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1. O INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS 

 

O Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER), da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo, é uma das primeiras instituições de Saúde Pública em nosso país e desde sua fundação em 

08 de janeiro de 1880 atende exclusivamente pacientes com doenças infecciosas e parasitárias.  

Durante os 134 anos de existência acompanhou e intercedeu na trajetória de várias doenças 

infecciosas em São Paulo e no Brasil, registrou o desaparecimento de várias doenças, tais como 

varíola e gripe espanhola, e o aparecimento de outras como: doença meningocócica, aids e a 

pandemia de gripe pelo vírus Influenza A H1N1. Atualmente dispõe de 199 leitos para internação, 

dentre os quais 17 leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 17 leitos destinados ao Pronto 

Socorro. 

  O Pronto Socorro (PS) do Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER) é a única Unidade de 

Emergência exclusiva para atendimento de Doenças Infecciosas do Estado de São Paulo, referência 

para toda a rede pública. O mesmo se aplica à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que conta com 

equipe multiprofissional treinada e dedicada para o tratamento de pacientes críticos. 

Em agosto de 2014, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER) foi escolhido pela 

Secretaria de Saúde do estado de São Paulo como hospital de referência para o tratamento de 

casos suspeitos e confirmados de Ebola no estado. 

 

Referência:  

 Do Lazareto dos Variolosos ao Instituto de Infectologia Emílio Ribas. 130 Anos de História da Saúde Pública no 
Brasil. Editora Narrativa Um. Agosto de 2010.  

 

 

2. A EPIDEMIA DE EBOLA – 2014 

 

Em 21 de março de 2014 o ministro da saúde da Guiné, país do oeste da África, vem a 

público para relatar o surto de uma doença caracterizada por febre, diarréia profusa, vômitos e 

alta taxa de letalidade – 59% das 49 pessoas contaminadas. Exames laboratoriais realizados no 

Instituto  
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Pasteur, na França, mostraram que 15 de 20 pacientes testados foram positivos para o 

vírus Ebola através da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). O sequenciamento 

genético confirmava o diagnóstico de Ebola, espécie Zaire Ebolavírus.  

Os casos de Ebola foram descritos pela primeira vez na região de Gueckedou, seguidos de 

Macenta e Kissigougou, regiões do sudeste da Guiné. Em 30 de março são relatados os primeiros 

casos na Libéria e em 24 de maio, casos são relatados em Serra Leoa, ambos países vizinhos a 

Guiné. Em 25 de julho um caso importado de Ebola é relatado na Nigéria, trazido originalmente da 

Libéria país que não faz fronteira com os três países afetados até o momento. A análise 

epidemiológica retrospectiva, sugere que os primeiros casos tenham ocorrido em dezembro de 

2013. Até a data de 07 de setembro de 2014, foram reportados 4.366 casos suspeitos, prováveis e 

confirmados com 2.218 óbitos (51%) na região de Guiné, Serra Leoa, Libéria e 24 casos suspeitos, 

prováveis e confirmados com 08 óbitos (33%) na Nigéria e Senegal. Sendo claro que a epidemia se 

concentra nos três primeiros países e os dois últimos, até a presente data, não fazem parte da 

definição de casos adotada pelo Ministério da Saúde. 

Esta é a mais extensa e mais duradoura epidemia já registrada. Dadas às condições de 

infraestrutura e de saúde pública dos países mais afetados e de seus fronteiriços, é alto o risco de 

que a epidemia continue a se expandir e uma resposta internacional e coordenada é essencial 

para controlar e reverter essa situação. Dessa forma, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

declarou, no dia 08 de agosto de 2014, a atual epidemia de ebola como uma emergência de saúde 

pública internacional – nível 2.  

Referências: 

 MMWR, June 27, 2014 – vol. 63 – nº 25 

 Bausch DG, Schwarz L. Outbreak of Ebola Virus Disease in Guinea: Where Ecology Meets Economy. PLoS Negl 
Trop Dis.  2014 Jul 31;8(7):e3056. 

 World Health Organization. Ebola vírus disease in Guinea, disponível em: 
http://www.afro.who.int/en/clusters-a-programmes/dpc/epidemic-a-pandemic-alert-and-
response/outbreak-news/4063-ebola-hemorrhagic-fever-in-guinea.html. 

 World Health Organization. Ebola virus disease,  update 12 September 2014, disponível em: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/133073/1/roadmapsitrep3_eng.pdf?ua=1 

 Baize S.  Emergence of Zaire Ebola Virus Disease in Guinea — Preliminary Report. N Engl J Med. 2014 Apr 16 
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3. HISTÓRICO E PATOGÊNESE 

 

O vírus ebola é um filovírus da família filoviridae que engloba os vírus Marburg, Ebola e 

Cuevavirus. Foi identificado pela primeira vez em 1976 no Zaire (atual República Democrática do 

Congo) e, desde então, tem produzido vários surtos no continente africano.  

O reservatório natural se dá em morcegos e é transmitido para seres humanos que tiveram 

contato com sangue, órgãos ou fluidos corporais de animais infectados, como chimpanzés, gorilas, 

morcegos-gigantes, antílopes e porcos-espinhos.  

Existem cinco espécies de vírus Ebola (Zaire Ebolavirus, Sudão Ebolavirus, Bundibugyo 

Ebolavirus, Reston Ebolavirus e Tai Forest Ebolavirus), sendo o Zaire Ebolavirus o que apresenta a 

maior letalidade, geralmente acima de 60% dos casos diagnosticados, podendo chegar a 90% em 

algumas coortes históricas.  

O Ebola é um vírus filamentoso, com envelope lipídico, não segmentado, fita simples e RNA 

negativo. O genoma viral codifica sete proteínas estruturais, nucleoproteína (NP), cofator da 

polimerase (VP35), matriz proteica (VP40), glicoproteína (GP), replicação da transcrição de 

proteínas (VP30), proteína da matriz menor (VP24), e de RNA dependente de RNA polimerase (L). 

Acredita-se que a VP24 e VP40 são as determinantes pela sua alta virulência.  
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O vírus Ebola é causador de febre hemorrágica em humanos e primatas. Apresenta amplo 

tropismo celular, capaz de infectar uma grande gama de tipos de celulares. A hibridação in-situ e 

microscopia eletrônica realizados em tecidos de pacientes com doença fatal ou a partir de 

primatas não humanos infectados experimentalmente demonstram que monócitos, macrófagos, 

células dendríticas, células endoteliais, fibroblastos, hepatócitos, células corticais da supra-renal e 

vários outros tipos de células epiteliais emprestam suporte a replicação destes vírus. 

Estudos em primatas não humanos infectados experimentalmente com Zaire Ebolavirus 

sugerem que monócitos, macrófagos e células dendríticas são sítios de replicação precoce e 

preferidos deste vírus. Apesar de endotélio ser considerado como um determinante importante na 

patogênese da doença, ainda não se conhece todos os mecanismos envolvidos.  

A infecção desencadeia a expressão de vários mediadores inflamatórios, incluindo 

Interferon; Interleucinas 2, 6, 8 e 10; Proteína 10 - induzida por interferon; proteína 

quimioatraente de monócito-1 (MCP-1); célula T normal expressa e secretada regulada na ação 

(RANTES); TNF; e espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (NO). A inibição da resposta de 

Interferon tipo I, inicialmente observado em estudos de células endoteliais infectadas com o Zaire 

Ebolavirus parece ser uma característica fundamental na patogênese do filovirus. Todas essas 

alterações vão causar disfunção da hepática, renal, supra-renal, distúrbios na coagulação e 

choque.  

Referências: 

Takada A. Filovrius tropismo: cellular molecules for viral entry.  Front Microbiol. 2012 Feb 6;3:34 

 Stahelin RV. Membrane binding and bending in Ebola VP40 assembly and egress.  Front Microbiol. 2014 Jun 18; 
5:300. Nfon CK, Leung A, Smith G, Embury-Hyatt C, Kobinger G, Weingartl HM. 

 Immunopathogenesis of severe acute respiratory disease in Zaire ebolavirus-infected pigs. PLoS One. 2013 Apr 
23;8(4):e61904. 

 Feldmann H, Geisbert TW. Ebola haemorrhagic fever. The Lancet,Volume 377, Issue 9768, Pages 849 - 862, 5 
March 2011. 

 Kuhn JH at all. Virus nomenclature below the species level: a standardized nomenclature for filovirus strains and 
variants rescued from cDNA. Arch Virol (2014) 159:1229–1237 
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4. CARACTERÍSTICAS E TRANSMISSÃO 

 

Uma vez que o reservatório natural dos vírus Ebola ainda não foi comprovado, a maneira 

pela qual o vírus aparece pela primeira vez em seres humanos no início de um surto ainda é 

desconhecida. No entanto, os pesquisadores levantaram a hipótese de que o primeiro paciente é 

infectado através do contato com um animal, sendo o morcego o reservatório mais provável. 

Em seres humanos o período de incubação pode variar de 2 a 21 dias com média de 8 a 10 

dias. Não há transmissão durante o período de incubação. A transmissão só ocorre após o 

aparecimento da febre e se dá por contato de sangue e secreções (lágrima, suor, fezes, vômito, 

sêmen) indivíduos infectados (incluindo cadáveres) ou do contato com superfícies e objetos 

contaminados. Não há transmissão aérea do vírus. 

A marca da doença é o início da febre alta de maneira aguda, geralmente acompanhada de 

mialgia, cefaleia, diarreia, dor abdominal, vômitos, podendo ocorrer manifestações hemorrágicas. 

 

Referências: 

 CDC. Ebola Hemorrhagic Fever, disponível em: http://www.cdc.gov/vhf/ebola/transmission/index.html.  

 WHO. Frequently asked questions on Ebola virus disease. Updated 8 August 2014, disponível em: 
http://www.who.int/csr/disease/ebola/faq-ebola/en/.  

 Protocolo de vigilância e manejo de casos suspeitos de doença pelo vírus ebola (DVE). Versão 7 – atualizado em 
08 de setembro de 2014, disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/setembro/22/PLANO-DE-CONTINGENCIA---DOEN--A-PELO-V--
RUS-EBOLA---ATUALIZA--AO-22set2014.pdf 

 

 

5. QUADRO CLÍNICO 

 

Os sintomas são geralmente abruptos e começam entre 8 a 10 dias após a exposição, 

podendo variar de 2 a 21 dias. Constituem-se de febre, calafrios, mialgia e mal estar geral. A febre, 

associada a anorexia e astenia, são os sintomas mais comuns. Exantema maculopapular pode se 

http://10.8.70.3/
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/transmission/index.html
http://www.who.int/csr/disease/ebola/faq-ebola/en/
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/setembro/22/PLANO-DE-CONTINGENCIA---DOEN--A-PELO-V--RUS-EBOLA---ATUALIZA--AO-22set2014.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/setembro/22/PLANO-DE-CONTINGENCIA---DOEN--A-PELO-V--RUS-EBOLA---ATUALIZA--AO-22set2014.pdf
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desenvolver após 5 a 7 dias, geralmente afetando face, pescoço, tronco e membros superiores. O 

exantema pode se tornar descamativo. 

Após os sintomas iniciais poderá ocorrer diarreia aquosa, náusea, vômitos e dores 

abdominais; podem também estar presentes sintomas como cefaleia, confusão mental, 

convulsões e sinais de edema cerebral. Além disso, dores torácicas, tosse, rinorréia, dispnéia, 

hiperemia conjuntival e soluços têm sido reportados. 

Sangramentos não estão presentes em todos os pacientes, mas podem se manifestar 

tardiamente no curso da doença e presença de petéquias, equimoses, sangramentos dos sítios de 

venopunção e sangramentos de mucosa podem ser evidenciados. Hemorragias francas são pouco 

comuns. 

Os achados laboratoriais mais frequentes à chegada ao hospital são leucopenia (chegando 

a 1000 cel/micL), frequentemente com linfopenia, seguidas posteriormente por neutropenia com 

desvio a esquerda, plaquetopenia (entre 50.000 a 100.000), elevação de amilase, transaminases, 

proteinuria, Tempos de protrombina e tromboplastina estão elevados bem como os produtos de 

degradação de fibrina, evidenciando um quadro de coagulação intravascular disseminada.  

Embora os mecanismos de alteração de coagulação vistas nas infecções pelo vírus Ebola 

não sejam completamente compreendidas, há evidências de que ocorra por uma combinação de 

fatores tais como redução de concentrações de proteína C, liberação de fatores teciduais de 

monócitos e macrófagos, falência hepática e a plaquetopenia. 
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5.1. PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS E DOENÇAS CONCOMITANTES 

 Guiné Liberia Serra Leoa Nigeria 

Malária 

Alta incidência em 

todo o país, 

predominantemente 

P.falciparum 

Alta incidência em 

todo o país, 

predominantemente 

P.falciparum 

Alta incidência em 

todo o país, 

predominantemente 

P.falciparum 

Alta incidência em todo o 

país, 

predominantemente 

P.falciparum 

HIV 

Presente em até 35% 

dos trabalhadores do 

sexo 

Prevalência 

(indivíduos entre 15 e 

49 anos) 1,7/100000 

Prevalência 

(indivíduos entre 15 e 

49 anos) 0,9/100000 

10% dos 

trabalhadores do sexo 

Prevalência 

(indivíduos entre 15 e 

49 anos)  1,5/100000 

33% dos trabalhadores 

do sexo 

Prevalência (indivíduos 

entre 15 e 49 anos)  

3,1/100000 

Tuberculose 
Incidência maior que 

100/100.000 

Incidência maior que 

100/100.000 

Incidência maior que 

100/100.000 

Incidência maior que 

100/100.000 

Febre de Lassa Risco baixo Risco baixo 

Descrita nas 

províncias Leste e 

Norte 

Risco baixo 

Dengue Risco baixo Não descrito Risco baixo Risco baixo 

Tripanossomíase 

africana 

Presente nas regiões 

de Boffa, DUbreka, 

Forecariah, 

N’Zerekore e 

Gueckedou 

Apenas em áreas 

muito focais 

Apenas em áreas 

muito focais 

Baixo risco nos 

estados de Edo e 

Delta 

Filariose - Oncocercose Oncocercose Loíase 

 

Os pacientes que evoluem de forma grave morrem geralmente entre os dias 6 e 16 de 

doença com choque hipovolêmico e sinais de falência de múltiplos órgãos. Os pacientes que 

evoluem com formas não letais permanecem febris por vários dias, mas geralmente começam a 

apresentar melhora entre os dias 6 e 11 de doença.  

Referências: 

 CDC. Ebola Virus Disease Information for Clinicians in U.S. Healthcare Settings, disponível em: 
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/clinician-information-us-healthcare-settings.html. Acessado em 
31/08/2014 às 15:31h. 

http://10.8.70.3/
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/clinician-information-us-healthcare-settings.html
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 WHO. Prevalence of HIV among adults aged 15 to 49 
Data by country, disponível em: http://apps.who.int/gho/data/node.main.622?lang=en.  

 Feldmann H, Geisbert TW. Ebola haemorrhagic fever. The Lancet, Volume 377, Issue 9768, Pages 849 - 862, 5 
March 2011. 

 NCDC. Clinical Case Management Guidelines of Ebola Virus Disease (EVD), disponível em: 
http://www.ncdc.gov.in/writereaddata/linkimages/clncl_case_mngmnt_ebola2014604494275.pdf.  

 

 

6. DEFINIÇÕES DE CASO – MS/BRASIL 

 

Para se determinar um caso suspeito de DVE, tanto os critérios clínicos e epidemiológicos 

devem coexistir. Abaixo, seguem as definições de caso segundo o Serviço de Vigilância em Saúde 

do Ministério da Saúde do Brasil: 

 

CASO SUSPEITO: Indivíduo procedente, nos últimos 21 dias, de país com transmissão disseminada 

ou intensa de Ebola* que apresente febre de início súbito, podendo ser acompanhada de sinais de 

hemorragia, como: diarreia sanguinolenta, gengivorragia, enterorregia, hemorragias internas, 

sinais purpúricos e hematúria. Em locais com transmissão focalizada de doença pelo vírus Ebola**, 

apenas serão considerados suspeitos os indivíduos que relatem contato com pessoa com suspeita 

ou com diagnóstico de Ebola.  

* Libéria, Guiné e Serra Leoa  

** Cidade de PortHarcourt/Nigéria  

 

CASO PROVÁVEL: caso suspeito com histórico de contato com pessoa doente, participação em 

funerais ou rituais fúnebres de pessoas com suspeita da doença ou contato com animais doentes 

ou mortos.  

 

CASO CONFIRMADO: Caso suspeito com resultado laboratorial para Reação de Polimerase em 

Cadeia (PCR) conclusivo para Ebola realizado em laboratório de referência.  

 

CASO DESCARTADO: Caso suspeito com dois resultados laboratoriais para Reação de Polimerase 

em Cadeia (PCR) negativos para Ebola realizados em Laboratório de Referência definido pelo 

Ministério da Saúde, com intervalo mínimo de 48 horas entre as duas colheitas.  

http://10.8.70.3/
http://apps.who.int/gho/data/node.main.622?lang=en
http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol377no9768/PIIS0140-6736(11)X6010-5
http://www.ncdc.gov.in/writereaddata/linkimages/clncl_case_mngmnt_ebola2014604494275.pdf
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CONTACTANTE ou COMUNICANTE: Indivíduo que teve contato com sangue, fluido ou secreção de 

caso suspeito ou confirmado; ou que dormiu na mesma casa; ou teve contato físico direto com 

casos suspeitos ou com corpo de casos suspeitos que foram a óbito (funeral); ou teve contato com 

roupa ou roupa de cama de casos suspeitos; ou que tenha sido amamentado por casos suspeitos 

(bebês).  

 
Referência: 

 Protocolo de vigilância e manejo de casos suspeitos de doença pelo vírus ebola (DVE). Versão 7 – atualizado em 
08 de setembro de 2014, disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/setembro/22/PLANO-DE-CONTINGENCIA---DOEN--A-PELO-V--
RUS-EBOLA---ATUALIZA--AO-22set2014.pdf 

 

 

7. ATENDIMENTO DE CASOS NO IIER 

 

7.1. ENCAMINHAMENTO DOS CASOS SUSPEITOS PARA O IIER 

 A solicitação de transferência de caso externo deve ser feita, preferencialmente, a partir do 

Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE), evitando transferência que não preencha os 

critérios diagnósticos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

 Transferência do caso suspeito será realizada pelo Grupo de Resgate e Atendimento às 

Urgências (GRAU) – telefone 193, após avaliação do CVE. 

 Preenchido os critérios de Doença pelo Vírus Ebola (DVE), o caso será encaminhado 

diretamente à UTI. 

 O CVE comunica ao médico da UTI, telefone 3896-1256/1367, sobre a necessidade do leito 

para caso suspeito de DVE. 

 A enfermeira da UTI será acionada e iniciará o plano para transferência do paciente. Ver 

fluxograma anexo. 

 

7.2. ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE À UTI DO IIER 

 Desembarcar o paciente na rampa principal do prédio hospitalar;  

http://10.8.70.3/
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/setembro/22/PLANO-DE-CONTINGENCIA---DOEN--A-PELO-V--RUS-EBOLA---ATUALIZA--AO-22set2014.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/setembro/22/PLANO-DE-CONTINGENCIA---DOEN--A-PELO-V--RUS-EBOLA---ATUALIZA--AO-22set2014.pdf
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a. Os profissionais do GRAU deverão encaminhar o paciente à UTI (7º andar) pelos 

elevadores sociais números 507 ou 508. A equipe de vigilância do IIER irá orientá-

los; 

b. Caso os elevadores 507/508 estejam com algum problema técnico direcionar a 

entrada para o elevador 510, através da rampa de serviço. 

 

7.3. ALOCAÇÃO DO PACIENTE NA UTI 

 Os profissionais do GRAU irão transferir o paciente da maca bolha para o leito da UTI; 

 No próprio quarto do paciente será realizada a higienização da maca bolha com hipoclorito 

de sódio a 1%, por profissionais do GRAU, começando do local mais limpo para o mais sujo 

(maca retrátil  maca bolha, por fora  maca bolha, por dentro). Na presença de matéria 

orgânica, o hipoclorito de cálcio deverá ser aplicado e removido antes de iniciar a limpeza 

da maca bolha; 

 A equipe de saúde da UTI, responsáveis pelo atendimento do paciente, será composta de 

um médico e um enfermeiro. O profissional do GRAU deverá colocar a maca bolha para 

fora do quarto, porém deverá permanecer dentro do mesmo; 

 Enquanto são realizadas a higienização da maca bolha e o atendimento do paciente pelos 

profissionais de saúde da UTI, os outros profissionais do GRAU deverão retirar os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), seguindo os passos abaixo: 

1. No banheiro do paciente:  

a) Retirar as botas e luvas de látex colocando em uma caixa de polipropileno 

preenchida com solução de hipoclorito de sódio a 1%. Após imersão por 30 

minutos deverá ser retirado da solução, acondicionado em saco 

autoclavável e transportado, dentro de um container, para a Central de 

Material e Esterilização (CME) onde serão autoclavados e devolvidos ao 

GRAU.  

2. Na antecâmara:  

a) Retirar o macacão junto com as luvas de procedimento e desprezar como 

resíduo infectante; 

http://10.8.70.3/
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b) Retirar a máscara respiratória e depositar na caixa de polipropileno que 

será encaminhada à CME para ser autoclavada. 

 

7.4. HIGIENIZAÇÃO DA AMBULÂNCIA   

 Local: Será feita em uma área isolada do estacionamento do IIER, próxima a rampa de 

serviço; 

 Os profissionais do GRAU devidamente paramentados com os EPI propostos para limpeza 

realizam a higienização da ambulância, utilizando primeiramente, água e sabão, em 

seguida, hipoclorito de sódio a 1%. Na presença de matéria orgânica, o hipoclorito de 

cálcio deverá ser aplicado e removido com papel absorvente antes de iniciar a limpeza; 

 Os resíduos deverão ser colocados em um hamper contendo saco plástico branco com 

símbolo de infectante e saco plástico vermelho por fora (duplo saco), que será 

transportado em contêiner por profissionais da limpeza e desprezado como resíduo 

infectante.  

 

Referências:  

 APECIH – Associação Paulista de Epidemiologia e Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 

Higiene, desinfecção ambiental e resíduos sólidos em serviços de saúde. 3ed. São Paulo, 2013. 

 APECIH – Associação Paulista de Epidemiologia e Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 

Precauções e isolamento. 2ed. São Paulo, 2012. 

 BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Segurança do paciente em serviços de saúde: 

Limpeza e desinfecção de superfícies. 116 p. Brasília: Anvisa, 2010.  

 CDC – Center for Diseases Control and Prevention. Infection Prevention and Control Recommendations for 

Hospitalized Patients with Known or Suspected Ebola Hemorrhagic Fever in U.S. Hospitals. Disponível em: 

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

31/08/14 às 15:35.  

 WHO – World Health Organization. Interim Infection Prevention and Control Guidance for Care of Patients 
with Suspected or Confirmed Filovirus Haemorrhagic Fever in Health-Care Settings, with Focus on Ebola. 2014. 
Disponível em: http://www.who.int/csr/resources/who-ipc-guidance-ebolafinal 

 

 

http://10.8.70.3/
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7.5. AVALIAÇÃO DE PACIENTES DE DEMANDA ESPONTÂNEA 

 

IMPORTANTE LEMBRAR QUE ESTES CASOS SERÃO EXCEÇÃO 
 
PORTARIA PRINCIPAL - atendimento conforme rotina e encaminhamento ao Registro do Pronto 

Socorro. Como regra geral para qualquer atendimento, não se deve manipular qualquer material 
com sujidade. 

 

 

NA RECEPÇÃO DO PRONTO SOCORRO: 
 

Estão fixados cartazes com perguntas (em português, inglês e francês) para o usuário e o 
funcionário (em português)  

 
O Funcionário do registro faz as perguntas abaixo, na ordem apresentada (1, 2 e 3), antes de 

realizar qualquer outro procedimento: 
 

 

1) Você viajou, ou teve contato com alguém que viajou para Libéria, Serra Leoa, Guiné ou 
Cidade de PortHarcourt na Nigéria nos últimos 21 dias? 

Sim(   )       Não (   ) 
 

2) Você está com febre?   
Sim(   )   Não (   ) 

 

Se a resposta for não o atendimento segue rotina normal do PS. Se tiver dúvida conversar 
com um médico do PS, preferencialmente o supervisor da equipe. 

 
Se a resposta for sim para as perguntas 1 e 2: 

o Classificar o paciente como CÓDIGO AMARELO 

o Acionar imediatamente a enfermagem da triagem 

 

 

Obs.1 – profissionais da recepção e do registro não necessitam de paramentação para o atendimento 
visto que contam a proteção do vidro do guichê de atendimento.  

 
Obs.2 – Os dados principais (nome, endereço, telefone, parentesco) serão solicitados pelo enfermeiro 

que fará o atendimento ou aos acompanhantes se houver.  
 
 

http://10.8.70.3/


 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COORDENADORIA DE SERVIÇO DE SAÚDE 

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS” 

Av. Doutor Arnaldo, 165 - 01246-900 - São Paulo – SP 

Tel: (11)3896-1200 - www.emilioribas.sp.gov.br 

 

18 
 

 
EQUIPE DE ENFERMAGEM DO PRONTO SOCORRO 

Enfermeiro da triagem: 

 Solicita ao profissional do registro que comunique os supervisores médicos e de 

enfermagem que irão acionar suas respectivas diretorias e a Vigilância Epidemiológica do 

IIER; 

 Paramenta-se com avental descartável, luvas e máscara.  

 Não cumprimentar o paciente com as mãos; 

 Realiza mais uma vez as perguntas 1 e 2 descritas acima. 

 Solicita que o paciente coloque em um saco plástico (aberto pelo profissional da 

enfermagem) os seus documentos;  

 Direciona o paciente para a sala 4 do PS onde será realizada a anamnese e exame médico, 

porém não entra no quarto. 

 Retira o EPI na antecâmara 

 

Médico e enfermeiro do PS 

 Realizar paramentação adequada para o atendimento;  

 Entrar sempre em dupla na sala para o atendimento; 

 Realizar primeiro atendimento para definição de caso 

 

Caso, após a discussão do caso com o CVE, não se confirme suspeita de doença pelo vírus de Ebola 

encaminhar o paciente para atendimento de rotina. 

 

Se confirmado como caso suspeito ou provável doença pelo vírus de Ebola: 

 Inicia atendimento conforme protocolo clínico de Ebola; 

 Solicitar vaga na UTI para esse paciente; 

 

Em casos de transferência ou demanda espontânea de um caso suspeito o CVE será responsável  

pelo contato com o Ministério da Saúde e execução do Plano Nacional vigente. 

 

http://10.8.70.3/
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Neste caso seguir o fluxograma abaixo: 

 

 

Obs: Ministério da Saúde providência o transporte aéreo   

 

Referências: 

 Protocolo de vigilância e manejo de casos suspeitos de doença pelo vírus ebola (DVE). Versão 7 – atualizado 
em 08 de setembro de 2014, disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/setembro/22/PLANO-DE-CONTINGENCIA---DOEN--A-
PELO-V--RUS-EBOLA---ATUALIZA--AO-22set2014.pdf 

 Nota Técnica nº 14 de 21 de agosto de 2014. Central/CIEVS, Divisão de Infecção Hospitalar e Divisão de 
Zoonoses. São Paulo. 

 

 

http://10.8.70.3/
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/setembro/22/PLANO-DE-CONTINGENCIA---DOEN--A-PELO-V--RUS-EBOLA---ATUALIZA--AO-22set2014.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/setembro/22/PLANO-DE-CONTINGENCIA---DOEN--A-PELO-V--RUS-EBOLA---ATUALIZA--AO-22set2014.pdf


 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COORDENADORIA DE SERVIÇO DE SAÚDE 

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS” 

Av. Doutor Arnaldo, 165 - 01246-900 - São Paulo – SP 

Tel: (11)3896-1200 - www.emilioribas.sp.gov.br 

 

20 
 

 

8. ORIENTAÇÕES DE BIOSSEGURANÇA 

 

Serão instituídas medidas de PRECAUÇÃO PADRÃO, DE CONTATO E PARA GOTÍCULAS na 

assistência a todos os casos suspeitos de infecção pelo vírus Ebola no Instituto de Infectologia 

Emílio Ribas. 

 

8.1.  ISOLAMENTO DO PACIENTE 

A assistência a pacientes com suspeita de infecção pelo vírus Ebola será realizada em um 

QUARTO PRIVATIVO com antecâmara, preferencialmente nos leitos da UTI, devendo haver 

somente um paciente por quarto com banheiro próprio. O local deve permanecer com a porta 

fechada. 

O quarto de isolamento deve ter a entrada sinalizada com a placa de alerta e o tipo de 

isolamento, a fim de evitar o ingresso de pacientes e visitantes de outras áreas ou de profissionais 

que estejam trabalhando em outros locais do hospital. O acesso deve ser restrito aos profissionais 

estritamente envolvidos na assistência ao paciente. 

O recipiente para descarte de materiais perfurocortantes e de resíduos químicos utilizados 

na assistência ao paciente devem ser exclusivos e ficar dentro do quarto de isolamento. 

O local deverá ter todos os materiais necessários ao bom atendimento 

(esfigmomanômetro, estetoscópio, termômetro, monitores cardíacos, etc.) 

 

Dentro do quarto de isolamento, em local próximo à saída, haverá: 

 Hamper contendo saco plástico branco com símbolo de infectante e saco plástico vermelho 

por fora (duplo saco) para depósito da roupa descartável e EPI utilizados dentro do quarto. 

 Lixeira com tampa e abertura sem contato manual (plástico branco com símbolo de 

infectante e saco plástico vermelho por fora).  

 O resíduo gerado é classificado como do grupo A1, conforme recomendação da Anvisa. 

 

 

http://10.8.70.3/
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Na antecâmara do quarto haverá: 

 Equipamentos de proteção individual a serem utilizados no atendimento dos pacientes 

com suspeita de infecção pelo vírus ebola. 

 Disponibilizar um hamper contendo saco plástico branco com símbolo de infectante e saco 

plástico vermelho por fora (duplo saco) para descarte dos EPI. 

 Placa de Precaução para Febre Hemorrágica  

PRECAUÇÕES RESPIRATÓRIAS

E CONTATO

Usar macacão com capuz, avental impermeável, 2 botas 

impermeáveis,  luvas duplas (2 luvas em cada mão), óculos, 

protetor facial e máscara N95 / cirúrgica

PROCEDIMENTO PARA  FEBRE HEMORRÁGICA  AGENTE BIOLÓGICO 

CLASSE DE RISCO 4, 

1. Ebola 

2. Marburg

3. Febre Lassa

4. Febre Rift Valley

5. Febre Hemorrágica Crimeia-Congo

 

 

8.2 KIT DE EPI 

O Kit de EPI para atendimento de Ebola do IIER será composto por: 

 Roupa privativa do hospital 

 Macacão impermeável branco 

 Avental impermeável azul (para ser usado em cima do macacão branco)  

 01 par de botas impermeáveis comuns (primeira bota) 

 01 par de botas impermeáveis antiderrapantes (segunda bota) 

 Máscara N95 

 Óculos de proteção descartável 

 Máscara com visor 

 02 pares de luvas de procedimento 

Todos os profissionais envolvidos na assistência a pacientes com suspeita de infecção pelo 

vírus Ebola devem utilizar o kit EPI.  

http://10.8.70.3/
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Máscara: 

A máscara de proteção respiratória ou cirúrgica deve ser utilizada por todos os 

profissionais que ingressarem no quarto de isolamento. Essa máscara deve ser descartada 

imediatamente após o uso. 

O profissional que atuar em procedimentos com risco de geração de aerossol devem 

sempre utilizar máscara de proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia mínima na 

filtração de 95% de partículas de até 0,3m (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3).  

 

Óculos de Proteção e Protetor de face: 

Os óculos de proteção e o protetor de face devem ser utilizados por todos os profissionais 

que ingressam no quarto de isolamento de pacientes com suspeita de infecção pelo vírus Ebola. 

 

Luvas: 

As luvas de procedimento ou luvas cirúrgicas descartáveis devem ser utilizadas durante 

toda a manipulação do paciente, de qualquer produto utilizado pelo paciente (como cateteres, 

sondas, circuito, equipamento ventilatório, etc.) e de superfícies  do quarto. 

O uso de luvas não substitui a higienização das mãos. 

 

Macacão/avental: 

O macacão e o avental devem ser utilizados durante toda a manipulação do paciente de 

qualquer produto utilizado pelo paciente (como cateteres, sondas, circuito, equipamento 

ventilatório e outros) e superfícies próximas ao leito. 

 

Gorro: 

Recomenda-se o uso de gorro a fim de minimizar a exposição de áreas do couro cabeludo e 

cabelos do profissional a respingo de sangue, secreções corporais e excreções durante a 

assistência. Caso você esteja usando o macacão com capuz, não é necessário usar o gorro. 

 

 

 

http://10.8.70.3/
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Protetor de calçado (botas): 

Recomenda-se o uso de protetor de calçado (botas) impermeável a fim de minimizar a 

exposição dos calçados a respingo de sangue, secreções corporais e excreções durante a 

assistência. Deve-se calçar como primeira bota a bota impermeável comum e a segunda bota é a 

com antiderrapante.  

 

Observações: 

 É obrigatória a assistência clínica ao paciente sempre em duplas (2 médicos ou 2 

enfermeiros, ou 1 médico e 1 enfermeiro)  

 Os EPI devem ser colocados imediatamente antes da entrada do quarto de isolamento e 

devem ser removidos imediatamente antes da saída do quarto (na primeira etapa) e na 

antecâmera (na segunda etapa).  

 A remoção dos EPI é o momento mais crítico, com maior risco de exposição do profissional. 

A CCIH recomenda que a remoção deverá ser bastante criteriosa para evitar a 

contaminação de mucosas, de pele escoriada e da roupa dos profissionais de saúde. 

 O profissional deve proceder à higienização das mãos imediatamente após a remoção do 

EPI. 

 É importante reforçar que não devem ser utilizados adereços como anéis, pulseiras ou 

outros que possam favorecer a contaminação e consequentemente a propagação do vírus. 

 Os profissionais que atuam na assistência a pacientes com suspeita de infecção pelo vírus 

Ebola devem remover as roupas privativas antes de deixar o lIER.  

 
Referências: 

 Protocolo de vigilância e manejo de casos suspeitos de doença pelo vírus ebola (DVE). Versão 5 – atualização 

em 26 de agosto de 2014. Serviço de Vigilância em Saúde, MS, agosto de 2014.  

 ANVISA. Medidas de precaução e controle a serem adotadas na assistência a pacientes suspeitos de infecção 

por Ebola. 13 de agosto de 2014 
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9. PASSOS PARA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS EPI:  

Diante da suspeição de Febre Hemorrágica, atendendo definições dos órgãos de vigilância, 

os dois profissionais das Unidades designados para atendimento anotarão seus nomes, dia e 

horário de entrada em formulário próprio de controle (ver Anexo D), vestirão seus Equipamento 

de Proteção Individual conforme a sequência descrita. 

9.1 Colocação dos EPI (ver fotos em Anexo C): 

1- Higiene das mãos com álcool 70% ou água e sabão;  

2- Calçar botas internas;  

3- Vestir o macacão; 

4- Calçar botas externas; 

5- Colocar a máscara Colocar os óculos descartáveis; 

6- Fechar o capuz do macacão; 

7- Adicionar protetor facial colocando o elástico sobre o capuz;  

8- Higiene das mãos com álcool 70%; 

9- Calçar luvas e prender ao macacão; 

10- Vestir avental impermeável; 

11- Calçar segundo par de luvas sobre o avental. 

Após realização dos procedimentos planejados, os dois profissionais procederão à retirada 

do avental descartável conforme sequência a seguir e verificação da presença de matéria orgânica 

na roupa do outro colega. 

 

9.2 Retirada dos EPI (ver fotos em Anexo C): 

Descarte dentro do quarto: 

1- Retirar avental externo e luvas externas;  

2- Retirar as botas externas; 

3- Retirar o protetor facial; 

4- Ir para antecâmara  

Na Antecâmara: 

5- Puxar a frente do macacão e abrir um pouco o zíper; 

6- Baixar o capuz e abrir o restante do zíper; 

7- Retirar o macacão com as luvas e botas internas; 

http://10.8.70.3/
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8- Higiene das mãos com álcool 70%; 

9- Retirar óculos tocando local que ficou sob o capuz; 

10- Retirar máscara tocando local que ficou sob o capuz; 

11- Higiene das mãos com álcool 70%. 

Liberação após confirmação de adequação da checagem de retirada e anotação do horário. 

 

10. TRATAMENTO  

Detalhar a condução clínica de um caso suspeito de Ebola ou outra febre hemorrágica não 

é tarefa fácil. O tratamento de suporte é a abordagem possível até o momento, uma vez que 

nenhum tratamento específico esteja ainda disponível para uso. 

Os sintomas e sinais clínicos muito inespecíficos, podendo ser os mesmos de várias outras 

doenças provenientes das mesmas áreas afetadas na África ocidental. Além disso, até o momento, 

poucos são os exames diagnósticos complementares de que poderemos dispor, seja para o 

diagnóstico etiológico, seja para avaliação clínica e seguimento. 

Diante de quadro clínico tão inespecífico, as hipóteses diagnósticas de malária, febre 

amarela, doença meningocócica, hepatites virais agudas, febre tifoide, leptospirose, Chikungunya, 

Shiguelose e outras doenças bacterianas agudas devem ser feitas.  

Atenção à hidratação, distúrbios hidroeletrolíticos, e cuidados nutricionais deve ser 

imediatamente tomada. A reposição volêmica é uma das medidas mais importantes, uma vez que 

a perda hídrica pode ocorrer por vômitos, diarreia e pelo extravasamento de fluidos 

intravasculares. 

 

Assistência ao paciente suspeito DVE: 

Hidratação 

Antibioticoterapia:  

   Ceftriaxone para todos os casos.  

   Ceftriaxone + Claritromicina em caso de comprometimento respiratório 

 Tratamento antimalárico nos casos confirmados de Malária  

 Transfusão de hemácias – será realizada a transfusão de concentrado de hemácias, 

O negativas, em caso de necessidade. 

http://10.8.70.3/
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1. Coleta e realização de exames: teste rápido para malária deverá ser 

realizado em todos os casos suspeitos à beira do leito. Caso o teste seja 

positivo para malária, iniciar a terapêutica específica. Esse diagnóstico não 

descarta a suspeita de Ebola. 

Referências: 

 Protocolo de vigilância e manejo de casos suspeitos de doença pelo vírus ebola (DVE). Versão 7 – atualizado 
em 08 de setembro de 2014, disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/setembro/22/PLANO-DE-CONTINGENCIA---DOEN--A-
PELO-V--RUS-EBOLA---ATUALIZA--AO-22set2014.pdf 

 ANVISA: Nota Técnica nº 02/2014 - GGTES/ANVISA - Medidas de precaução e controle a serem adotadas na 
assistência a pacientes suspeitos de infecção por Ebola de 13 de agosto de 2014.  

 Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo: NOTA TÉCNICA – EBOLA SITUAÇÃO NA ÁFRICA E CONDUTAS 
PARA PROFISSIONIAS DE SAÚDE. São Paulo, 18 de agosto de 2014. 

 Feldmann H, Geisbert TW. Ebola haemorrhagic fever. The Lancet, Volume 377, Issue 9768, Pages 849 - 862, 5 
March 2011. 

 NCDC. Clinical Case Management Guidelines of Ebola Virus Disease (EVD), disponível em: 
http://www.ncdc.gov.in/writereaddata/linkimages/clncl_case_mngmnt_ebola2014604494275.pdf. Acessado 
em 31/08/14 às 15:35. 

 

 

11. VISITAS DE FAMILIARES 

  Será orientado os familiares que não poderão entrar nos quartos, exceto casos previstos 

em Lei e serão devidamente informadas as condutas adotadas para o atendimento do paciente.  

Referência: 

 Protocolo de vigilância e manejo de casos suspeitos de doença pelo vírus ebola (DVE). Versão 7 – atualizado 
em 08 de setembro de 2014, disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/setembro/22/PLANO-DE-CONTINGENCIA---DOEN--A-
PELO-V--RUS-EBOLA---ATUALIZA--AO-22set2014.pdf 
 

 

12. FLUXO DE COLETA, TRANSPORTE E REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE MATERIAIS  

 

A. Coleta 

A As amostras de sangue somente deverão ser colhidas após a chegada da caixa de 

transporte à área adjacente ao quarto de isolamento onde está o paciente. 

http://10.8.70.3/
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http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/setembro/22/PLANO-DE-CONTINGENCIA---DOEN--A-PELO-V--RUS-EBOLA---ATUALIZA--AO-22set2014.pdf
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A colheita de amostras deve ser realizada de modo asséptico pela equipe responsável 

pela atenção direta ao paciente. O responsável pela colheita deve estar protegido com os EPI 

adequados.  

 

B. Tipo de amostra 

Deverão ser colhidos 10 mL de sangue para o diagnóstico confirmatório de DVE e para 

exames diferenciais (Dengue,Malária, Febre Amarela e outros) que deverão ser encaminhados e 

processados no IEC - PA.  

O tubo com o sangue coletado deve ser acondicionado em recipiente primário de 

plástico a prova de vazamento (Tubo Falcon). Tenha cuidado para não tocar no lado de fora do 

tubo Falcon com luvas contaminadas. Quando fechado, a parte de fora do tubo primário pode ser 

desinfetada. Essa etapa deve ser realizada por duas pessoas. 

Não é necessário, na fase aguda, separar o soro do sangue, procedimento que pode 

aumentar significativamente o risco de infecção acidental. 

 

Serão disponibilizados a beira do leito os seguintes exames: 

 Teste rápido para malária (colocar tipo, nome fabricante) 

 Teste rápido realizado no equipamento i-STAT ®: 

o Cartucho CG4+: lactato + gasometria; 

o Cartucho CHEM8+: sódio, potássio, cloro, TCO2, anion GAP, cálcio iônico, glicemia, 

ureia, creatinina, Hb; 

o Cartucho coagulação: ACTk, ACTc, TP/RNI;   

o Teste de glicemia – através do aparelho de glicemia capilar.  

 

É obrigatório o uso de sistema de coleta de sangue a vácuo com tubos plásticos secos 

estéreis selados para o diagnóstico etiológico. 

Nos casos de óbitos em que não se tenha obtido o sangue, deverão ser colhidos: 

Fragmento de pele (sugere-se do pescoço) e swab (com insumos definidos pelo Ministério da 

Saúde) de orofaringe, adotando-se os mesmos cuidados de proteção.  

A necropsia não deverá ser realizada.  

http://10.8.70.3/
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C. Transporte de amostra 

O material biológico (sangue ou tecidos) deve ser transportado com gelo seco, em caixas 

triplas destinadas a substâncias infecciosas Categoria A UN/2814, para o Laboratório de Referência 

– Instituto Evandro Chagas (IEC-PA).  

As substâncias infecciosas da categoria A só podem ser transportadas em embalagens que 

atendam às especificações da classe 6.2 das Nações Unidas e estejam em conformidade com a 

Instrução de embalagem P620. 

Exemplo de sistema de embalagem tripla para a embalagem e etiquetagem de substancias 

infecciosas Categoria A (Guia de Regulamentação de Transporte de Substancias Infecciosa, OMS, 

2013-2014): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A embalagem do material biológico será realizada pela equipe responsável pela colheita no 

hospital, juntamente com um técnico certificado pela OMS para transporte de substâncias 

infecciosas, designado pelo Lacen ou pela SVS/MS, que deverá se deslocar até o hospital de 

referência para a execução e orientação da equipe quanto aos procedimentos de embalagem. 

O transporte do material desde a unidade de saúde até o laboratório de referência (IEC) é 

de responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde.  
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Referência: 

 Protocolo de vigilância e manejo de casos suspeitos de doença pelo vírus ebola (DVE). Versão 7 – atualizado em 
08 de setembro de 2014, disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/setembro/22/PLANO-DE-CONTINGENCIA---DOEN--A-PELO-V--
RUS-EBOLA---ATUALIZA--AO-22set2014.pdf 

 

 

13.  EXAMES DE IMAGEM 

Deve ser evitado a realização de exames de imagem.  

 

 

14. DESCARTE DE RESÍDUOS 

Serão considerados resíduos infectantes todos os materiais produzidos no atendimento do 

paciente, incluindo lençóis descartáveis, fraldas, cateteres, sondas, alimentos, entre outros. Os 

resíduos perfurocortantes, como talheres descartáveis, agulhas e objetos que possam ferir, serão 

descartados em recipientes com paredes rígidas. 

Os demais resíduos infectantes serão mantidos em recipientes contendo saco plástico 

branco com símbolo de infectante e saco plástico vermelho por fora (duplo saco). Serão 

transportados em recipiente fechado de paredes rígidas para o abrigo externo de resíduos 

infectantes. O processo de tratamento do resíduo infectante será realizado pela empresa 

prestadora de serviços contratada pela Instituição. No caso do IIER será realizada pela empresa 

Loga. 

 

Referências: 

 Ver item 15 

 

 

15 ORIENTAÇÕES REFERENTE À LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES 

Funcionários da limpeza utilizarão os mesmos equipamentos de proteção individual 

propostos para proteção da equipe médica na situação de maior risco. A técnica de limpeza será 

http://10.8.70.3/
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baseada em procedimentos com menor produção de aerossol e com inativação prévia de sangue, 

vômitos, fluidos com hipoclorito de sódio a 1%. Todo material que entrar não poderá sair sem 

sofrer processo de descontaminação ou acondicionamento previsto para resíduos ou transporte 

para local de desinfecção. 

Será usado detergente enzimático se necessário e hipoclorito de sódio a 1% para 

superfícies. As rotinas de limpeza concorrente e terminal seguirão como previsto nos manuais da 

ANVISA, APECIH, CDC. 

 

Referências: 

 APECIH – Associação Paulista de Epidemiologia e Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 
Higiene, desinfecção ambiental e resíduos sólidos em serviços de saúde. 3ed. São Paulo, 2013. 

 APECIH – Associação Paulista de Epidemiologia e Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 
Precauções e isolamento. 2ed. São Paulo, 2012. 

 BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Segurança do paciente em serviços de saúde: Limpeza 
e desinfecção de superfícies. 116 p. Brasília: Anvisa, 2010.  

 CDC – Center for Diseases Control and Prevention. Infection Prevention and Control Recommendations for 
Hospitalized Patients with Known or Suspected Ebola Hemorrhagic Fever in U.S. Hospitals. Disponível em: 
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/infection-prevention-and-control-recommendations.html. Acessado em 
31/08/14 às 15:35.  

 Protocolo de vigilância e manejo de casos suspeitos de doença pelo vírus ebola (DVE). Versão 7 – atualizado em 
08 de setembro de 2014, disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/setembro/22/PLANO-DE-CONTINGENCIA---DOEN--A-PELO-V--
RUS-EBOLA---ATUALIZA--AO-22set2014.pdf 

 WHO – World Health Organization. Interim Infection Prevention and Control Guidance for Care of Patients with 
Suspected or Confirmed Filovirus Haemorrhagic Fever in Health-Care Settings, with Focus on Ebola. August 2014. 
Disponível em: http://www.who.int/csr/resources/who-ipc-guidance-ebolafinal 

 ANVISA:http://portalsaude.saude.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14228&catid=429&It
emid=187 

 

 

16. SERVIÇO DE EPIDEMIOLOGIA 

16.1 Investigação Epidemiológica e Notificação da DVE 

1. Busca ativa diária de casos suspeitos no Pronto Socorro e UTI. 

2. Investigação epidemiológica detalhada ocorrerá através do preenchimento da ficha 

epidemiológica (modelo em anexo). 

3. A notificação do caso suspeito será feita por meio de fluxo já estabelecido com a 

Central do CVE (0800-555446) e PMSP - Suvis Lapa/Pinheiros, via telefone. 

4. A informação a partir da consolidação dos dados obtidos sobre o numero de casos 

suspeitos, prováveis, confirmados, descartados e comunicantes atendidos no IIER será 

disponibilizada pelo Serviço de Epidemiologia na intranet. 

http://10.8.70.3/
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Devido a restrição de entrada de pessoas nos locais destinados ao isolamento dos casos 

suspeitos, o preenchimento da ficha epidemiológica poderá ser feito através do prontuário 

eletrônico do paciente (a FE poderá ser disponibilizada eletronicamente), ou via telefone 

diretamente com a equipe que assiste o paciente. 

 

16.2 Investigação de Contactantes  

1. Será necessária triagem rápida para identificar se trata de um caso suspeito. 

2. Se for assintomático o contactante será entrevistado em local apropriado (a ser 

discutido) pela equipe do Serviço de Epidemiologia (discutir sobre a necessidade de uso 

de EPIs e quais) que aplicará o questionário destinado à investigação de contatos (em 

anexo) 

3. Os contactantes serão orientados quanto ao monitoramento de temperatura corpórea 

duas vezes ao dia durante 21 dias a partir da data do contato, conforme as 

recomendações do Ministério da Saúde. 

4.  A notificação será feita à Central do CVE (0800-555446) e PMSP /SUVIS Lapa –

Pinheiros. 

 

Referências: 

 Protocolo de vigilância e manejo de casos suspeitos de doença pelo vírus ebola (DVE). Versão 7 – atualizado 
em 08 de setembro de 2014, disponível em: 
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/setembro/22/PLANO-DE-CONTINGENCIA---DOEN--A-
PELO-V--RUS-EBOLA---ATUALIZA--AO-22set2014.pdf 

 ftp://ftp.cve.saude.sp.gov.br/doc_tec/outros/NT14_EBOLA_CVE.pdf 

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

 http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ 

 

 

17 VIGILÂNCIA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE – SEESMT 

17.1 Conduta Imediata pós-exposição: 

Após uma eventual exposição de risco ao vírus ebola, deve-se realizar a lavagem imediata 

da área afetada com água e sabão em caso de pele ou com soro fisiológico 0,9% em caso de 

mucosa.  

Serão instituídas as profilaxias e terapias indicadas de acordo com as doenças da fonte.  

http://10.8.70.3/
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Haverá recomendação de uso de preservativo, durante o período de seguimento ou até 
alta. 
 

17.2 Seguimento dos Casos: 

Todos os trabalhadores sendo eles: próprios do IIER e das empresas terceirizadas, que por 

ventura venham a se expor a material biológico no desempenho dos procedimentos de trabalho,  

quebra de protocolo, apresente falha na segurança, como exposição durante retirada de EPI,na 

higienização da área utilizada ou no recolhimento de resíduos seguirão o procedimento descrito 

abaixo: No momento da exposição será aberto Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) sendo 

classificado como Acidente de Trabalho (AT) com material biológico.  

 

Será comunicado ao CVE através do telefone 0800-555466 e a necessidade de afastamento 

do trabalho será discutida caso a caso, avaliando as condições físicas e psicológicas dos 

funcionários. 

 

A chefia imediata fará o relatório de acidente de trabalho (AT) contendo relato de pelo 

menos duas testemunhas, cópia de folha de ponto do funcionário em questão além da 

Investigação de Acidente de Trabalho (IAT) preconizada pelo Núcleo de Qualidade de vida e 

Ambiente de Trabalho, da Coordenadoria de Recursos Humanos. Deverão ser enviadas cópias 

destes documentos ao SEESMT e ao Serviço de Recursos Humanos para prosseguimento. Será 

considerado como recibo do fornecimento de EPI, o check list preenchido no momento da 

paramentação que inclui o kit completo de proteção utilizado para atendimento dos casos 

suspeitos ou confirmados.  

 

O controle de temperatura será de responsabilidade da equipe do CVE. Caso surjam 

sintomas os casos serão atendidos no Instituto seguindo o procedimento previamente descrito. 

Neste caso, um CAT será reaberta com a inclusão de relatório do médico que atender o 

funcionário, seguindo o mesmo fluxo já descrito.  

 

Segue tabela baseada nas recomendações do CDC a respeito dos níveis de exposição: 

 

http://10.8.70.3/


 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COORDENADORIA DE SERVIÇO DE SAÚDE 

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMILIO RIBAS” 

Av. Doutor Arnaldo, 165 - 01246-900 - São Paulo – SP 

Tel: (11)3896-1200 - www.emilioribas.sp.gov.br 

 

33 
 

 

Nível de Exposição Critérios Clínicos Ações de Saúde Pública 

Alto Risco  

 Exposição percutânea ( ex, picada 

de agulha) ou a exposição de 

mucosa a sangue ou fluidos 

corporais do paciente confirmado 

 O contato direto da pele com ou 

exposição a sangue ou fluidos 

corporais de um paciente 

confirmado sem EPI 

 Processamento de sangue ou 

fluidos de um paciente confirmado 

sem EPI adequado ou medidas de 

biossegurança padrão 

 O contato direto com o corpo após 

óbito, sem EPI apropriado.  

Febre ou outros sintomas 

consistentes com doença viral por 

Ebola (DVE) sem febre 

 Considerar como caso provável 

 Discussão com o CVE para 

determinação. 

 Transferir para o IIER se estiver 

em outro local. 

 

Assintomático 

 Controle de temperatura até 

21 dias após a última 

exposição em potencial 

 

Algum risco 

 Contato próximo com paciente em 

hospitais ou ambientes 

comunitários 

 

Febre ou outros sintomas 

consistentes com DVE sem febre 

 

 Considerar como caso 

provável 

 Entrar em contato com o 

serviço de epidemiologia e 

CVE para determinação do 

caso 

 Transferir para o IIER se 

estiver em outro local. 

Clínica assintomática ou critérios 

clínicos não atendidos 

 Controle de temperatura até 

21 dias após a última 

exposição em potencia 
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Referências: 

 Portaria nº 5051 do Ministério da Previdência e Assistência Social de 28 de fevereiro de 1999. 

 Núcleo de Qualidade de vida e Ambiente de Trabalho, da Coordenadoria de Recursos Humanos – SES São Paulo. 

 http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/monitoring-and-movement-of-persons-with-exposure.htm 

 

 

18 ÓBITO 

Procedimento em caso de óbito em paciente com Febre Hemorrágica: 

1) Entram no quarto do paciente, dois profissionais da Enfermagem, vestindo o EPI indicado, 

uma maca de conexão, tipo de centro cirúrgico e um saco de cadáver.  

2) Realizam o preparo normal, com retirada de cateteres, sondas, fralda e vestes. Fazem o 

tamponamento do corpo e colocam o mesmo no saco de cadáver, lacrando o mesmo.  

3) Colocam o corpo na maca.  

4) Outra equipe, também de dois profissionais da Enfermagem, aguarda fora do quarto, 

usando EPI apropriado, com a segunda maca de conexão para transporte, e um segundo 

saco de cadáver.  

5) A porta do quarto é aberta, as macas são conectadas e o corpo é alocado no segundo saco 

de cadáver que deverá ser lacrado.   

OBS: A paramentação e desparamentação dos EPI deve seguir o fluxo previamente descrito. 

6) A segunda equipe de enfermagem leva o corpo para o necrotério, com reserva de 

elevador, e aloca o corpo na câmara fria. Com a chegada da funerária, o corpo é retirado, 

por pessoal usando EPI indicado, colocado em caixão lacrado, com orientação de 

transferência para enterro ou cremação imediata. Os EPI utilizados devem ser desprezados 

em hamper contendo saco plástico branco com símbolo de infectante e saco plástico 

vermelho por fora (duplo saco) e seguiram o fluxo estabelecido para resíduos 

 

 

19 PROGRAMA DE TREINAMENTO 

Foram realizados treinamentos de todas as equipes médicas e de enfermagem da UTI e PS  

Estão sendo realizados simulados envolvendo todas as áreas envolvidas no atendimento de casos 

suspeitos de ebola no Estado de São Paulo  

Um grande simulado com o Ministério da Saúde foi realizado em setembro.  
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ANEXOS 

 

A. Fluxograma de Transferência de caso suspeito:  
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B. PLACA DE PRECAUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

C. IMAGENS SOBRE PARAMENTAÇÃO E RETIRADA DOS EPIS: 

 

 

 

 

 

PRECAUÇÕES RESPIRATÓRIAS

E CONTATO

Usar macacão com capuz, avental impermeável, 2 botas 

impermeáveis,  luvas duplas (2 luvas em cada mão), óculos, 

protetor facial e máscara N95 / cirúrgica

PROCEDIMENTO PARA  FEBRE HEMORRÁGICA  AGENTE BIOLÓGICO 

CLASSE DE RISCO 4, 

1. Ebola 

2. Marburg

3. Febre Lassa

4. Febre Rift Valley

5. Febre Hemorrágica Crimeia-Congo
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D. Formulário de Controle de Acesso a Leito de Paciente com Suspeita de Febre 

Hemorrágica 

Data e hora 
de entrada 

Nome 

Cheklist de 
paramentação 

da entrada 
adequado 

Data e hora 
de saída 

Cheklist de 
retirada da 

paramentação  
adequado 
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E. FICHA DE INVESTIGAÇÃO  
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