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O avanço do Ebola 

O 
 mundo voltou às atenções 

para o leste da África onde 

segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) já 

ocorreram mais de 1400 mortes em 

função do vírus ebola. Ainda segundo 

a Organização, mais de 2600 pessoas 

estão infectadas apenas em Serra 

Leoa, Libéria, Guiné e Nigéria. Este 

último preocupa por ser o país mais 

populoso da África. 

 Outras epidemias do vírus 

já ocorreram sempre na África. Em 

1979 a moléstia vitimou 80% dos 

infectados. Já em 1995, mais de cem 

fero, mas já foi observado o vírus em 

gorilas, chimpanzés, antílopes e 

porcos. 

 A partir do contato de 

algum fluido corporal de um animal 

infectado com o ser humano, a 

pessoa pode retransmitir por conta-

to direto para outra pessoa mesmo 

depois de morta.  Em agosto a OMS 

declarou estado de emergência 

internacional, embora ressalte que 

não há necessidade de restrição do 

comércio nem de trânsito nos países 

mais atingidos. 

   

pessoas morreram no Zaire (atual 

Congo). Porém o surto atual é o 

mais grave da história e já ocorre-

ram casos fora da África. 

 O ebola foi identificado 

pela primeira vez em 1976, por 

Guido van Der Groen, chefe do 

laboratório de Microbiologia do 

Instituto de Medicina Tropical da 

Antuérpia, na Bélgica. Foi constata-

do que a doença trata-se de uma 

zoonose, ou seja, é transmitida do 

animal para o homem. No caso do 

ebola, o principal reservatório 

natural do vírus é o morcego frutí-

Ação da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) na Libéria. 
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 Em entrevista para o 

Portal G1, o médico Paulo Reis 

explica que o risco da doença se 

desenvolver no Brasil é mínimo: 

―Os hábitos culturais daqui são 

diferentes. Aqui, certamente seria 

controlado rapidamente. É uma 

população diferente, são hábitos 

diferentes‖. Paulo explica que aqui não 

há muito contato com os mortos em 

enterros, prática comum nos países 

africanos e uma das causas da 

disseminação do ebola. 

 

Soro experimental é testado 

 Os médicos Kenty Brantly e 

Nancy Writebol que haviam sido 

infectados na Libéria foram submeti-

dos a um tratamento experimental 

com sucesso. Eles estavam em 

missão na Monróvia, maior cidade do 

país, quando foram contaminados. No 

tratamento, foi usada a droga experi-

mental Zmapp, que só havia sido 

testada antes em macacos. Os mis-

sionários já foram reintegrados à 

sociedade e o vírus foi completamente 

morto. 

 A doença ganhou esse 

nome por ter sido descoberta às 

margens do Rio Ebola, no Congo. Até o 

uso do soro experimental, não havia 

tratamento eficaz contra o vírus, que 

tem uma mortalidade entre 50% e 

90% dependendo de sua forma.  
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O avanço do Ebola 

Médicos cuidam de paciente infectado pelo ebola na Libéria. 
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Profissional de saúde, usando equipamento de proteção, dá assis-

tência a paciente infectado pelo ebola. 


