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ANTECEDENTES:
Recebemos no dia 28/07/2021, através da FIOCRUZ-CE, a informação de que foram identificados 04 casos
da variante DELTA no estado do Ceará. Os casos foram detectados por meio do Centro de Testagem do
Viajante do Aeroporto

Internacional Pinto Martins - Fortaleza. Esses passageiros realizaram teste de

antígeno inicialmente, com resultado positivo. Posteriormente as amostras foram encaminhadas ao

LACEN/Ce, para realização de RT-PCR confirmando o resultado positivo. Foi enviado uma alíquota dessa
amostra ao Hemoce, para a realização do teste de inferência e preparação para sequenciamento.

CASOS:
Caso 1 – 25 anos, sexo feminino, residente no município de Caucaia, procedente do Rio de Janeiro,
apresentando dor de garganta.

Caso 2 – 25 anos, sexo feminino, residente no município de Fortaleza, procedente do Rio de Janeiro,
apresentando coriza e dor de garganta.
Caso 3 – 22 anos, sexo feminino, residente no município de Fortaleza, procedente do Rio de Janeiro,
assintomática.
Caso 4 – 26 anos, sexo masculino, residente no município de Itapipoca, procedente do Rio de Janeiro,
apresentando dor de garganta.

AÇÕES REALIZADAS:

- Comunicação do caso positivo para COVID-19 as vigilâncias das Áreas Descentralizadas de Saúde
responsáveis;
- Solicitação de monitoramento do caso e contatos;
- Alerta a população sobre a chegada da variante Delta ao estado;

- Disponibilização de coleta de rt-PCR e rastreio da nova variante em passageiros dos vôos dos casos
positivos;

AÇÕES A SEREM REALIZADAS:

-

Atualização da Nota Técnica da Vigilância Genômica no estado;

- Ampliação das testagens do CT do Aeroporto de passageiros oriundos do estados do Rio de Janeiro, São
Paulo e Rio Grande do Sul, para 20%;
- Solicitar aos passageiros que estiveram no mesmo voo de algum dos pacientes acima, que procurem ao
Lacen para coleta de rt-PCR, bem como os contactantes domiciliares sintomáticos;
- Monitoramento dos casos positivos e contatos junto as vigilâncias das ADS e municípios;
- Intensificação do monitoramento de novas variantes no Estado.
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