
 
  
 

 
ALERTA SARAMPO  

 
Em Florianópolis, já foram confirmados nestes últimos dias dois casos de sarampo. Ambos em 

mulheres. Uma, 30 anos, moradora de São Paulo. A outra, 40 anos, moradora de Goiás. Ambas 

diagnosticadas enquanto passavam férias em Florianópolis. Todas as medidas de controle estão sendo 

tomadas e há monitoramento do aparecimento de novos casos entre os contatos identificados. 

 

Apesar de ambos os casos serem importados, há necessidade de atenção redobrada de todos os 
profissionais de saúde, especialmente neste período de férias. O atraso na identificação de casos 
suspeitos pode retardar as medidas de bloqueio e facilitar a transmissão do sarampo no município. 

O sarampo é uma das doenças mais contagiosas do mundo. Embora a maioria dos casos seja 

autolimitada, 1 em cada 4 casos necessita de hospitalização e pode deixar sequelas permanentes 

como lesões cerebrais, cegueira e perda de audição. Apesar de prevenível através de vacinação, o 

sarampo foi responsável por aproximadamente 110 mil mortes no mundo em 2017
1
.  

 

No Brasil, já foram confirmados 426 casos de sarampo em 2019 (dados até 12/07). Os casos foram 

identificados em 7 estados, sendo que os surtos ainda estão ativos em São Paulo, Rio de Janeiro e Pará.   

 
Fonte: http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/julho/16/Informe-Sarampo-n43.pdf 

 
Diante deste quadro, a Gerência de Vigilância Epidemiológica reforça as seguintes 

recomendações: 

 

- Revisão da situação vacinal de todos os profissionais de saúde, lembrando que, independente da 

idade, devem receber duas doses de vacina contra sarampo (associada ou não a outras vacinas) para 

serem considerados imunizados; 

- Revisão da situação vacinal dos usuários em todas as oportunidades de atendimento dos 

serviços de saúde, encaminhando-os para a sala de vacinas mais próxima em caso de necessidade de 

vacinação; 

                                                           
1
 https://www.who.int/ith/WHO-advice-for-international-travel-in-relation-to-measles.pdf?ua=1 
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- Atenção ao aparecimento de casos suspeitos, com isolamento imediato, registro dos contatos 

(inclusive sala de espera) e notificação imediata à Vigilância Epidemiológica. 

 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO DE SARAMPO 

- Todo paciente que, independente da idade e situação vacinal apresentar: 

1- febre e exantema maculopapular, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: 

tosse e/ou coriza e ou conjuntivite; ou 

2- 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.  

 

 

Lembre-se: a notificação dos casos suspeitos é obrigatória e imediata! 

  
Para notificações ou dúvidas, entre em contato com a Gerência de Vigilância 
Epidemiológica em qualquer horário pelos fones 48 99985-2710, 48 3212-3907 ou pelo 
whatsapp (http://bit.ly/matri_epidemio). 
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