
 
   
 
 

 

 
 
A Venezuela enfrenta desde Julho de 2017 um surto de sarampo, com aproximadamente 1000 

casos confirmados, sendo a maioria dos casos provenientes do estado de Bolívar.  
Em 13 de fevereiro de 2018, o Ministério da Saúde foi notificado sobre um caso suspeito de 

sarampo no município de Boa Vista – Roraima, de uma criança venezuelana de 12 meses de idade, não 
vacinada, que frequentava um dos abrigos destinados ao acolhimento dos imigrantes venezuelanos. A 
mesma foi confirmada com sorologia reagente, PCR positivo e genótipo D8.  

Até o dia 8 de março de 2018, Roraima registrou 39 casos suspeitos de sarampo, com 8 
confirmados e 1 óbito. Todos os casos são procedentes da Venezuela, sem comprovação vacinal, na faixa 
etária de 9 meses a 10 anos.  

Considerando a ocorrência de surto de sarampo na Venezuela e a confirmação de casos importados 
em Roraima, 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 as seguintes 
medidas: 

 Atenção na detecção precoce e notificação oportuna dos casos suspeitos de sarampo 
 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. 
 Monitoramento das coberturas vacinais e identificação e busca ativa de faltosos para a 

vacinação (VTV). 
 

 

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).  

 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 

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

Dias úteis: Centros de Saúde e UPAS, até as 17h, ao Distrito Sanitário correspondente.  

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