
descoberta em 1976 às margens do rio ebola na áfrica, é uma doença altamente infecciosa, 

causada por UM vírus. Torna-se transmissível apenas a partir do aparecimento dos primeiros 

sintomas. É transmissível por contato direto com roupas, sangue ou fluidos corporais de 

pessoas e animais contaminados. Não existe tratamento específico, porém medidas de suporte 

intensivo e o isolamento do paciente podem ser adotados. a chance de sobrevivência aumenta 

se o doente procurar auxílio médico imediatamente após o aparecimento dos primeiros sintomas. 

ocorre por  contato DIRETO 

com sangue, suor, SALIVA, 

SêMEN e lágrimas DE pessoas e 

animais infectados. Acredita-se 

que o primeiro portador 

foi o morcego que 

contaminou macacos, 

porco-espinhos 

E antílopes. 

a POPULAÇÃO DAS ÁREAS INFECTADAS 

É CARENTE E DEPENDE Da caça desses  

animais. O BAIXO GRAU DE INSTRUÇÃO 

e a FALTA DE RECURSOS MÉDICOS 

FAVORECE O CONTÁGIO ENTRE HUMANOS.

Isolamento do doente em quarto privativo;

Utilização DE material exclusivo para o paciente;
‘ 

lavar frequentemente as mãos com sabão e limpar 

as superfícies e objetos do quarto do doente;

Evitar contato com sangue, ROUPAS e fluidos de doentes;

Usar equipamentos de proteção individual: máscaras, 

proteção facial, jalecos de manga comprida, luvas

e aventais resistentes a fluidos ou impermeáveis.
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