ALERTA CIEVS PR Nº 5 – 29/03/2022
EVENTO: CASO PROVÁVEL DE SARAMPO
Local: Buenos Aires
Data: Março de 2022
INFORMAÇÕES GERAIS
O Ministério da Saúde da Argentina informa sobre um possível caso de sarampo registrado na cidade de Buenos Aires em
27/03/22. Trata-se de uma mulher de 25 anos, gestante de 9 semanas que apresentou sorologia positiva ( IgM) para sarampo.
Com histórico de deslocamento para ilhas Maldivas, Jordânia, Quatar, Dubai e São Paulo, apresentou sintomas 11 dias após a
chegada.
O sarampo continua sendo uma doença comum em muitas partes do mundo, incluindo Europa, Oriente Médio, Ásia e África. A
cada ano, cerca de 142.000 pessoas morrem de sarampo. Muitos países sofreram surtos de sarampo nos últimos anos; isso
inclui muitos destinos de viagem populares como Israel, Tailândia, Vietnã, Japão, Ucrânia, Filipinas. O Brasil em 2018 registrou
9.342 casos da doença e no ano de 2019, após um ano de franca circulação do vírus, o País perdeu a certificação de “país livre
do vírus do sarampo”, dando início a novos surtos, com a confirmação de 20.901 casos. Em 2020 com 8.448 casos e em 2021
com 668 casos (até a SE52), além de surtos de sarampo confirmados nos Estados Unidos da América com 49 casos e Guiana
Francesa com 05 casos. Em 2022, com 9 casos (Amapá e São Paulo) até a semana epidemiológica 08/2022.

RISCO PARA O PARANÁ
O arrefecimento da pandemia vem restabelecendo a normalidade do comportamento dos indivíduos na forma de viagens e
aglomerações o que pode propiciar a transmissão do vírus do sarampo. Há ainda surtos em alguns estados do Brasil e em
diversos países do mundo. Assim, os paranaenses que empreenderem viagens nacionais ou internacionais devem estar
devidamente imunizados contra a doença, bem como os indivíduos que conviverão com imigrantes, visitantes estrangeiros ou
refugiados.

CONDUTAS DE ALERTA
- Intensificar vacinação de rotina na população, principalmente nas áreas de baixa cobertura, de acordo com os calendários do
Ministério da Saúde;
- Todos os profissionais de saúde, devem estar com vacinação comprovada contra sarampo (duas doses da dulpa viral ou da
tríplice viral (SCR), independentemente da idade);
-Reforçar a vacinação de profissionais que atuem no setor de turismo, funcionários de companhias aéreas, de transporte
rodoviário, motoristas de táxi, funcionários de hotéis e restaurantes, e outros que mantenham contato com viajantes.
-Alertar os viajantes e aos participantes de eventos de massa sobre a necessidade de assegurarem suas vacinas atualizadas, de
acordo com o calendário nacional e estadual de imunização, antes de viajar ou do início do evento (preferencialmente 15 dias
antes), incluindo crianças à partir de seis meses de idade. A vacinação das crianças de seis meses a onze meses de idade,
acontece somente durante o período de campanha nacional ou deslocamento para áreas com circulação do vírus do sarampo.
- Todo caso suspeito atendido nos serviços de saúde identificados como caso suspeito/provável/confirmado e acompanhante
deverão ser atendidos de imediato, permanecer em ambiente isolado e utilizar máscara enquanto aguardam atendimento;
- É competência do profissional de saúde ao identificar um caso suspeito de sarampo, notificar imediatamente a vigilância
epidemiológica municipal, estadual e CIEVS (41) 99117 0444, proceder a investigação em até 48 horas e desencadear as ações
de vigilância epidemiológica (coleta de amostras – soro, swab e urina) do caso suspeito, preferencialmente no 5º dia do início
do exantema; isolamento domiciliar do caso suspeito ou confirmado, independente da faixa etária e monitoramento dos
contatos por 21 dias após a exposição com o caso suspeito ou confirmado.
-Desta maneira, recomenda-se o ALERTA a todos para que, frente a casos de febre e exantema, seja considerada e avaliada a
suspeita de sarampo ou rubéola com histórico de deslocamento a locais com circulação do vírus.
- Para dúvidas e notificações sobre o Sarampo, entrar em contato com a Divisão de Vigilância das Doenças Transmissíveis da
SESA-PR pelos telefones (41) 3330-4561/4263 ou e-mails exantematicas@sesa.pr.gov.br / dvvtr.svs@sesa.pr.gov.br
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