
 

  

 

SURTO DE SARAMPO NO BRASIL 
 

Em 2018, 11 países das Américas notificaram 385 casos de sarampo. Desde fevereiro deste ano, após a 

notificação do primeiro caso suspeito de sarampo no município de Boa Vista – Roraima, o Brasil vem registrando 

diversos casos confirmados no Norte do País e, recentemente, 01 caso fortemente suspeito em São Paulo. 

 

Os Estados mais afetados são Roraima e o Amazonas, especialmente pela proximidade com a Venezuela, que já 

registrou 279 casos este ano. 

 

Casos de Sarampo em Roraima e no Amazonas, 2018. 

 
Fonte: Ministério da Saúde 

 

O Sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente 

contagiosa. A viremia provoca uma vasculite generalizada, responsável pelo aparecimento de diversas manifestações 

clínicas. 

 

Considerando a ocorrência de surto de sarampo e a confirmação de casos importados em Roraima, Amazonas e 

recentemente em São Paulo, 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 a observação dos períodos 
de transmissão viral (4 a 6 dias antes e 4 dias após o início do exantema) para garantir o isolamento dos casos suspeitos 

e orientar a busca de possíveis contatos e o monitoramento das coberturas vacinais e identificação e busca ativa de 

faltosos para a vacinação (VTV). 

 

Dada a situação epidemiológica nacional e a possibilidade de recebimento de imigrantes venezuelanos no 

Estado nas próximas semanas, solicitamos especial atenção às coberturas vacinais de nossa população e aproveitar a 

mobilização da Campanha contra o Influenza e Intensificação da Vacina Anti-tetânica, que iniciam no próximo dia 23, 

para avaliar a cobertura da  VTV sempre que possível. Os estoques municipais já foram reforçados para dar apoio a 

esta ação. 

 

Além disso, é necessário que todos os profissionais estejam sensíveis e notifiquem prontamente os casos 

suspeitos. 

Gerência de Vigilância Epidemiológica - Diretoria de Vigilância em Saúde – SMS– Florianópolis, SC 

AAAALERTA LERTA LERTA LERTA EEEEPIDEMIOLÓGICOPIDEMIOLÓGICOPIDEMIOLÓGICOPIDEMIOLÓGICO

24 de abril de 2018 



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 suspeito com história de viagem ao exterior nos últimos 30 dias, ou de contato, no mesmo período, 

com alguém que viajou ao exterior (atentar para viagem à região com caso confirmado de sarampo nos últimos 30 
dias, ou de contato com alguém que viajou).  

 

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 

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

3907/99985-2710.  

 

 

 


