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ALERTA CIEVS PR Nº 11 – 28/09/2022 

 

EVENTO: Surto Meningite Meningocócica C 

Local: Município de São Paulo 

Data: 28 de setembro de 2022 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo informou que intensificou a imunização nas regiões 
onde foram registrados cinco casos de meningite meningocócica do tipo C entre julho e setembro deste ano: 
uma criança de 2 meses e adultos de 20, 21, 42 e 61 anos de idade, sendo o adulto de 42 anos evoluindo 
para o óbito em agosto. 

 

RISCO PARA O PARANÁ  

Ocorrência de casos ou surto de meningite meningocócica tipo C a partir do contato com casos 
suspeitos residentes do município de São Paulo ou o deslocamento para esta região. 

Destaca-se que a doença é transmitida através das vias respiratórias e pode evoluir rapidamente para 
a forma mais grave da doença. 

 

CONDUTAS DE ALERTA 

 Profissionais de saúde devem estar sensibilizados e atentos à possibilidade de, diante o quadro 
suspeito inicial de criança acima de 9 meses e/ou adulto: febre, cefaleia, vômito, rigidez de nuca, 
outros sinais de irritação meníngea (Kernig-Brudzinski), convulsões, sufusões hemorrágicas 
(petéquias) e torpor. Em crianças abaixo de nove meses, observar também irritabilidade (choro 
persistente) ou abaulamento de fontanela.  

 A população deve ser informada sobre a doença, seus sintomas, a forma de transmissão e as formas 
de prevenção. Sobretudo sobre história de contato com caso suspeito e/ou confirmado de doença 
meningocócica ou deslocamento para o município de São Paulo. 

 Buscar atualizar a carteira de vacinação dos menores de 1 ano (vacina meningo C) e dos 
adolescentes de 11 e 12 anos (vacina ACWY). 

 Notificação imediata, em até 24 horas, do caso a partir da suspeição da doença para a secretaria 
municipal e estadual. 

 Para dúvidas, 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, e-mail: urr@sesa.pr.gov.br ou 
pelo Notifique Aqui do CIEVS: https://redcap.saude.pr.gov.br/surveys/?s=9LHE4JNJJ3 
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