial de vacinação contra a hepatite 
32 A pessoa recebeu pelo menos uma dose de vacina contra a hepatite 

A? 
  Sim                     (doses)              Não 

33a A pessoa recebeu a dose de vacina contra a hepatite B à nascença?   Sim                     (doses)              Não                                   

33b A pessoa recebeu pelo menos uma dose de vacina contra a hepatite 
B? 

  Sim                     (doses)              Não 

34 A pessoa alguma vez recebeu pelo menos uma dose de vacina 
contra a hepatite? 

  Sim                     (doses)              Não 

35 Data da última vacinação: (dia/mês/ano) /__ __/__ __/__ __ __ __/ 

Exposição geral 

36 Trata-se de um trabalhador do sector da saúde exposto a sangue 
através dos cuidados prestados aos doentes? 

   Sim                  Não                   Desconhece 

37 Trata-se de um homem que teve relações sexuais com outro 
homem? 

   Sim                  Não                    Desconhece 

38 A pessoa faz hemodiálise crónica?    Sim                  Não                   Desconhece 

39 A pessoa injecta-se com  drogas recreativas?    Sim                  Não                   Desconhece 

40 A pessoa está implicada num surto identificado e comunicado?    Sim                  Não                   Desconhece 

Possível exposição nas 2 a 6 semanas antes da eclosão (hepatite aguda apenas) 

41 Houve algum contacto com doente(s) que apresentam sintomas 
idênticos?  

   Sim                   Não                 Desconhece 

42 A pessoa bebe água de um poço ou outra fonte inquinada?    Sim                     Não                Desconhece 

43 A pessoa ingere alimentos insalubres, e.g. comida crua, marisco 
não cozinhado? 

   Sim                    Não                 Desconhece 

44 A pessoa é uma criança ou membro do pessoal num centro de dia?    Sim                    Não                 Desconhece 

45 A pessoa deslocou-se/viajou a uma zona altamente endémica em 
termos de hepatite A? 

   Sim                    Não                 Desconhece 

Possível exposição no período de 1 a 6 meses antes da eclosão (hepatite aguda apenas) 
46 A pessoa levou injecções nalguma unidade de cuidados de saúde?     Sim                    Não              Desconhece 

47 A pessoa esteve hospitalizada?     Sim                    Não              Desconhece 

48 A pessoa foi submetida a alguma intervenção cirúrgica?     Sim                    Não              Desconhece 

49 A pessoa recebeu alguma transfusão sanguínea?     Sim                    Não              Desconhece 

50 A pessoa vai ao dentista?     Sim                    Não              Desconhece 

51 Houve algum contacto sexual com alguém com hepatite B?     Sim                    Não              Desconhece 

52 Houve algum contacto doméstico com alguém com hepatite B?     Sim                    Não              Desconhece 
53 Houve relações sexuais sem protecção com parceiro(s) não-

regular? 
 Sim                  Não                Desconhece 

54 Foram praticados piercing e tatuagem? Sim                  Não                   Desconhece 
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HEPATITE VIRAL AGUDA OU CRÓNICA - FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO DE CASOS 

 
Nº Variável/Descrição Resposta 

55a Desfecho: (escolher uma opção)   1=Vivo; 2=Morto; 3=Desconhece)  

55b Se morto, data do óbito (dia/mês/ano) /__ __/__ __/__ __ __ __/ 

56 Classificação final: (escolher uma opção)   
(1)=Confirmação laboratorial;  
(2)=Confirmação por associação epidemiológica;  
(3)=Descartado (valor laboratorial negativo).  

4= Pendente (Suspected com resultados laboratoriais da amostras 
pendentes) 

 

57 Ficha de dados enviada ao distrito (dia/mês/ano) /__ __/__ __/__ __ __ __/ 
58 Ficha de dados recebida pelo distrito (dia/mês/ano) /__ __/__ __/__ __ __ __/ 

59 

Pessoa encarregue de preencher o formulário:  

Nome e designação da pessoa: 

Nº de telefone, endereço electrónico, assinatura: 

_______________________ 

Nome of head do estabelecimento de saúde; Nº de telefone., 
endereço electrónico 

 

HEPATITE VIRAL - FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO LABORATORIAL 

 
Parte I. Os profissionais de saúde referentes preenchem este formulário e mandam uma cópia ao laboratório juntamente com a 
amostra 

 Variável Resposta 

1 Data de colheita da amostra: (dia/mês/ano) /__ __/__ __/__ __ __ __/ 
2 Data de envio da amostra para o laboratório: (dia/mês/ano) /__ __/__ __/__ __ __ __/ 

3 Tipo de amostra: (especificar)  

4 Data laboratório recebeu amostra: (dia/mês/ano) /__ __/__ __/__ __ __ __/ 

5 Nº EPID: (e.g., GHA-GAR-DDD-YY-NNN) ** GHA- _ _ _ - _ _ _ - _ _ - _ _ _ 

6 Nome(s) do doente:  

7 Sexo: (escolher uma opção) (M=Masculino       F=Feminino)  

8 Idade: (anos, meses, dias completados)           Anos                 Meses                  Dias 

9 Pessoa que remete a amostra: Nome e designação:  

Nº de telefone e endereço electrónico: 
 

Parte II. O responsável do laboratório preenche esta secção e devolve o formulário ao distrito e ao médico 

 Nome e localização do laboratório:  

10 Estado da amostra: (escolher uma opção)  

1 = Adequado (boa); 2 = Inadequado (má). 
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HEPATITE VIRAL AGUDA OU CRÓNICA - FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO DE CASOS 

 
Nº Variável/Descrição Resposta 

11 Resultados laboratoriais: (Assinalar uma das casas) 

Hepatite A:  Anti-HAV IgM 

Hepatite B:  HBsAg ou IgM anti-HBc       

Hepatite C:  Anti-HCV  

Hepatite D:  HBsAg ou IgM anti-HBc mais anti-HDV  

Hepatite E: IgM anti-HEV e/ou IgG anti-HEV   

 

Anti-HAV: IgM: ❑Pos.  ❑Neg.     ❑Desconhece 

Anti-HBc: IgM:  ❑Pos.   ❑Neg.   ❑Desconhece 

HBsAg:   ❑Pos.     ❑Neg.        ❑Desconhece 

Anti-HCV:   ❑Pos.    ❑Neg.        ❑Desconhece 

HCV ARN:   ❑Pos.     ❑Neg.       ❑Desconhece 

HCV núcleo Ag:   ❑Pos.     ❑Neg.      

❑Desconhece 

HCV genotype 

Anti-HEV IgM     Pos       Neg         Desconhece 

12 Outros resultados laboratoriais:  

13 Resultados dos dados laboratoriais enviados ao médico (dia/mês/ano) /__ __/__ __/__ __ __ __/ 

14 Resultados dos dados laboratoriais enviados ao distrito: 
(dia/mês/ano) 

/__ __/__ __/__ __ __ __/ 

15 Data em que o distrito recebeu os resultados laboratoriais: 
(dia/mês/ano) 

/__ __/__ __/__ __ __ __/ 

16 Nome do técnico de laboratório que preenche o formulário:                              

Nº de telefone.  

Assinatura: 

Endereço electrónico: 

Data 
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ANEXO 11N: Listagem de surtos no âmbito da VIDR  
 

Uma listagem compila informação relevante relativa a cada caso declarado para efeitos de análise e acção. 
Elencar cada caso e a informação respectiva ajuda a fornecer os dados necessários para avaliação das 
características dos casos, o que contribui ainda para orientar as actividades de resposta. Trata-se de uma 
ferramenta importante para recolher e analisar rapidamente informação.  
Durante um surto, deve ser elaborada uma listagem que servirá de fonte primária de recolha de dados. As 
colunas abaixo da Listagem VIDR devem ser adaptadas de acordo com a situação. A informação relativa a 
cada caso declarado deve ser introduzida numa única linha do mapa. Este formulário em suporte papel deve 
ser sistematicamente incorporado na Base de Dados de Rotina da VIDR de modo a facilitar uma análise 
exaustiva e a sua comunicação para o nível sanitário superior, numa base diária e semanal. 
 

Listagem exemplificativa: 
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ANEXO 11O:  Formulários de registo de contactos 

 

 

 

IDR VIDR do caso: __________________ Nome do caso: ____________________ Sexo do caso: M_____F_____ 

Endereço de residência/aldeia do caso:                 Localização do caso: (Distrito/município) ______ Região/município do caso: 
_____ 

Chefe de família do caso: ________ Data de início dos sintomas: ____/__/___          Data do internamento hospitalar: 
__/__/_ 
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ANEXO 11P: Sistema de relatórios de alerta da comunidade  
 

Instruções: este formulário é preenchido pela pessoa focal da VBC e entregue de imediato à pessoa focal da vigilância focal no 
estabelecimento de saúde/subdistrito sanitário mais próximo quando é feita a identificação de doença(s) ou de eventos de saúde 
de acordo com a definição de casos comunitários. Deve também ser preenchido no que diz respeito a acontecimentos/sinais de 
saúde atípicos que não estão contemplados numa dada definição de caso. 

 

NB: os países devem adoptar este formulário de tal maneira que sirva para compilar e notificar/comunicar as suas doenças 
prioritárias (vigilância baseada em indicadores) e eventos/sinais (vigilância baseada em eventos) que ocorrem ao nível da 
comunidade. Pode ser feito em triplicado no formulário de Registo ou Caderneta da VBC, sendo remetida uma cópia ao 
estabelecimento de saúde mais próximo e uma cópia conservada pela pessoa focal da VBC ao nível da comunidade. Certas 
secções do registo devem conter fotografias ou imagens relativas a casos comunitários definidos e eventos/sinais pré-
determinados de modo a auxiliar a detecção ao nível da comunidade. 

 

 

SISTEMA DE RELATÓRIOS DE ALERTA DA COMUNIDADE 
[enviar imediatamente este formulário ao seu supervisor ou ao estabelecimento de saúde mais próximo] 

 
1. Nome da pessoa focal da VBC declarante:____________________________ 

 
2. Nº de telefone.:_____________________Comunidade:___________________Distrito:_________________ 

 
3. Data da comunicação: (dia, mês, ano)__ __/__ __/__ __ __ __ 

4. Tipo de doença/problema de saúde/evento/sinal: (favor descrever) ___________________________________ 
 

5. Quando aconteceu isso? (data: dia/mês/ano);     Hora: 
 
__ __/__ __/__ __ __ __ 

6. Data/hora em que foi detectado: (data: dia/mês/ano); Hora: 
 __ __/__ __/__ __ __ __ 

7. Onde aconteceu isso? 
Localização: (comunidade/enfermaria/subdistrito/distrito) 
 

 

8. Quantas pessoas foram afectadas?  

9. Faleceu alguém?     S/N         Em caso afirmativo, quantas pessoas?  

10. Estão envolvidos animais doentes ou cadáver? 
  

11. O evento prossegue à data/hora desta declaração? 
  

 
12. Que medidas foram tomadas? 
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ANEXO 11Q: Vigilância de base comunitária (VBC) - Registo mensal de suspeitas de 
doença e eventos de saúde pública 

 

Este formulário é um resumo de todas as doenças e todos os eventos de saúde identificados no decurso do mês. É preenchido por uma pessoa focal da 
comunidade e remetido mensalmente à pessoa focal da vigilância no estabelecimento de saúde/subdistrito sanitário mais próximo. 

VIGILÂNCIA DE BASE COMUNITÁRIA 

REGISTO MENSAL DE SUSPEITAS DE DOENÇA E EVENTOS DE SAÚDE PÚBLICA 

Distrito: ______________________________________ Enfermaria/subdistrito: __________________________________ 

Comunidade: _____________________________________________ Mês: __________________ Ano: __________      

Nº de 
seriação 

Tipo de 
doença/problema de 
saúde/evento/alerta 

Quando 
aconteceu 
isso? 

(dia/mês/ano) 

Onde aconteceu isso? 

(Comunidade/distrito) 

Quantas 
pessoas 
foram 

afectadas? 

Quantas 
pessoas 
faleceram 
? 

Que medidas 
foram tomadas? 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

NB: os países devem adoptar este formulário de tal maneira que sirva para compilar e notificar/comunicar as suas doenças 
prioritárias (vigilância baseada em indicadores) e eventos/sinais (vigilância baseada em eventos) que ocorrem ao nível da 
comunidade. Pode ser feito em triplicado no formulário de Registo ou Caderneta da VBC, sendo remetida uma cópia ao 
estabelecimento de saúde mais próximo e uma cópia é conservada pela pessoa focal da VBC ao nível da comunidade. 
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REGISTO/CADERNETA DA VBC – EXEMPLIFICAÇÃO VISUAL 
 

Código Casos/problemas de saúde/eventos/sinais a 
comunicar Imagem 

01 Qualquer pessoa com cefaleia e a rigidez no pescoço 

Inserir fotos/imagens descritivas 
do caso/problemas de 
saúde/eventos/sinais para auxiliar 
a detecção ao nível da comunidade 

02 Qualquer pessoa com febre e erupção cutânea  

03 
Dois ou mais pessoas apresentando sinais/sintomas 
semelhantes na mesma comunidade, escola ou local de 
trabalho no espaço de uma semana 

 

04 Um conjunto de animais mortos sem explicação numa 
dada semana  

05 Qualquer pessoa apresentando sinais e sintomas novos 
ou raros  
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ANEXO 11R: Formulário de notificação de eventos adversos pós-vacinação (EAPV) 
 



266 
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Número de ID da notificação de EAPV: 
 

FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE EVENTO ADVERSO PÓS-VACINAÇÃO (EAPV) 
 

*Nome do doente:  
*Morada completa do doente: 
 
Telefone:  
Sexo: M___ F___ 
 
*Data de nascimento: __/__/__  
OU idade à data da eclosão: __ anos __meses ___dias  
OU faixa etária à data da eclosão: __ <1 ano __1 a 5 anos __ 
>5 anos 

* Nome do declarante: 
Instituição:  
Designação e departamento:  
Morada: 
 
 
Telefone e endereço electrónico:  
Data em que o doente comunicou o evento ao sistema de 
saúde: __/__/ 
Data presente: __/__/ 

  
Estabelecimento de saúde (lugar ou centro de vacinação) 
nome e morada: 

 

Vacina Diluente (caso  se aplique) 
*Nome da 

vacina 
*Data da 
vacinação 

*Hora da 
vacinação 

Dose 
(1ª, 2ª, 
etc.) 

* Nº do 
lote/ 

Referência 

Data de 
caducidade 

Nome 
do 

diluente 

Nº do lote/ 
Referência 

Data de 
caducidade 

Data e hora da 
reconstituição 

          
          
          
          

 
*Evento(s) adverso(s): 
___ Reacção local acentuada    ___ >3 dias       ___   para além da 
articulação mais próxima 
___ Convulsões                          ___ febril         ___ afebril 
 
___ Abcesso  
___ Sépsis  
___ Encefalopatia  
___ Síndrome do choque tóxico  
___ Trombocitopenia 
___ Anafilaxia  
___ Febre >38°C 
___ Outra (especificar)……………………………………… 
 

Data de início do EAPV: __/__/__ 
 
Hora ___ ___: ___ ___  
 
Descrever o EAPV (sinais e sintomas): 
 

*Gravidade: Sim/Não; → Se sim  
___ Morte ___   Perigo de vida ___ Incapacidade persistente ou significativa ___ Hospitalização ___ Anomalia congénita 
 
__ Outro evento médico importante (especificar)........................................................................................................... 
 
*Desfecho: ___ Em recuperação ___ Restabelecido ___ Restabelecido com sequelas ___ Não recuperado ___ Não sabe 
 
___ Faleceu.  Se faleceu, data do óbito: ___ / ___ / ___             Autópsia realizada: ___  Sim ___ Não ___ Desconhece 
 
Historial médico anterior (incluindo historial de reacção semelhante ou outras alergias), medicação concomitante e outra 
informação pertinente (e.g. outros casos). Aditar mais folhas se for necessário: 

 
 
 

A completar pelo primeiro nível de tomada de decisão: 
Investigação necessária: ___Sim  ___Não Se sim, data prevista para a investigação: ___ / ___ / ___              

 
A completar pelo nível nacional: 
Data de recepção da declaração a nível nacional ___ / ___ 

/ ___              
ID mundial único de EAPV: 

Observações: 
 
 
 
 

*Campo obrigatório 
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FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO EAPV 

(apenas para eventos adversos graves pós-vacinação - Óbito / Incapacidade / Hospitalização / 
Agrupamento) 
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Secção A  Detalhes genéricos 

Província/Estado Distrito ID do caso 

Local da vacinação (✓): ___ Estabelecimento de saúde público ___ Estabelecimento de saúde privado ___ 
Outro (especificar)___________ 

Vacinação no âmbito de (✓): ___ Campanha ___ Rotina ___ Outra (especificar)  

Morada do posto de vacinação: 
 

Nome do funcionário declarante: 
 
Designação / Cargo: 

Telefone # linha fixa (com indicativo): 

Data da investigação: ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ 
Data de preenchimento deste formulário: ___ ___ / 
___ ___ / ___ ___ 

Este relatório é: ___O primeiro ___ Intercalar ___ Final 
Telemóvel:                                Endereço electrónico: 

Nome do doente                                                                                                                  Sexo: ___ M ___ F 
(usar um formulário distinto para cada caso num agrupamento) 
Data de nascimento (dia/mês/ano): ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ 

OU idade quando eclodiu: __ __ anos __ __meses __ __dias     OU faixa etária: __ < 1 ano __1-5 anos __ > 5 
anos  
Morada completa do doente com sinalizações prediais (nome da rua, número da casa, localidade, número de 
telefone, etc.): 
 
 
Nome das 
vacinas/diluente 
inoculado ao doente 

Data da 
vacinação 
 

Hora da 
vacinação 
 

Dose (e.g. 1ªt, 
2ª, etc.) 
 

Nº de 
lote/referência 
 

Data de 
caducidade 
 

    Vacina Diluente Vacina Diluente 

    Vacina Diluente Vacina Diluente 
    Vacina Diluente Vacina Diluente 
    Vacina Diluente Vacina Diluente 
    Vacina Diluente Vacina Diluente 
Tipo de posto (✓) ___ Fixo  ___ Móvel  ___ Proximidade  ___ Outro 
 

Data do primeiro/principal sintoma (dia/mês/ano): __ __ / __ __ / __ __ Hora do primeiro sintoma (hh/mm): __ __ / __ 
__ / __ __   
Data de hospitalização (dia/mês/ano): __ __ / __ __ / __ __  
Data da primeira declaração às autoridades sanitárias (dia/mês/ano): __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
 

Estado à data da investigação (✓): ___ Defunto ___ Incapacitado ___ Em recuperação ___ Totalmente restabelecido ___ 
Não sabe 
 
Se faleceu, data e hora do óbito (dia/mês/ano): __ __ / __ __ / __ __ __  (hh/mm) __ __ / __ __  

Autópsia realizada? (✓) ___Sim (data) __________________  ___ Não  ___ Planeada para (data) ______________  Hora 
________ 
Juntar relatório (se disponível) 
 

Secção B Informação pertinente do doente anterior à vacinação  

Critérios Conclusão Comentário (na afirmativa dar 
pormenores)  

Antecedentes de evento semelhante Sim/Não / 
Desconhece 

 

Evento adverso após-vacinação(ões) anterior(es) Sim/Não / 
Desconhece 

 

Historial de alergia a vacinas, medicamentos ou alimentos Sim/Não / 
Desconhece 

 

Doença pré-existente (30 dias) / disfunção congénita  Sim/Não / 
Desconhece 

 

Historial de hospitalização nos últimos 30 dias, referindo a 
causa 

Sim/Não / 
Desconhece 
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Doente sob medicação concomitante actualmente?  
(na afirmativa, nome do medicamento, indicação, 
dosagem e datas do tratamento) 

Sim/Não / 
Desconhece 

 

História familiar de patologia seja qual for a doença (com 
relevância para EAPV) ou alergia 

Sim/Não / 
Desconhece 

 

Relativamente a mulheres adultas  
• Actualmente grávida? Sim (semanas) _____________________________ /Não/Desconhece  
• Actualmente a amamentar? Sim/Não 

Relativamente a recém-nascidos  
O parto ocorreu ___ no termo completo ___ antes do termo ___ depois do termo.              Peso à nascença:  

Procedimento de parto  ___Normal ___Cesariana ___Assistido (fórceps, ventosas, etc.) __Complicações (especificar) 
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Nome Nº de ID do caso Investigação EAPV Página 2/4  
Secção C Detalhes do primeiro exame** de caso grave de EAPV 
Origem de informação (✓ todas as alternativas aplicáveis): Exame pelo investigador ___ Documentos de 
autópsia verbal___ 
Outra ________________________________ Se provém da autópsia verbal, favor indicar a 
fonte______________ 
Nome da primeira pessoa que examinou/tratou o doente: _________________________ 
Nome de outras pessoas que trataram o doente: _______________________________________ 
Outras fontes que facultaram informação (especificar): __________________________________ 
 
Sinais e sintomas por ordem cronológica na altura da vacinação: 
 
 
 
 
 
 
 
Nome e contactos da pessoa que preenche estes 
dados clínicos: 

Designação: Data/hora 

**Instruções – Juntar cópias de TODOS os documentos disponíveis (incluindo ficha médica, relatório de 
alta, apontamentos sobre o caso, relatórios laboratoriais e relatórios da autópsia) e completar com 
informação adicional que NÃO CONSTA dos documentos existentes, i.e. 

• Se o doente recebeu cuidados médicos – juntar cópias de todos os documentos disponíveis (incluindo ficha 
médica, relatório de alta, relatórios laboratoriais e relatórios da autópsia, se disponíveis) e redigir apenas a 
informação que não consta dos documentos apensos abaixo  

• Se o doente não recebeu cuidados médicos – obter a sua ficha, examinar o doente e redigir as suas 
conclusões abaixo (aditar mais folhas se for necessário) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnóstico provisório / final: 
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Nome Nº de ID do caso Investigação EAPV Página 3/4 
Secção D Detalhes sobre as vacinas fornecidas no local com relação ao EAPV no dia correspondente 
Quantidade de 
pessoas vacinadas 
para cada 
antigénio no local 
da sessão de 
vacinação. Juntar 
registo se 
disponível. 

Nome da 
vacina 

         

Quantidade 
de doses 

         

a) Quando foi o doente vacinado?        (✓  a opção __ abaixo e responda a TODAS as perguntas) 
 __ Na primeira sessão de vacinação ___ Na última sessão de vacinação ___Não sabe 
No caso de frascos multidoses, a vacina foi administrada ___ de entre as primeiras doses do frasco? ___ de 
entre as últimas doses do frasco? ___ Desconhece 

b) Houve algum erro de prescrição ou incumprimento quanto às 
recomendações de uso desta vacina? 

Sim* / Não 

c) Baseando-se na sua investigação, acha que a vacina (componentes) 
administrada poderia não estar esterilizados? 

Sim* / Não / Incapaz de 
apreciar 

d) Baseando-se na sua investigação, acha que o estado físico da vacina (e.g. 
alteração de cor, turvação, substâncias estranhas, etc.) era anormal no 
momento da administração? 

Sim* / Não / Incapaz de 
apreciar 

e) Baseando-se na sua investigação, acha que houve um erro na 
reconstituição/preparação da vacina por parte do técnico de vacinação (e.g. 
produto errado, diluente errado, mistura incorrecta, enchimento impróprio 
da seringa, etc.)? 

Sim* / Não / Incapaz de 
apreciar 

f) Baseando-se na sua investigação, acha que houve uma falha no 
manuseamento da vacina (e.g. quebra da cadeia de frio durante o transporte, 
armazenamento e/ou sessão de vacinação, etc.)? 

Sim* / Não / Incapaz de 
apreciar 

g) Baseando-se na sua investigação, acha que a vacina foi incorrectametne 
administrada (e.g. dose errada, local ou via de administração incorrecto, 
tamanho impróprio de agulha, sem seguir o procedimento correcto de 
injecção, etc.)? 

Sim* / Não / Incapaz de 
apreciar 

h) Quantidade de pessoas vacinadas com o frasco/ampola de vacina em causa  
i) Quantidade de pessoas vacinadas com a vacina em causa durante a mesma 

sessão 
 

j) Quantidade de pessoas vacinadas com a vacina em causa cujo número de 
lote é idêntico e administrada noutros sítios. Especificar quais os locais: 
_______________ 

 

k) Este caso faz parte de um agrupamento? Sim* / Não / Desconhece 
l) Se sim, quanto mais casos foram detectados no agrupamento?  

• Todos os casos dentro do agrupamento receberam a vacina proveniente 
do mesmo frasco? 

Sim* / Não / Desconhece 

• Se não, qual foi a quantidade de frascos gastos quando da vacinação do 
agrupamento (introduzir detalhes em separado) 

 

*É obrigatório que dê explicações a estas perguntas em separado 
Secção E Práticas de vacinação no(s) sítio(s) onde a vacina em causa foi usada 

(preencher esta secção interrogando e/ou observando as práticas) 
Seringas e agulhas utilizadas: 
• São utlizadas seringas AD para fins de vacinação? Sim / Não / Desconhece 
Se não, especificar o tipo de seringas utilizadas: ___ Vidro ___ Descartável ___ Reciclado descartável ___ 
Outro 
Principais conclusões específicas/considerações e observações adicionais: 
 
 
Reconstituição: (completar apenas se se aplicar, ✓ NA caso não se aplique) 
• Processo de reconstituição (✓) 

Mesma seringa de reconstituição utilizada para frascos múltiplos da mesma vacina? 
Situação 
Sim Não NA 
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Mesma seringa de reconstituição utilizada para reconstituir vacinas diferentes vacinas?    
Distintas seringas de reconstituição para cada frasco de vacina?    
Distintas seringas de reconstituição para cada acto de vacinação?    

• As vacinas e os diluentes utilizados correspondem aqueles recomendados pelo 
fabricante? 

   

Principais conclusões específicas/considerações e observações adicionais: 
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Nome 
Secção F Cadeia de frio e transporte 

(preencher esta secção interrogando e/ou observando as práticas) 
Último lugar de armazenamento da vacina: 
• A temperatura do frigorífico de armazenamento da vacina é verificada? 

o Se “sim", houve algum desvio no exterior de 2-8 C depois da vacina ser colocada 
dentro? 

o Se “sim", fornecer em separado pormenores da monitorização. 
• Foi seguido o procedimento correcto para armazenar vacinas, diluentes e seringas? 
• Encontrava-se algum outro artigo no frigorífico ou congelador (para além de vacinas e 

diluentes EPI)? 
• Encontravam-se vacinas reconstituídas parcialmente utilizadas no frigorífico? 
• Encontravam-se vacinas inutilizáveis (caducada, sem rótulo, frasco de vacina de referência 

na fase 3 ou 4, congelada) no frigorífico? 
• Encontravam-se diluentes (caducado, fabricante não coincidente, ampola rachada ou suja) 

no local de armazenamento? 
Principais conclusões específicas/considerações e observações adicionais: 
 
 
 
Transporte de vacinas: 
• Tipo de transportadora de vacinas utilizada 
• A transportadora de vacinas foi enviada para o posto no próprio dia da vacinação? 
• A transportadora de vacinas foi devolvida pelo posto no próprio dia da vacinação? 
• Foi utilizado um acondicionamento em saco de gelo? 
Principais conclusões específicas/considerações e observações adicionais: 
 
 
Secção G Pesquisa comunitária (queira visitar a localidade e entrevistar familiares/outras pessoas) 
Foram comunicados eventos semelhantes em idêntico lapso temporal ao da ocorrência do evento e na mesma 
localidade? Sim/Não/Desconhece Se sim, fazer a descrição: 
 
 
 
Se sim, quantos eventos/episódios? 
 
 

Entre os indivíduos afectados, quantos 
• Estão vacinados: _____________________________ 
• Não estão vacinados: __________________________ 
• Não se sabe: ______________________________ 

Outras observações: 
 
 
Secção H Outras conclusões/considerações/observações 
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ANEXO 11S: Memorando sobre eventos adversos na sequência da vacinação – 
Investigação 
 

EVENTO ADVERSO PÓS-VACINAÇÃO 
___ Enviar as amostras para o centro de ensaios 

apropiado (laboratório, autoridade regulamentar, 
etc.) 

4. ANALISAR OS DADOS 
___Analisar resultados epidemiológicos, clínicos e 

laboratoriais  
___Partilhar resultados com o comité nacional de 

EAPV para aconselhamento especializado 
___Resumir e transmitir as conclusões 

POSSÍVEIS CAUSAS DE AEFL 
Associadas à vacina ou vacinação 

Relacionadas com produtos da vacina 
Relacionadas com qualidade defeituosa da vacina  
Relacionadas com erro de vacinação 
relacionadas com medo da vacinação 

Evento adverso coincidente 

5. TOMAR MEDIDAS  
Depois de investigado um EAPV, a resposta local deve 
basear-se nas suas conclusões (dados/informação) e práticas 
locais. A maior prioridade consiste em tratar o doente. Pode 
ser necessário suspender temporariamente a vacinação na 
localidade do evento enquanto não se conhecem os 
resultados da investigação, embora seja exepcional. Só 
muito raramente é necessário uma suspensão mais 
abrangente da vacinação. Quando se tomam medidas, é 
important: 

___ Dar feedback ao pessoal de saúde 
___ Comunicar resultados e intervenções aos familiares e ao 

público em geral – durante todas as fases da investigação  
___ Corrigir o problema (com base na causa) intensificando a 

formação, supervisão e/ou a distribuição de 
vacinas/material de injecção  

___ Substituir as vacinas se for indicado 

INVESTIGAR ÓBITOS SUBSEQUENTES À 
VACINAÇÃO 

Depois de informar as autoridades superiores, deve ser 
realizada uma investigação no terreno por uma equipa clínica, 
peritos laboratoriais e forenses com o apoio dos gestores do 
programa. A decisão relativa a uma autópsia deve ser tomada 
tendo em conta o contecto local, sociocultural, religioso e 
político. As autósias devem ser efectuadas com as informações 
perinentes no que diz respeito às circunstâncias do evento e 
aplicando os protocolos normalizados relativos à prática de 
autópsia. Amostras adequadas devem ser colhidas para 
análise.  
 
No caso de não ser viável autopsiar, pode-se efectuar uma 
autópsia verbal aplicando as orientações e os protocolos 
consagrados. 
 
RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO DE EAPV 
No final da investigação, os documentos e as provas 
recolhidos devem ser coligidos, sendo um relatório elaborado 
e entregue a um grupo de peritos de modo a se 
determinar/avaliar a causalidade. 

PRINCIPAIS RECURSOS PARA INVESTIGAR 
EAPV 

• Formulário tipo da OMS para declarar EAPV: 
http://www.who.int/ 
vaccine_safety/REPORTING_FORM_FOR_ADVE
RSE_EVENTS 
FOLLOWING_IMMUNIZATION.pdf?ua=1 

• Formulário tipo da OMS para investigar EAPV:  
http://www.who. 
int/vaccine_safety/initiative/investigation/AEFI_Inve
stigation form_2Dec14.pdf?ua=1 

• Manual mundial sobre vigilância de EAPV 
http://www.who.int/ 
vaccin_safety/publications/aewfi_surveillance/en/  

• Manual do utilizador EAPV OMS para classificar o 
nexo de causalidade 
http://www.who.int/vaccine_safety/publications/gvs_
aefi/en/ 

• Definições de caso padrão ao abrigo da Brighton 
Collaboration 
https://www.brightoncollaboration.org/case-
definitions 

• Normas de autópsia verbal: apurar e atribuir causas à 
morte 
http://www.who.int/healthinfo/statistics/verbalautops
ystandards/en/index1.html 

 
i. Entende-se por EAPV qualquer ocorrência médico-clínica indesejável na sequência da 

vacinação e sem necessária relação de causa a efeito com a administração da vacina. O evento 
adverso prende-se com um sinal desfavorável ou não intencional, um achado laboratorial 
anormal, sintoma ou doença.  

ii. Nos EAPV incluem-se óbitos, hospitalização ou prolongamento de hospitalização corrente, 
deficiência ou incapacidade persistente ou significativa, anomalia congénita/malformação à 
nascença ou perigo de vida.  

iii. Um agrupamento de EAPV é constituído por um ou mais casos de idêntico evento adverso 
correlacionados em termos de tempo, lugar ou vacina inoculada. 

iv.  A informação (proveniente de uma ou várias fontes) sugerindo um nexo de causalidade novo 
ou potencial ou ainda um novo aspecto de uma associação conhecida entre uma intervenção 
e um evento adverso ou um conjunto de eventos adversos que se julga ser suficientemente 
provável para justificar uma intervenção de apuramento. 

INVESTIGAR 
AGRUPAMENTOS DE 
EAPV 

 
Passos sugeridos para identificar 
as causas mais prováveis de um 
agrupamento de EAPV 
 

Agrupamento de EAPV 

SIM …. NÃO 
Todos os casos provêm apenas de um estabelecimento? (assumir que o memso lote 
foi utilizado noutro sítio) 
Todos os casos receberam vacina e lote idênticos? 
Reacção à vacina é conhecida? 
Semelhante doença noutras pessoas que não receberam a vacina? 

http://www.who.int/vaccine_safety/publications/gvs_aefi/en/
http://www.who.int/vaccine_safety/publications/gvs_aefi/en/
http://www.who.int/healthinfo/statistics/verbalautopsystandards/en/index1.html
http://www.who.int/healthinfo/statistics/verbalautopsystandards/en/index1.html
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Falha na vacinação, coincidêmncia ou não s esabe (indicação) 
Erro de vacinação 
Evento coincidente 
Semelhante doença noutras pessoas que não receberam a vacina? 
Erro do fabricante, problem do lote ou falha no transporte/armazenamento 
Índice de reacção dentro do valor esperado? 
Falha na vacinação ou problema de qualidade da vacina 
Evento coincidente 
Reacção a substância da vacina 
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