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ALERTA CIEVS PR Nº 07 –13/06/2022 

                                                      Atualização 

EVENTO: Doença Pulmonar Invasiva 

Local: Paraná 

Data: 13 de junho de 2022 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Com base na alteração de padrão epidemiológico das Doenças Pulmonares Invasivas (DPI) observadas especialmente 

em crianças no primeiro semestre de 2022, foi iniciado monitoramento destes casos com o objetivo de compreender seu 

perfil e levantar possíveis fatores relacionados. 

DEFINIÇÃO DE CASO 

Caso de DPI: indivíduo independentemente da idade, que desenvolva doença pulmonar invasiva com isolado bacteriano 

de Streptococcus pneumoniae, atendido em qualquer serviço de saúde do estado do Paraná, a partir de 2022. 

 Critério de inclusão: para os hospitais com NHE, considerar caso de DPI aquele com perfil clínico compatível de 
infecção por Streptococcus pneumoniae, mesmo sem apresentar o isolado bacteriano por motivos diversos (uso 

de antibióticos anteriores e outros). 

Observação: Todos os isolados bacterianos (viáveis ou não) de Streptococcus pneumoniae (além de Haemophilus 

influenza e Nesseria meningitidis) devem ser enviados ao Lacen para análise molecular, conforme fluxo já estabelecido 

no Paraná.   

NOTIFICAÇÃO 

Os casos de DPI deverão ser notificados no Notifique Aqui do Cievs: 

https://redcap.saude.pr.gov.br/surveys/?s=9LHE4JNJJ3 ou pelo email urr@sesa.pr.gov.br 
 

MONITORAMENTO DOS CASOS NOTIFICADOS 

Para o acompanhamento dos casos notificados de DPI foi criada uma planilha com variáveis importantes para a 
investigação epidemiológica com vistas à identificar o cenário epidemiológico atual. A partir da notificação do caso, seu 
monitoramento exigirá a retroalimentação de dados desta planilha. 

Esta planilha deverá ser constantemente retroalimentada até sua completitude total, e encaminhada ao CIEVS/PR toda 
4ª feira no email: urr@sesa.pr.gov.br 

REGISTRO NO GAL 

Para os isolados encaminhados ao Lacen para subtipagem, o registro no GAL deve ser o seguinte: 

- Em amostras:  
Nova amostra: inserir o material biológico proveniente da cultura  
Número da amostra: inserir o número da amostra 
Material clínico: IS – Isolado Bacteriano 

(Clicar no incluir) 
- Em pesquisas/exames 
Nova pesquisa: Meningite Bacteriana 
Amostra: clicar no item supra-preenchido nas amostras 
(Clicar no incluir – Serão incluídos cinco pesquisas). A partir da confirmação do agente etiológico, o Lacen é quem 
solicitará a subtipagem e encaminhará a amostra ao Instituto Adolfo Lutz). 

 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS 

Para dúvidas e esclarecimentos, entrar em contato com o CIEVS (Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em 

Saúde) da SESA-PR pelos telefones (41) 3330-4696, (41) 99117-0444 ou e-mail urr@sesa.pr.gov.br 
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