
 
  
 

 
SURTO DE SARAMPO  

 
Considerando a ocorrência de surto de sarampo em Roraima, Amazonas e recentemente no Rio Grande do Sul e 

Rio de Janeiro, além da possibilidade de circulação viral em outras regiões do país, a Gerência de Vigilância 
Epidemiológica de Florianópolis, recomenda a todos os profissionais e serviços de saúde que tenham a devida atenção 
na detecção precoce e notificação oportuna dos casos suspeitos de sarampo. 

 

Situação Epidemiológica de sarampo no Mundo 

No Japão, de 1 de janeiro a 20 de maio de 2018, foram confirmados 145 casos de sarampo.  

Na Europa, alguns países vêm apresentando surtos de grande magnitude como França, Itália, Alemanha, 
Romênia, dentre outros.  

 Casos de Sarampo na Europa:  
 

 
     Fonte: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Monthly-Measles-Rubella-monitoring-report-June-2018.pdf 
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Nas Américas os países com casos confirmados são: Antigua e Barbuda, Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia 
Equador, EUA, Guatemala, México, Peru e Venezuela .  

 

Situação Epidemiológica de sarampo no BRASIL: 

 
                                         Casos de Sarampo no Brasil, 2018. 

MONITORAMENTO DE SARAMPO NO BRASIL 

UF Suspeitos Confirmados Óbitos 

RORAIMA 412 200 2 

AMAZONAS 1756 263 - 

RIO GRANDE DO SUL 47 6 - 

RIO DE JANEIRO 8 1 - 

                                             Dados do Ministério da Saúde, atualizado em 02/07/2018.  

Boletim epidemiológico do MS: http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/sarampo/situacao-epidemiologica-dados 

 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO DE SARAMPO 

- Todo paciente que, independente da idade e situação vacinal, apresentar febre e exantema maculopapular, 
acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou coriza e ou conjuntivite; ou 

- Todo indivíduo que apresentar febre e exantema maculopapular com história de viagem para regiões com caso 
confirmado de sarampo nos últimos 30 dias, ou de contato, no mesmo período, com alguém que viajou para essas 
regiões.  
 

A notificação dos casos suspeitos é obrigatória e imediata, conforme o seguinte fluxo:  

Dias úteis: Centros de Saúde e UPAS, notificar via InfoSaúde e entrar em contato com a Gerência de Vigilância 
Epidemiológica pelos números 3212-3907/99985-2710 ou via e-mail 
contatoagravos@gmail.com/cievsflorianopolis@gmail.com 

Demais horários e demais estabelecimentos de saúde, a qualquer hora, pelos seguintes fones 3212-3907/3212-
3922/99985-2710.  
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