
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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Ouça com atenção:
Pergunte somente em fases iniciais quando uma nova gripe, doença respiratória ou febre hemorrágica estiver 
surgindo de áreas específicas:

£ o/a paciente viajou nos últimos 21 dias (em caso afirmativo, quando?)  
   Nota: (Se a data da viagem for questionável) Foi mais ou menos no mês passado?
£ viagem confirmada de uma área infectada (“ativa”) conhecida
£ contato com alguém que tenha viajado para uma área infectada (“ativa”) conhecida nos últimos 21 dias
£ contato com alguém com gripe ou sintomas de gripe (em caso afirmativo, quando?)

Agora diga se o/a paciente tem algum dos seguintes sintomas:
£ temperatura corporal medida j 38.0° C (100.4° F)
£ febre (quente ao toque em temperatura ambiente)
£ calafrios
£ suor não usual
£ dores estranhas no corpo todo
£ dor de cabeça
£ 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
£ dificuldade para respirar ou falta de ar
£ congestão nasal (nariz entupido)
£ tosse persistente
£ dor de garganta
£ nariz escorrendo ou entupido
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*continuação no verso

Nota:
Sintomas em vermelho são  
característicos de Ebola e  
devem ser perguntados.
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Perguntas adicionais aprovadas pelo Diretor Médico:

£  

£  

£  

Pergunte somente se houver suspeita de exposição de alto risco (contato próximo com pessoas doentes, cadá-
veres 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 uma área 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.

Instruções especiais aprovadas pelo Diretor Médico:

£  

£  

£  
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Instruções para impressão do documento
Para imprimir a Ferramenta VDIE e usá-la 
como um cartão manual, por favor,  
selecione as páginas 2 e 3 nas opções da 
impressora, e também selecione a opção 
duplex ou frente e verso. Após imprimir  
o documento, dobre a página ao meio 
deixando as perguntas iniciais da  
Ferramenta do lado de fora do cartão.
Para cortar o excesso de papel e formar 
uma aba no cartão, pegue um outro cartão 
do cardset que contenha uma aba e use 
como guia para cortar 
as bordas. Você pode 
reforçar a aba por colar 
fita adesiva transparente 
e cortar o excesso de 
fita das bordas. Parte da frente do  

cartão - Ferramenta VDIE

a

Parte interna do 
cartão -  
Informações 
Adicionais

Aviso de limitações 
O conteúdo, formato e/ou intenção de uso 
desta Ferramenta VDIE poderão mudar a 
qualquer momento. É importante que você 
e sua agência se mantenham informados 
sobre as atualizações emitidas pela IAED 
por visitar o seu site pelo menos uma vez 
ao dia. A IAED e a PDC não têm nenhuma 
obrigação, além das postagens colocadas 
no seu website, de individualmente 
informar usuários licenciados, ou outras 
agências usando esta ferramenta, sobre 
qualquer atualização ou mudança feita 
nesta ferramenta, devido aos aspectos de 
rápida evolução de tais doenças, surtos, 
epidemias ou pandemias.
Devido ao fato do inglês norte-americano 
ser o idioma “materno” da IAED, a 
Academia e seu Comitê QBRN devem 
tomar decisões rápidas e difíceis na 
ordem de publicação e rapidez com que  
o material será traduzido para outros 
idiomas e dialetos, que serão baseados 
nas condições rápidas de mudança  
nas áreas afetadas pelo surto e nas 
recomendações governamentais. Esses 
fatores provavelmente irão afetar a 
ordem e prioridade de tais postagens.

Doença viral Ebola (DVE)
A doença causada pelo vírus Ebola é 
muito grave que reside em animais 
exóticos em vários lugares da África.  
A taxa de mortalidade do surto atual é  
de 55% a 60%.
Não foi comprovado que o vírus Ebola 
possa ser transmitido pelo ar, mas é 
transmitido pelo contato com fluidos 
corporais de um paciente infectado, 
incluindo suor. No entanto, devido a 
rapidez da mutação do vírus, isto pode 
mudar a qualquer momento no futuro.
Ao contrário de surtos e pandemias 
anteriormente registrados, os sinais e 
sintomas de Ebola inicialmente parecem 
estar menos relacionados a um problema 
respiratório e mais relacionados a 
problemas gastrointestinais e, no estágio 
final da doença, sangramento espontâneo 
de qualquer área do corpo.
O período de incubação da doença causada 
pelo vírus Ebola (período sem evidência de 
sintomas) pode variar de 2 a 21 dias (média de 
8 a 10 dias) segundo o CDC e OMS.
A doença segue o seguinte curso:
• 1 a 3 dias: Sintomas semelhantes a  

 gripe, febre
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Abreviaturas
DVE  =  Doença Viral Ebola
Ferramenta VDIE  =  Ferramenta de  
   Vigilância de Doenças Infecciosas
CDC  =  Centro de Controle de Doenças,  
   Governo EUA
OMS  =  Organização Mundial de Saúde, UN
IRG  =  Infecção Respiratória Grave
MERS  =  Síndrome Respiratória do Oriente  
   Médio

Comunicado sobre a Ferramenta VDIE
O Comitê QBRN da International Academies 
of Emergency Dispatch começou a emitir 
atualizações sobre o despacho de  
emergência para casos de Ebola e sobre a 
Ferramenta de Vigilância no início do mês 
de Agosto de 2014, e no dia 10 de Outubro 
de 2014, publicou sua Ferramenta de 
Vigilância de Doenças Infecciosas  
Emergentes (VDIE) específica para Ebola 
para ser usada por qualquer pessoa ao 
redor do mundo.
Orientação da Academia para o uso da 
Ferramenta
Com a disseminação da doença causada 
pelo vírus Ebola fora da África Ocidental e 
aparecendo agora em lugares imprevisíveis, 
as especificidades de quando usar esta 

ferramenta e a extensão do questionamento 
dentro dos parâmetros desta ferramenta 
deverão ser definidas pelo usuário (Diretor 
Médico–controlado sempre que possível).
Quando um software de vigilância  
secundário é usado, como o FirstWatch™, 
pode haver um desejo grande de coletar 
mais informações ao utilizar esta ferramenta 
para auxiliar nas funções de previsibilidade 
e nos resultados obtidos. Esta é uma 
decisão que deve ser tomada pelo Serviço 
de Emergência Médica, representantes do 
departamento de saúde e controle médico.
Regras
1. Esta Ferramenta não requer uma ordem 

ou número específico de perguntas. 
Geograficamente, áreas viajadas onde 
há registros da doença podem mudar 
diariamente ou simplesmente tornar-se 
irrelevantes.

2. Há três áreas reservadas para  
perguntas “definidas pelo Diretor 
Médico” de agências locais. Uma vez 
que ProQA não poderá reconhecer tais 
perguntas, elas deverão ser definidas 
pelo Diretor Médico–política aprovada.

3. Durante o surgimento de casos de 
Ebola, consulte o website da IAED 
diariamente para novas atualizações 

ou orientações relacionadas ao 
despacho de emergência para tais 
casos até que a saúde pública esteja 
estável e segura. Atualizações sobre  
a Ferramenta VDIE poderão ser  
postadas a qualquer momento no site: 
www.emergencydispatch.org

4. Há várias perguntas relacionadas à 
temperatura corporal elevada – uma 
que especificamente pergunta se a 
temperatura medida do paciente está 
acima de 38.0°C, e outras 3 perguntas 
“adicionais” sobre temperatura: febre 
(quente ao toque em temperatura ambiente), 
calafrios e suor não usual. Dependendo 
da política da sua agência, uma resposta 
positiva para qualquer uma destas 
perguntas poderá eliminar a necessidade 
de fazer outras perguntas.

5. No momento, a Ferramenta VDIE não é 
iniciada automaticamente em nenhum 
Protocolo de Queixa Principal. A IAED 
recomenda que agências locais 
considere o uso da Ferramenta com 
Protocolos de nível 1: 1, 18, 21 e 26.   
Os Protocolos de nível 2 incluem: 6, 10  
e 32; no entanto, estas designações 
podem mudar a qualquer momento.
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• 4 a 7 dias: Diarréia, vômito, pressão  
 baixa

• 7 a 10 dias: Sangramento interno/ 
 externo intenso, falência  
 de órgãos, coma, morte

Estágios finais precedentes a morte 
incluem inchaço do corpo inteiro, 
sangramento sob a pele, perda profunda 
de fluido e falência de órgãos.


