Resumo da atividade epidémica do

SARAMPO NA EUROPA
30 de maio de 2017
__________________________________________________________________________________________________________

Taxa de notificação de casos de sarampo, abril 2016 – março de 2017

Fonte: ECDC

No ano de 2016, vários países da União Europeia (UE) registaram surtos de sarampo, continuando a
verificar-se um aumento do número de casos nos primeiros meses de 2017. Existe o risco de
propagação e transmissão sustentada em áreas com populações suscetíveis.
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ÁUSTRIA
•

Desde o início de 2017 até 12 de maio, a Áustria notificou 76 casos de sarampo.

ALEMANHA
•

Desde o início de 2017 até 16 de abril, a Alemanha notificou 504 casos de sarampo.

•

A maioria dos casos ocorreram na cidade de Duisburgo, na Renânia do Norte-Vestfália.

BÉLGICA
•

De 20 de dezembro de 2016 até 16 de abril de 2017, a Valónia notificou 288 casos, dos quais 163 são
confirmados.

•

Foram notificados 37 casos em profissionais de saúde, dos quais 31 confirmados para sarampo.

•

Dos 288 casos notificados, 111 (38%) foram internados e 2 casos apresentavam encefalite aguda.

•

Não foram registados óbitos.

•

O caso índice (o primeiro a ser conhecido pelas autoridades de saúde) do surto na Valónia viajou para a
Roménia durante o período de incubação.

•

Foram também notificados casos nas regiões da Flandres e de Bruxelas, incluindo 2 casos (um em cada
região) com história de viagem para a Roménia durante o período de incubação.

BULGÁRIA
•

De março de 2017 a 3 de maio, foram notificados 71 casos na Bulgária, dos quais 37 foram confirmados,
na cidade de Plovdiv.

•

Registou-se 1 óbito numa criança de 10 meses não vacinada.

DINAMARCA
•

Em 15 de março de 2017, a Dinamarca notificou 1 caso importado num adulto não vacinado que foi
infetado durante uma viagem à Ásia.

ESLOVÁQUIA
•

A 24 de abril de 2017, a Eslováquia notificou 1 caso importado num cidadão italiano de 25 anos não
vacinado que estuda em Košice.

ESPANHA
•

No total houve 46 casos confirmados na Área Metropolitana de Barcelona, 4 deles em crianças.

•

O surto foi associado a um caso importado da China durante a primeira semana de 2017.

•

A maioria dos casos eram adultos não vacinados ou vacinados inadequadamente

•

Houve 10 casos que necessitaram de internamento, todos com evolução favorável.

•

Não foram notificados novos casos desde o início de abril.
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FRANÇA
•

Desde 1 de janeiro a 31 de março de 2017, a França notificou 134 casos.

•

Os casos estão principalmente ligados a um surto em Lorena (60 casos).

•

Foram verificados 2 casos com encefalite e 15 casos com pneumopatias graves.

HUNGRIA
•

De 21 de fevereiro a 22 de março de 2017, a Hungria notificou 54 casos, dos quais 13 em profissionais
de saúde.

ISLÂNDIA
•

A 31 de março de 2017, a Islândia notificou 2 casos em dois irmãos gémeos não vacinados e com 10
meses de idade.

ITÁLIA
•

De 1 de janeiro a 21 de maio de 2017, foram notificados 2.581 casos, incluindo 215 em profissionais de
saúde.

•

Foram notificados casos em 18 das 21 regiões, e 7 regiões concentram a maioria dos casos: Piemonte,
Lazio, Lombardia, Toscana, Abruzzo, Veneto e Sicília.

•

89% dos casos não estavam vacinados e 7% tinham uma dose de vacina

•

A maioria dos casos notificados (74%) inclui pessoas ≥15 anos de idade; 155 casos tinham menos de 1
ano idade.

REPÚBLICA CHECA
•

Até 16 de maio de 2017, a região da Morávia-Silésia notificou 104 casos de sarampo, dos quais 95
confirmados, incluindo 14 profissionais de saúde.

ROMÉNIA

•

De janeiro de 2016 a 26 de maio de 2017, a Roménia registou 6.434 casos, incluindo 26 óbitos.
Foram implementadas medidas de prevenção e controlo a nível nacional, incluindo o reforço das
atividades de vacinação, no entanto o número de casos notificados continua a aumentar.
Os lactentes e as crianças constituem o grupo etário com maior número de casos.

•

Estão em curso atividades de vacinação principalmente em bolsas de população susceptíveis.

•
•

SUÉCIA
•
•

Desde o início de 2017 até 21 de março, a Suécia notificou 15 casos em Estocolmo, incluindo 3 casos
importados.
A 30 de abril, foram notificados 5 casos na região sul do país.
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