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• Alerta epidemiológico: novembro de 
2017

• Treinamento coleta de amostras PNH: 
fevereiro 2018

• Reuniões em municípios com 
ocorrências de epizootias de PNH

• Municípios de risco de entrada

Antecedentes



Vacina

• Nota Informativa nº 94/2017-CGPNI/DEVIT/SVS/MS 
Dose única da vacina adotada em todo o território nacional 
desde 10 de abril de 2017
• Nota Informativa nº 135 - SEI/2017 CGPNI/DEVIT/SVS/MS 

27/12/2017 - Amplia áreas com recomendação de 
vacinação.



• Estimativa cobertura vacinal FA 15 anos e mais 
(2008 a 2018): 63,3%.

• Estimativa de não vacinados: 4.420.451 pessoas
• Cobertura Vacinal em menores de 1 ano (2018): 

74%

• Meta: vacinar 95% da população do estado, na 
faixa etária elegível: 4.200.378 pessoas

Vacina



Checklist atividades 
desencadeadas epizootia



Boletins Epidemiológicos



Boletins Epidemiológicos



Boletins Epidemiológicos

• Em 2018: 8 edições, a cada 2 
semanas.

• Em 2019: 17 edições, semanais 
inicialmente, quinzenais ao final do 
período.

*informações das epizootias



• Fevereiro 2018: caso confirmado residente 
em Curitiba, histórico de viagem Mairiporã 
– SP

• Maio 2018: caso confirmado residente em 
São José dos Pinhais histórico de viagem 
para São Paulo com passagem por 
Pariquera-Açu – SP.

FA no PR – 
Casos Humanos



Confirmação da circulação viral

Alerta Epidemiológico 01/2019:

• Epizootia confirmada em 25 de janeiro de 2019, 
no município de Antonina.

• Primeiro caso humano de Febre Amarela Silvestre 
em 29 de janeiro neste mesmo município.



COES



COES

Centro de Operações de Emergência em 
Saúde

Estrutura organizacional temporária no âmbito da SESA 
constituída no Centro de Informações Estratégicas de 
Vigilância em Saúde—CIEVS/SVS, que realiza a gestão 
(planejamento, organização, coordenação, avaliação e 

controle) das atividades de resposta a emergências em saúde 
pública. 



COES

• Composição
• Meios de comunicação
• Planos de Vacinação
• Briefings
1. Frequência
2. Monitoramento de: doses aplicadas, 

EAPV, casos humanos, epizootias.



Diagnóstico LACEN

*reações cruzadas/AC vacinal
*PCR realizada atualmente não diferencia cepa selvagem de 
cepa vacinal para FA.



Manejo Clínico

Evento mais recente: 03 de outubro 2019

• Notificação

• Exames

• Estratificação de risco

• Critérios clínicos/ laboratoriais

• Referência/contra-referência



Fluxograma Vigilância



Fluxograma Vigilância



Nota Técnica SESA 002/2019

Recomendações aos Serviços e Equipes de 
Saúde sobre Imunização contra Febre Amarela 

para Mulheres em Idade Fértil, Gestantes, 
Lactantes e Idosos maiores de 60 anos, no 

Estado do Paraná



Checklist pré-vacinação



NOTA INFORMATIVA Nº 169, 2019 
CGARB/DEIDT/SVS/MS

Plano de Ação para monitoramento do 
período sazonal da Febre Amarela e informa 

os métodos e resultados da avaliação de 
risco e priorização das áreas de vacinação 

na região Sul, Brasil, 2019/2020

Epizootias e Vacinação





Onde estamos – 
Casos Humanos

5,88%





Cobertura vacinal





Epizootias

• 49 confirmadas
• 84 em investigação
• 123 indeterminadas (sem coleta de 

amostra)48%



O que queremos

• Conhecer estado imunológico/vacinal da 
população

• Conhecer o comportamento epidemiológico do 
vírus

• Circulação viral

• Febre Amarela silvestre

• Febre Amarela urbana

Redução

Detecção Precoce

NÃO



Obrigada!

juliana_batista@sesa.pr.gov.br
(41) 3235-6745

mailto:juliana_batista@sesa.pr.gov.br

	Slide 1
	Antecedentes
	Vacina
	Vacina
	Checklist atividades desencadeadas epizootia
	Boletins Epidemiológicos
	Boletins Epidemiológicos
	Boletins Epidemiológicos
	FA no PR – Casos Humanos
	Confirmação da circulação viral
	COES
	COES
	COES
	Diagnóstico LACEN
	Manejo Clínico
	Fluxograma Vigilância
	Fluxograma Vigilância
	Nota Técnica SESA 002/2019
	Checklist pré-vacinação
	Epizootias e Vacinação
	Slide 21
	Onde estamos – Casos Humanos
	Slide 23
	Cobertura vacinal
	Slide 25
	Epizootias
	O que queremos
	Slide 28

