
Licença de uso limitado

Ao usar este material, você (o "Usuário") concorda com os termos e condições 
a seguir. Ao Usuário é concedido o uso intransferível, não exclusivo, revogável, 
perpétuo e limitado de licença do seguinte material para fins de despacho de 
emergência. O Usuário não deve, no todo ou em parte, alterar ou modificar 
esse material. O Usuário reconhece e compreende que a empresa International 
Academies of Emergency Dispatch é a única proprietária exclusiva dos direitos 
autorais e outros direitos de propriedade intelectual relacionados com este material 
e seus derivados. O Usuário concorda em manter este material regularmente 
atualizado com as atualizações emitidas pela IAED. Este material está protegido por 
leis e tratados de direitos autorais dos EUA. O Usuário não poderá usar esse material 
comercialmente ou para ganho monetário. O material não pode ser incorporado a 
nenhum produto de terceiros, computadores ou CADs, modificado de nenhuma 
forma ou redistribuído para nenhum outro usuário. Em nenhuma hipótese a 
empresa International Academies of Emergency Dispatch será responsável por 

danos de qualquer natureza relacionados com a utilização deste material.
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Ferramenta de vigilância de doenças inFecciosas emergentes  
(irg/mers/ebola)

Ouça com atenção e me diga se ele/a apresenta algum dos seguintes sintomas:

£ dificuldade para respirar ou falta de ar

£ tosse persistente

£ temperatura corporal medida > 38.6° C (101.5° F)

£ calafrios

£ suor não usual

£ Quente ao toque em temperatura ambiente

£ dores estranhas no corpo todo

£ dor de cabeça

£ dor de garganta

£ congestão nasal (nariz entupido)

£ nariz escorrendo ou entupido

£ início recente de diarréia, vômito ou secreção sanguinolenta da boca ou nariz

£ dor abdominal ou de estômago

£ sangramento anormal (espontâneo/não traumático) de qualquer área do corpo

£ contato com alguém que tem gripe ou sintomas de gripe (em caso afirmativo, quando?)
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continuação no verso
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Pergunte somente em fases iniciais quando uma nova gripe, doença respiratória ou febre hemorrágica estiver 
surgindo de áreas específicas:

£ viajou nos últimos 21 dias (em caso afirmativo, quando?) Nota: (Se a data da viagem for questionável) Foi mais ou  
 menos no mês passado?

Pergunte somente se houver suspeita de exposição de alto risco (contato próximo com pessoas doentes, cadáveres ou 
animais africanos exóticos):

£ lesões causadas por agulha, bisturi ou lesões semelhantes durante o tratamento ou atendimento de pacientes com Ebola

£ exposição a sangue ou fluidos corporais nos olhos, nariz ou boca (membrana mucosa) durante o tratamento ou  
 atendimento de pacientes com Ebola

£ contato com a pele ou exposição a sangue ou fluidos corporais de um paciente com Ebola

£ contato direto com um cadáver sem o uso de equipamento de proteção individual em um país onde o surto de Ebola  
 está ocorrendo

£ manipulação de morcegos, roedores ou primatas não humanos na África ou recém-chegados da África

Instruções para prevenção de infecção:

£ (Mantenha isolado) A partir de agora, não permita que ninguém tenha contato com o/a paciente.
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