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 Paraná

 10 milhões/ano

 Curitiba

 3 milhões/ano

 negócios

 demanda maior interna

 Foz do Iguaçu

 situado entre as 5 cidades do país em demanda 

turística

Porto

Fronteira

Aeroporto

Turismo no Paraná
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Em abril de 2015, foi criado o Grupo 
de Trabalho Estadual de Saúde do 
Viajante (GT-SV), de composição 
intersetorial, com a finalidade de 
elaborar o Programa Estadual de Saúde 
do Viajante (PESV). 



GT – Resolução SESA Nº151/2015



SETOR/INSTITUIÇÃO TITULAR SUPLENTE

CIEVS Suzana Dal Ri Moreira Lisian Nass e Mirian 
Woiski 

CEPI/DVVTR Julia Cordelini Ana Paula

CEPI/DVPEI João Luiz Gallego Crivelaro Fernanda Crosewski

CEVS/DVVSA Karina Ruaro de Paula  Noeli Basso

CEVA/DVVZI Tânia Portela Leonora Rodrigo

CEVA/DVDTV Alceu Biseto Themis Leão Buchmann

CEST Amanda Cleuse  Barleta

CEIP – Comitê Estadual de Infectologia Marion Burger Alceu Pacheco

Secretaria do Esporte e do Turismo do Paraná Mirian Cristina Borri Simone Y. T. Giroto 
Amorim

CVSPAF/ANVISA-PR Daniela Dorneles Clara Kiyomi Kioshima

Serviço de Infectologia do HC da UFPR Felipe Tuon Sonia Raboni

Sociedade brasileira de medicina do viajante Não aceitaram Não aceitaram

Sociedade Paranaense de Pediatria Adriana Blanco Marion Burger

GT – Resolução  membros



O primeiro produto dos debates realizados foi a 
elaboração do conceito de viajante para delimitar o 

objeto do PESV.

• Viajante é uma condição transitória de qualquer 
pessoa que se desloca pelo território 
paranaense, sem distinção de raça, sexo, língua 
e/ou religião e independentemente da finalidade, 
vindo de outro país ou estado ou indo a outro 
país ou estado, e que, por esta razão, apresenta 
risco potencial de adoecer ou 
introduzir/reintroduzir ou ainda disseminar 
agravos à saúde.
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OBJETIVO GERAL

Implantar ações de:
 promoção, 
prevenção e 
atenção a saúde do viajante,
no Estado do Paraná, visando proteger os viajantes 

assim como a população do Estado para evitar a 
disseminação de doenças e agravos de relevância à
saúde pública.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar e monitorar situações relevantes de saúde pública 
relacionadas à condição de viajante;

Sensibilizar e orientar os viajantes em relação ao autocuidado à
saúde e o risco à coletividade; 

Sensibilizar a rede de saúde pública e privada, quanto à atenção 
ao viajante nos diversos pontos da Rede para a identificação, 
notificação e adoção de medidas de controle nas situações de 
relevância em saúde pública;

Disponibilizar informações atualizadas e orientações de saúde 
pública aos viajantes.

Adotar medidas de controle oportunas para evitar a disseminação 
de doenças relacionadas à condição de viajante.
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METAS

Site de saúde do viajante criado até outubro de 
2015.

Serviços de Vigilância em Saúde, Atenção Primária 
e Urgência/Emergência sensibilizados e capacitados.

Seminário sobre saúde do Viajante realizado em 
novembro
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ESTRATÉGIAS

Criação Grupo de trabalho (GT) intra e interinstitucional:
• Resolução Estadual Nº151/2015, publicada no DOE, em 

28/04/2015
• Elaboração e implantação do Programa Estadual de Saúde 

do Viajante (PESV);
• Apresentação e aprovação da proposta na CIB.

Articulação intersetorial:
• com a ANVISA, Secretarias de Estado do esporte e do 

turismo, da justiça, do trabalho, da educação e da 
segurança, como também com  universidades, empresas 
de turismo, companhias aéreas e outras quando 
necessário, para o desenvolvimento de ações de 
prevenção, detecção e medidas de controle relacionadas à
saúde do viajante;
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ESTRATÉGIAS 

 Desenvolvimento de ações de promoção, 
prevenção, orientação e informação em 
saúde dirigida ao viajante,

 Qualificação dos profissionais das redes de 
atenção e vigilância em saúde para o PESV.
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EIXOS ESTRATÉGICOS

 INFORMAÇÃO
 VIGILÂNCIA
 ATENÇÃO
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Ação 1: Construção de ferramentas e instrumentos para 
veiculação de informações e orientações ao viajante;

 Criação de SITE interativo da SESA Paraná em 
parceria com a ACS e Celepar,

 Reuniões com as áreas técnicas da SESA para 
definição e elaboração do conteúdo do site e seu 
compromisso de atualização sistemática.

Informação
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Ação 2 - Capacitação dos profissionais da saúde da 
Rede de Atenção e de Vigilância para a orientação, 
prevenção de agravos, detecção oportuna de situações 
relevantes, notificação e adoção de medidas de 
controle.

2016 - Realização de Oficinas, Seminários e 
videoconferências da Saúde do Viajante

 Seminário de lançamento do Programa Estadual 
da Saúde do Viajante e do site.

Informação
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Ação 4 - Definição de fluxos de vigilância em saúde para detecção e resposta 
oportuna referentes a eventos de relevância em saúde pública que possam vir 
a constituir emergência em saúde pública;

Vigilância

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Viajante com suspeita de doença 
ou evento de interesse em saúde 

pública 

Serviço 
de Saúde 

Serviços médicos 
móveis 

particulares/ 
conveniados 

Central do 
SAMU (1) 

Aeroporto Porto 

NÃO SIM  

SUSPEITO? 

Caso 
descartado 

Isolar o 
paciente 
em sala 

separada 

*Investigar 
outros 

diagnósticos 
diferenciais 

Contatar 
Central 

do SAMU 

SAMU  
(Uso de EPI) 

realiza 
transporte para 

Hospital de 
Referência  

 

*Malária; Dengue; febre amarela e 
outras arboviroses; Febre tifóide; 
Shiguelose; Cólera; Leptospirose; 

Peste Ricketsioses;  sarampo; 
Meningites, Hepatites Virais e 

outros (DNC Portaria 1271/2014 - 
MS) 

Notificação IMEDIATA ao 
CIEVS/PR  

Avalia o caso 

Notifica a RS 
e SMS MS 

HOSPITAL DE 
REFERÊNCIA  

FLUXOGRAMA – VIAJANTE 

Evento emergente, de 
interesse internacional 
que necessitem uso de 

EPI específico. 

Outro evento de 
interesse em saúde 

pública 

Notifica o 
MS, se 
couber. 

Notifica a 
área técnica 
responsável 
pelo agravo  

Orientações e Medidas 
de controle pela área 

técnica responsável pelo 
agravo  
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Ação 5 - Análise de riscos e emissão de alertas epidemiológicos, de 
abrangência internacional, nacional e estadual.

Produção de alertas a partir do monitoramento de eventos de 
saúde publica realizado pelo CIEVS Paraná;

Articulação com o Comitê Estadual de Migração e SEJU para 
acompanhamento dos movimentos migratórios e missionários no 
Paraná e sua interface com a saúde do viajante;

Parceria com empresas que gerenciam seguro de viagem para 
sensibilização  dos viajantes quanto as situações de risco e 
divulgação do site;

Identificação das principais empresas que recrutam trabalhadores 
ou os encaminham para outros Estados ou Países, para 
implementação de ações de vigilância ao viajante;

Vigilância
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Ação 6 - Estabelecimento de protocolos de atenção 
aos viajantes

 Definição do fluxo para atenção ao viajante 

 Definição de fluxo de atenção frente a 
doenças de relevância em saúde publica                     

 Divulgação dos Serviços de Urgência e 
Emergência

Atenção
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daniel.ramos@saude.gov.br
marcelo.wada@saude.gov.br 

Daniele Arita
daniele.arita@saude.gov.br

Endereço eletrônico da
Secretaria de Estado da Saúde do Paraná

www.saude.pr.gov.br

0800 643 8484
3330-4416/4492/4493

9117-3500
urr@sesa.pr.gov.br

Obrigada !


