
 
  
 

 

Aboviroses, Influenza (SRAG) e Sarampo: risco de 
surto! 

 
Considerando a infestação de várias áreas do Estado e do município pelo Aedes Aegypti e a 

ocorrência de 7 casos autóctones de Dengue no município de Itapema; o início da circulação viral dos 
vírus Influenza, com dois óbitos em Florianópolis e a reintrodução no sarampo no Brasil, 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 Arboviroses 
(dengue, zika e chikungunya), Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG - casos de síndrome gripal com 
critério de internação) e Sarampo, para adoção de medidas preventivas em tempo oportuno.  
  
 Segue abaixo a situação epidemiológica destes agravos no município e no Estado. 
 

Até o momento, Florianópolis ainda não identificou casos autóctones de arboviroses em 2018 
(Tabela 1). A situação das arboviroses no Estado estão na Tabela 2. 

 
Tabela 1 - Arboviroses em Florianópolis – 2018. 

 
   Fonte: Sinan Florianópolis, 30/04/18.  

 
    Tabela 2 - Arboviroses em SC – 2018. 

 
                  *Dengue: Casos autóctones: 7 casos de Itapema.  
                  *Chikungunya: 3 casos autóctones: Cunha- Porã (2), São Miguel do Oeste (1) 
                Dados Sinan Net, 14/04/18, Dive/SC.  
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 As tabelas abaixo trazem a atualização dos casos de SRAG em Florianópolis (tabela 3) e em SC (tabela 4). 
 

Tabela 3 - Síndrome Respiratória Aguda Grave em Florianópolis – 2018. 

 
     Fonte Sinan Florianópolis, 30/04/18 

 
Tabela 4 - Síndrome Respiratória Aguda Grave em SC – 2018. 

 
 

Em relação às doenças exantemáticas, tivemos três casos notificados como suspeita de rubéola, todos 
descartados e não foi registrado nenhum caso suspeito de sarampo no município em 2018 (tabela 5). O último caso 
de sarampo registrado foi em 2013, de um morador que contraiu a doença em viagem ao exterior. Entretanto, 
dado o grande aumento de casos norte do país (tabela 6) com grande possibilidade de disseminação pelo país e as 
baixas coberturas vacinais em várias áreas do nosso município, faz-se necessária a intensificação das coberturas 
vacinais e sensibilidade para identificação precoce de casos suspeitos. 

 
Tabela 5 – Doenças Extantemáticas em Florianópolis – 2018. 

 
Fonte: Sinan Florianópolis, 30/04/18 



 
   Tabela 6 - Situação Epidemiológica de Sarampo - Ministério da Saúde – 2018. 

 
 
 A atualização da situação epidemiológica destes agravos, além de outros indicadores de saúde, podem ser 
acompanhados pelo https://sites.google.com/view/gerve/p%C3%A1gina-inicial, na aba do Departamento de 
Monitoramento e Controle de Agravos estratégicos (DMCAE). 
 

Lembramos que, para todos os agravos acima, a notificação dos casos suspeitos é obrigatória e imediata, 
devendo ser comunicada à Gerência de Vigilância Epidemiológica pelos fones 3212-3907/99985-2710. 

 

 

 

 
 


