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O que é o Ébola? 
• O Ébola é causado por um vírus
• O Ébola surgiu em 1976
• Não há vacina de prevenção para 

o Ébola
• O Ébola é bastante raro
• O tratamento precoce é 

importante

Quem está em risco?
• O risco mais elevado é para:

• amigos e familiares
• profissionais de saúde

Como se espalha? 
Não pode apanhar Ébola através do ar 
Não pode apanhar Ébola através da água 
Não pode apanhar Ébola através dos alimentos
Pode apenas apanhar Ébola através de:
•  Os fluidos corporais de uma pessoa que está  

doente ou que morreu com Ébola.  
Os fluidos corporais são:

Sangue Vómitos
Saliva Sémen
Suor Urina
Fezes (fezes normais/diarreia) Outros fluidos

•  Objetos contaminados (agulhas, instrumentos médicos, roupa,  
roupa de cama)

• Animais infetados (sangue ou fluidos ou carne infetada)

O que fazer se estiver em risco  
• Consulte o seu médico ou vá ao 

hospital IMEDIATAMENTE se 
tiver algum sintoma. 

• Informe o seu médico sobre uma 
viagem recente à África Ocidental 
ou o contacto com uma pessoa 
infetada com Ébola. 

• Analise os sinais e sintomas do Ébola 
durante 21 dias:

• Forte dor de cabeça • dor muscular  
• vómitos • diarreia • dor de estômago  
• hemorragias inexplicáveis • hematomas.  

• Ligue antes de ir ao consultório médico ou sala de 
urgências. Isso irá ajudar os profissionais de saúde a 
cuidarem de si e a proteger outras pessoas.  
Siga os conselhos do seu médico.
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Evite o contágio 
• Lave as mãos com frequência - 

utilize sabão/higienizador  
de mãos à base de álcool

• NÃO entre em contacto com o 
sangue ou fluidos corporais de 
pessoas infetadas

• NÃO utilize objetos que 
tenham sido tocados por 
pessoas infetadas

• NÃO toque no corpo de uma 
pessoa que tenha morrido com 
Ébola

Quais são os sinais do Ébola?  
Os sintomas podem iniciar-se nos primeiros dois dias após a infeção

Febre (acima  
de 38.6 ºC)

Forte dor de 
cabeça

Dor de estômago
Perda de apetite

Cansaço

Irritação ocular
Erupção cutânea

Vômitos 
(possível 

presença de 
sangue) Diarreia 

(possível 
presença de 

sangue)

Hemorragias 
inexplicáveis
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Find this poster in more languages:

at magnuscorp.com/ffs/ebolafacts

Arabic Montenegrin

Armenian Nepali

Bengali Nko

Cantonese Portuguese

European French Punjabi

Farsi Russian

French Serbian

Hindi Somali

Kathemne Spanish

Khmer Susu

Korean Tagalog

Krio Thai

Lao Vietnamese

Mende
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