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Vírus Ebola 

Uma reunião para o alinhamento de medidas a serem adotadas diante de 
casos suspeitos de ebola no Estado deve ser feita na próxima terça-feira (12), 
entre a Secretaria de Estado da Saúde (Susam), Fundação de Medicina 
Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), órgão da rede estadual de 
saúde, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), dos Portos e Aeroportos. 

“Um surto da doença no Brasil, como tem destacado o Ministério, é 
praticamente improvável de ocorrer, mas precisamos estar com tudo ajustado 
para a hipótese de casos suspeitos chegarem ao Estado, a fim de que seja 
dada a correta assistência e adotadas as medidas adequadas de prevenção de 
novos casos”, afirmou secretário estadual de Saúde, Wilson Alecrim. 

A transmissão do vírus ebola, frisa Bernardino, se inicia a partir da 
manifestação dos sinais e sintomas da doença, que se desenvolve sempre com 
certo grau de gravidade. 
“Associando-se esta informação à da procedência (se a pessoa veio de um dos 
países onde há, neste momento, a ocorrência de surto da virose), pode-se 
levantar a suspeita do diagnóstico e disparar todo o processo de assistência e 
vigilância epidemiológica recomendados para esses casos”, diz o presidente da 
FVS, Bernardino Albuquerque. 

                                                              



A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o surto de ebola na 
África Ocidental – o maior e mais longo da história e que já matou quase 1.000 
pessoas em quatro países daquela região – é uma emergência de saúde 
pública internacional. 

Com informações da assessoria 
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