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No dia 26 de novembro de 2021, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a nova variante Ômicron, como Variante de Preocupação (VOC), baseado
no número sem precedentes de mutações na Spike, algumas das quais são preocupantes por seu impacto potencial sobre a trajetória da pandemia. A evidência
preliminar sugere que pode haver um risco aumentado de reinfecção com esta variante, em comparação com outras VOCs.
MEDIDAS DE INTENSIFICAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS DE SAÚDE PÚBLICA
A notificação de caso suspeito de novas variantes do vírus SARS-CoV-2 deve ser imediata, por todo profissional ou serviço de saúde que fizer o primeiro
atendimento. O registro do caso deve ser feito por meio do preenchimento da Ficha de notificação e investigação de Síndrome Gripal (SG) e registrada no e-SUS
Notifica ou da Ficha de investigação de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e registrada no SIVEP-Gripe. Em paralelo, o profissional ou serviço de
saúde deve entrar imediatamente em contato com a Vigilância Epidemiológica Municipal e comunicar o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em
dionisio Cerquiera SC pelo e - mail cievsdionisiocerqueira@gmail.com
QUANDO SUSPEITAR
• Casos suspeitos de reinfecção;
● Casos graves ou óbitos em pacientes sem comorbidades;
● Óbitos em gestantes;
● Casos suspeitos de falhas vacinais (casos graves e óbitos de indivíduos com o esquema vacinal completo);
● Casos e contatos que viajaram para locais com circulação de nova variante;
● Amostragem de casos relacionados a surtos.
MEDIDAS GERAIS DE PRECAUÇÃO
● Reforçar a importância de alcançar o esquema completo de vacinação com duas doses realizadas dentro do intervalo correto ou com a dose única, e com a dose
de reforço;
● Reforçar a importância do uso de máscaras, alcool 70% gel, lavagem das mãos com frequencia;
● Manter sempre os ambientes bem ventilados, incluindo no transporte público;
● Não participar ou frequentar locais em que possa haver aglomeração de pessoas.
Referências: Nota de Alerta nº 17/2021 – LACEN/DIVE/SUV/SES. Dispoinvel site www.ses.sc.gov.br
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