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Sarampo
• Agente etiológico: RNA vírus pertencente ao gênero Morbillivirus, 

família Paramyxoviridae

▪ Reservatório e Fonte de Infecção: o homem é o único hospedeiro

conhecido;

▪ Suscetibilidade: em populações não vacinadas, mais de 95% das

pessoas suscetíveis contraem a doença;

▪ Imunidade:

- Ativa, adquirida por meio da infecção natural ou pela vacinação.

A imunidade para uma infecção natural é vitalícia e a vacinação

tem demonstrado ser protetora por pelo menos 20 anos;

- Passiva, por transferência de anticorpos maternos, conferindo

imunidade transitória aos lactentes



Epidemiologia do Sarampo

▪ É uma das doenças infecciosas mais

contagiosas do mundo, capaz de

atingir todos os grupos etários em

ambos os sexos, com risco particular

entre menores de 5 anos e naqueles

entre 15 e 29 anos de idade, sendo

considerada uma das principais

causas de mortes evitáveis por

vacinas entre crianças;

▪ Na década de 90, estimativas da

Organização Mundial de saúde

referiam a ocorrência mundial de mais

de 45 milhões de casos a cada ano e

de 2 milhões de mortes por

complicações, frequentemente nos

menores de 2 anos de idade.



Epidemiologia do Sarampo

▪ Apresenta variação sazonal. Nos climas temperados há aumento

de incidência entre o final do inverno e início da primavera e nos

climas tropicais a transmissão pode aumentar após a estação

chuvosa;

▪ A ocorrência de surtos e epidemias tem relação direta entre o

grau de imunidade e a suscetibilidade da população;

▪ Países que conseguem manter elevados níveis de cobertura

vacinal (≥ 95%) apresentam redução da incidência por períodos

que alcançam de cinco a sete anos, porém, o acúmulo anual de

suscetíveis em áreas com variações de cobertura abaixo da

meta, pode sustentar ampla transmissão, ocorrendo surtos

explosivos;



Definição de caso suspeito: Todo paciente que apresentar febre e exantema

maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, acompanhados de um

ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite;

independente da idade e situação vacinal

OU

Todo indivíduo suspeito com história de viagem para locais com circulação do

vírus do sarampo, nos últimos 30 dias, ou de contato, no mesmo período, com

alguém que viajou para local com circulação viral.

Definição de surto de sarampo: a ocorrência de um único caso confirmado por

critério laboratorial é considerado surto. O surto será considerado encerrado

quando não houver novos casos após 90 dias das data do exantema do último

caso confirmado.

Fonte: CGDT/DEVIT/SVS/MS

Sarampo



Manifestações Clínicas do Sarampo

• Coriza

Manchas de Koplik

Exantema

Conjuntivite

Coriza



Modo de transmissão: diretamente de pessoa a pessoa, através das secreções

nasofaringes expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Também tem sido descrito o

contágio por dispersão de gotículas com partículas virais, aerossóis, no ar, em ambientes

fechados como, por exemplo, escolas, creches e clínicas.

Sarampo

P. Prodrômico P. Exantemático P. ConvalescençaP. Incubação

Complicações
• 2 - 4 dias

• Febre elevada

• Tosse seca e 
irritativa

• Coriza

• Conjuntivite com 
fotofobia

• Koplik

• 7 - 21 dias 
(média 14 dias)

• 5 – 6 dias

• Exantema Máculo –
papular

• Febre (3 dias)

•Pneumonia

• Encefalite Viral

• Otite Média

• Diarréia Intensa

• Lesões severas de 
pele

Período de transmissibilidade de 4 a 6 dias
antes até 4 dias após o início do exantema 

Sequelas

• Surdez

• Dano cerebral 
permanente

• Cegueira

•Retardo do crescimento



Diagnóstico Diferencial

• É recomendada a investigação de outras doenças exantemáticas febris

agudas, entre as quais destacam-se: rubéola, exantema súbito (herpes vírus

6), dengue, eritema infeccioso (parvovírus B19), febre de chikungunya, Zika

vírus, enterovirose, riquetisiose, considerando-se a situação epidemiológica

local;

• Como a situação epidemiológica é dinâmica, a indicação e a interpretação 

dos exames laboratoriais para  a realização do diagnóstico diferencial das 

doenças exantemáticas febris deverão ser discutidas em conjunto com os 

técnicos responsáveis das Secretarias Municipais e Estaduais (vigilância 

epidemiológica e laboratório), e com a SVS/MS;

Fonte: CGDT/DEVIT/SVS/MS



Fonte: CGDT/DEVIT/SVS/MS - 2018

Tratamento - Sarampo

Não existe tratamento específico para a infecção por sarampo. O tratamento com antibiótico é

contraindicado, exceto se houver indicação médica mediante a ocorrência de infecções

secundárias.

Recomenda-se a administração da vitamina A em todas as crianças acometidas pela doença,

para reduzir a ocorrência de casos graves e fatais, no mesmo dia do diagnóstico do sarampo, nas

dosagens indicadas a seguir:

• Crianças com menos de 6 meses de idade – 50.000UI, sendo uma dose em solução oral, no

dia do diagnóstico, e outra dose no dia seguinte.

• Crianças entre 6 e 11 meses e 29 dias de idade – 100.000UI, sendo uma dose em cápsula, no

dia do diagnóstico, e outra dose no dia seguinte.

• Crianças com mais de 12 meses de idade – 200.000UI, sendo uma dose em cápsula, no dia

do diagnóstico, e outra dose no dia seguinte.

Para os casos sem complicação, deve-se manter a hidratação e o suporte nutricional, e diminuir

a hipertermia. Muitas crianças necessitam de 4 a 8 semanas para recuperar o estado nutricional.



Fonte: CGDT/DEVIT/SVS/MS

Medidas de Prevenção e Controle – Sarampo e Rubéola

Proteção individual para evitar circulação viral:

-vigilância de contatos deve ser realizada pelo período de 30 dias;

- pacientes imunocomprometidos devem passar por avaliação médica antes da vacinação;

Vacinação de rotina:

• Aos 12 meses, administrar a 1ª dose da vacina tríplice viral (D1);

• Aos 15 meses de idade, administrar dose única da vacina tetraviral (DU), que corresponde à

segunda dose da vacina tríplice viral e à primeira dose da vacina varicela. A vacina tetraviral

pode ser administrada até os 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Após essa data, completar o

esquema coma a vacina tríplice viral. As vacinas tríplice viral e varicela (monovalente) podem

ser utilizadas em substituição à tetraviral, quando houver indisponibilidade desta vacina;

• Para pessoas de 30 a 49 anos de idade, recomenda-se uma dose da vacina tríplice viral,

conforme situação vacinal encontrada;

• Pessoas imunocomprometidas ou portadoras de condições clínicas especiais deverão ser

avaliadas nos CRIES antes da vacinação;

• Profissionais de saúde têm indicação para receber duas doses da vacina tríplice viral,

independente da idade;

• A vacina tríplice viral é contraindicada para: gestantes, crianças menores de 6 meses de idade e

pessoas com sinais e sintomas de sarampo.



Fonte: CGDT/DEVIT/SVS/MS

Medidas de Prevenção e Controle – Sarampo e Rubéola

Bloqueio Vacinal: oportuno até 72 horas do contato com caso suspeito ou confirmado. O

bloqueio é seletivo e estende-se de 6 meses a 49 anos, porém, contatos acima de 50 anos de idade

que não comprovarem o recebimento de nenhuma dose da vacina contendo componente sarampo

devem receber uma dose da vacina tríplice viral.

As gestantes suscetíveis e as crianças menores de 6 meses de idade devem ser afastadas do

convívio com casos suspeitos ou confirmados e seus contatos, durante o período de

transmissibilidade e incubação da doença.

A vacinação de gestantes deve ser adiada para o puerpério



OBRIGADO!

Medidas de prevenção e controle do sarampo e rubéola

Proteção individual para evitar circulação viral:

Deve-se evitar, principalmente, a frequência as escolas ou creches, e agrupamentos no
período de transmissibilidade do sarampo e rubéola;

A vigilância dos contatos deve se realizar pelo período de 30 dias;

Como o risco de transmissão intra-hospitalar é muito alto, deve-se promover a vacinação
seletiva de todos os pacientes e profissionais do setor de internação do caso
suspeito/confirmado de sarampo ou rubéola ou, a depender da situação, de todos os
profissionais do hospital.

Pacientes imunocomprometidos deverão passar por avaliação medica antes da vacinação.

Pacientes internados devem se submeter a isolamento respiratório de aerossol durante
período de transmissibilidade.



Casos Suspeitos

independente da situação vacinal e da idade

Notificar imediatamente em 24 horas

Investigar em até 48h

Bloqueio vacinal

Seletivo (até 72h), na 

faixa etária de 6 

meses a acima 

de 50 anos

Coleta da 1ª amostra de

sangue no primeiro 

contato com o 

paciente

Prazo oportuno do 1º 

ao 30º dia

Coleta de amostras de

urina e secreção de naso

e orofaringe até 7 

dias do início do 

exantema, para 

detecção viral

Medidas de Prevenção e Controle

Busca ativa e 

vigilância dos 

contatos por 30 

dias e busca ativa 

de casos 

secundários

Condutas frente a suspeita de sarampo ou rubéola



COLETA DE DADOS DA 

NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO INICIAL

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA

• Nome

• Idade

• Suspeita principal

• Nome da Mãe

• Município de Residência

• Endereço/Telefone

• Data da Notificação

• Email

INVESTIGAÇÃO INICIAL

• Data da Investigação;

• Data da Febre;

• Data do Exantema;

• O caso suspeito atende aos critérios de 

suspeição? Quais os sinais e sintomas?

• Foi vacinado? Data da última dose;

• Data da coleta da Sorologia;

• Coletou amostras para identificação viral?

• Realizou bloqueio vacinal?

• Tem histórico de contato?

• Deslocou-se para áreas de risco (exterior 

ou outros estados/municípios com 

circulação comprovada de sarampo nos 

últimos 30 dias



Fonte: CGDT/DEVIT/SVS/MS

Roteiro para Confirmação ou Descarte de Caso  

Suspeito de Sarampo ou Rubéola



Caso Confirmado de Sarampo: Todo caso suspeito comprovado como um 

caso de sarampo a partir de, pelo menos, um dos critérios a seguir:

Critério laboratorial
Os primeiros casos de sarampo devem ser confirmados com resultados de sorologia e/ou

biologia molecular, contudo, em locais onde se tenha evidência da circulação do vírus do

sarampo, os demais casos poderão ser confirmados mediante uma das opções abaixo:

a)Detecção de anticorpos IgM específicos do sarampo em um laboratório aprovado ou

certificado, exceto se o caso tiver recebido a vacina tríplice viral ou tetra viral conforme as

datas de Evento Adverso a Vacina (EAPV), onde poderá ser necessária a realização da

genotipagem para diferenciar o vírus selvagem do vacinal; ou

b)A soroconversão ou aumento de títulos de anticorpos IgG. Exceto se o caso tiver recebido

a vacina tríplice viral ou tetra viral conforme as datas de EAPV, onde poderá ser necessária

a realização da genotipagem para diferenciar o vírus selvagem do vacinal, ou

c) Biologia molecular (RT-PCR em tempo real do vírus do sarampo) para identificação viral 

a fim de diferenciar o vírus selvagem do vacinal, e caracterização genômica para conhecer 

o genótipo do vírus, e diferenciar o caso autóctone de um importado. 

Nota: Os espécimes clínicos para identificação viral deverão ser: swab orofaringeo e 

nasofaríngeo e urina. 

Critérios de Confirmação de Sarampo



Critério de Confirmação por Vínculo Epidemiológico

Caso suspeito, contato de um ou mais casos de sarampo confirmados por exame

laboratorial, que apresentou os primeiros sinais e sintomas da doença entre 7 e 21

dias da exposição ao contato.

Critério de Confirmação Clínica:

Caso suspeito que apresente febre, exantema maculopapular morbiliforme de

direção cefalocaudal, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e

sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite; independente da idade e situação

vacinal.

A confirmação do caso suspeito pelo critério clinico não é recomendado na rotina,

contudo, em situações de surto de grande magnitude esse critério poderá ser

utilizado.

Critérios de Confirmação de Sarampo



Diagnóstico Laboratorial: Biologia Molecular para 

Sarampo e Rubéola 

Em relação à RT-PCR, este é um exame utilizado em situações específicas

de forma complementar com a finalidade de auxiliar a elucidação do caso,

como:

• Sorologia reagente para doenças exantemáticas febris agudas;

• Novas cadeias de transmissão;

• Novos municípios com caso confirmado pela sorologia;

• Município com reintrodução do vírus após 90 dias da data do exantema

do último caso;

• Óbito;

• História de viagem há locais com evidência de circulação do vírus do

sarampo.

• Situações especiais definidas pela vigilância.



Níveis de Alerta e Resposta Frente à 

Importação de Casos de Sarampo e Rubéola

Rotina Alerta Emergência

SUSPEITOS

REAGENTES E 

INCONCLUSIVOS

CONFIRMADOS
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Investigação 

de campo

Bloqueio

Busca Ativa 

Investigação 

laboratorial

Coleta para 

identificação 

viral

Reinvestigação

Intensificação das 

ações campo

Operação 

Varredura e 

monitoramento 

rápido de 

cobertura 

Busca Ativa 

Ampliada

Diagnóstico 

Diferencial

Detecção Viral

Investigação de surto

Planos e operações para 

interrupção da cadeia de 

transmissão

Logística 

Deslocamento/ trabalhos

de campo



MÉTODO
1- Quem foi a fonte de 

infecção?

2- Quais são os possíveis 

casos secundários?

Perguntas na Investigação do Sarampo

Fonte: CGDT/DEVIT/SVS/MS



MÉTODO
1- Quem foi a fonte de 

infecção?

1- Onde o caso esteve de 7 a 21 

antes do inicio do exantema?

2- O caso tem história de 

deslocamento para lugares com 

surto de sarampo?

3- O caso teve história de contato 

com algum caso 

sintomático/confirmado?

4- Se ainda houver tempo 

oportuno, coletar amostras para 

exame laboratorial.

Perguntas na Investigação do Sarampo

Fonte: CGDT/DEVIT/SVS/MS



MÉTODO 2- Quais são os possíveis 

casos secundários?
1- Onde o caso esteve durante o 

período de transmissibilidade?

2- Identificar os contatos e 

conferir história de vacinação 

contra o sarampo. Se o caso não 

tiver registro de vacinação, 

realizar o bloqueio vacinal.

3- Acompanhar os contatos do 

caso confirmado por até 30 dias 

e orientar caso a clínica do 

sarampo se manifeste.
Fonte: CGDT/DEVIT/SVS/MS



Caso 1

25  26  27  28  29  30  31  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30                   

Agosto

Cadeia de Transmissão – Sarampo Ilhéus 2018

Setembro

Período de 

Transmissibilidade
Período de aparecimento de casos novos

Estabelecer a Cadeia de Transmissão



Sarampo: desafios atuais



Desafios Atuais

• Grupo Consultivo Estratégico de Peritos sobre 
Vacinação  (Strategic Advisory Group of Experts –
SAGE) concluiu que os objetivos globais de 
eliminação do sarampo estão ameaçados frente às 
tendências atuais de cobertura vacinal e incidência.

• A doença ressurgiu em países que alcançaram ou 
estavam perto de alcançar a eliminação.

2018/2019

• 170 países notificaram 112.163 casos de 
sarampo, em 2019, à OMS. A nível mundial, isso 
significa um aumento de quase 300% em 
comparação ao mesmo período de 2018 (28.124 
casos de sarampo em 163 países);

• A região africana da OMS registou um crescimento 
de 700%, a Região das Américas 60%, a região 
europeia 300%, o Mediterrâneo Oriental 100% e 
houve 40% de aumento no Sudeste Asiático e no 
Pacífico Ocidental

2019



Nos primeiros 2 meses de 2019, 34.300 casos de sarampo foram notificados em 42 países na Região

Europeia da OMS, maior proporção na Ucrânia (>70%).

Ocorreram 13 óbitos em 3 países (Albânia, Romênia e Ucrânia)

Fonte: WHO

Cenário Epidemiológico da Europa

Distribuição mensal e classificação de casos de sarampo, Janeiro de 2017 a 

Fevereiro de 2019, Who, Região Europeia.



Cenário Epidemiológico das Américas

Distribuição de casos confirmados de sarampo por semana epidemiológica de início de 

exantema. Região das Américas, 2017 – SE 13 de 2019. 

Fonte: Centros Nacionais ligados ao Regulamento Sanitário Internacional de Argentina, Brasil, Chile, 

Colômbia, Equador, Peru, Uruguai e Venezuela e Informação Pública dos Ministérios e Agências de 

Saúde - reproduzido pela OPS/ OMS.



555 casos de sarampo 

em 20 estados: Arizona, 

Califórnia, Colorado, 

Connecticut, Florida, 

Georgia, Illinois, Indiana, 

Kentucky, Maryland, 

Massachusetts, Michigan, 

Missouri, Nevada, New 

Hampshire, New Jersey, 

New York, Oregon, Texas, 
y Washington 

Casos notificados de sarampo segundo ano de notificação. Estados Unidos, 2010 a 

2019 (até 11/04).

Fonte: Dados publicados pelos Centros para Controle e Prevenção de Enfermidades dos Estados Unidos e reproduzidos pela 

OPAS/OMS.

Nota:   *casos até 29/12/2018, dados preliminares, sujeitos a retificação.

**casos até 11/04/2019, dados preliminares, sujeitos a retificação.





Situação Epidemiológica do Sarampo
no Brasil

• Doença de notificação compulsória desde 1968;

• Eliminação do vírus autóctone no ano 2000;

• Antes do Brasil receber a certificação da eliminação do sarampo (2016), os últimos casos confirmados

de sarampo no país foram registrados no Ceará (211 casos), São Paulo (2 casos ) e Roraima (1 caso);

• 2016 – sem casos confirmados de sarampo;

• 2016 - Certificação da Eliminação do Sarampo pela OPAS/OMS;

• 2017 – sem casos confirmados de sarampo;

• 2018 – Surtos de Sarampo no Brasil – 11 Unidades Federadas (10.326 casos), transmissão

interrompida em 5 estados (RS, SE, BA, PE, RO) e no Distrito Federal

• 2019 – Reestabelecimento da transmissão endêmica no Brasil - Perda da Certificação de Brasil

Livre do Sarampo, emitida pela OPAS.
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Coeficientes de Incidência de sarampo por 100 mil habitantes e coberturas vacinais (%) para 

vacinas sarampo (monovalente) <1ano* e tríplice viral 1 ano de idade, Brasil. 1968 a 2018*

Fonte CGPNI/CGDT-SVS/MS

Acumulando suscetíveis

surtos

Nota: Coberturas vacinais até 2002 sarampo monovalente e tríplice viral a partir de 2003. 

Certificada a eliminação





Risco de introdução de sarampo

Segundo a Organização Mundial do Turismo, em 2017, foram relatados 322 mil

milhões de turistas, superando em 7% o valor reportado no mesmo período de 2016.



DESAFIOS ATUAIS
Seguimento de contatos em um surto de sarampo

Pacientes

Familia

Equipe de 

saúde

Amigos

Sob 

investigação

Local de 

trabalho

•28 contatos e 156 membros familiares e contatos 

foram identificados

•Acompanhamento por 30 dias.

•Nenhum caso secundário relatado.

Fuente: Division Vigilancia epidemiologica de enfermedades prevenibles por vacunacion, 

Ministerio de Salud de Peru

Caso 

confirmado







O sucesso das 
ações de 
imunização 
causou falsa 
sensação de 
que não há 
mais 
necessidade 
de se vacinar;

Horários de 

funcionamento 

das unidades de 

saúde incompatíveis 

com as novas 

rotinas;

Descontinuidade do 

cuidado e falta de 

busca ativa, 

gerando aumento 

da taxa de 

abandono à 

vacinação de rotina

Desconhecimento 

individual sobre a 

importância e 

benefícios das  

vacinas: não se vê 

mais algumas 

doenças como um 

risco

SIPNI:

- Municípios que 

não implantaram 

o sistema 

nominal; 

- Falta de 

alimentação do 

sistema;

- Dados 

inconsistentes

Possíveis causas da queda da vacinação

DESAFIOS ATUAIS
Queda na vacinação

Fonte: CGPNI/SVS/MS



Situação Epidemiológica do Sarampo na Bahia

• 1999 - Último caso autóctone confirmado

• 2006 - Último surto de sarampo nos municípios de João Dourado,

Filadélfia, Senhor do Bonfim e Pindobaçu, com 57 casos confirmados,

associados a vírus importado (genótipo D4);

• 2018 – Caso importado de Manaus (Genótipo D8), com 3 casos

secundários entre residentes de Ihéus;

• 2019 – 2 Casos importados de São Paulo (01 em Porto Seguro e 1

em Salvador) e 01 importado da Espanha (em Salvador)



Série Histórica de Casos Confirmados e as Estratégias para 
Eliminação do Sarampo e Rubéola na Bahia, 1996 a 2019*

Fonte: DIVEP/SUVISA/SESAB

Nota: * dados preliminares



Distribuição semanal segundo classificação, Sarampo, 

Bahia, 2018/2019*. 

Fonte: DIVEP/SUVISA/SESAB

Nota: * dados preliminares

2018

Notificados Sarampo:425

Confirmados Sarampo:03s 

2019

Notificados Sarampo:161

Confirmados Sarampo:01s 





Rubéola



É uma doença viral aguda altamente contagiosa de  curso benigno; 

Em gestantes - risco de aborto, natimortos e malformações congênitas (SRC); 

Caso Suspeito: Todo paciente que apresentar febre e exantema máculo papular,

acompanhado de linfoadenopatia retroauricular e/ou occipital e/ou cervical,

independentemente da idade e situação vacinal ou todo indivíduo suspeito com

história de viagem para locais com circulação do vírus da rubéola, nos últimos 30

dias, ou de contato, no mesmo período, com alguém que viajou para local com

circulação viral.

Período de incubação

Pode variar de 12 a 23 dias

Período de transmissibilidade

7 dias antes do início do exantema a 7 dias após o exantema.

Suscetibilidade e imunidade

A suscetibilidade é geral. A imunidade ativa é adquirida por meio da infecção

natural ou por vacinação. Os filhos de mães imunes podem apresentar imunidade

passiva e transitória até os 9 meses de idade.

Fonte: CGDT/DEVIT/SVS/MS - 2018

Rubéola



O quadro clínico é caracterizado por:

• Exantema maculopapular e puntiforme difuso, com inicio na face, couro 
cabeludo e pescoço, espalhando-se posteriormente para o tronco e os 
membros;

• Febre baixa e linfoadenopatia retroauricular e/ou occipital e/ou cervical 
posterior que geralmente, antecedem o exantema no período de 5 a 10 dias 
e podem perdurar por algumas semanas;

• Formas inaparentes são frequentes, principalmente em crianças;

• Adolescentes e adultos podem apresentar um período prodrômico com 
febre baixa, cefaléia, dores generalizadas (artralgias e mialgias), 
conjuntivite,coriza e tosse. 

• A leucopenia é comum e raramente ocorrem manifestaçõe hemorrágicas.

Rubéola



Linfoadenopatia

Exantema

▪ Em adolescentes e adultos:Cefaleia, tosse, coriza, conjuntivite, artralgia e mialgia.

Manifestações Clínicas da Rubéola

http://www.mdsaude.com/2009/03/rubeola-sintomas-e-vacina.html


Complicações:

• Apesar de raras, as complicações podem ocorrer com maior frequência em 
adultos, destacando-se: artrite ou artralgia, encefalites (1 para 5 mil casos) 
e manifestações hemorrágicas (1 para 3 mil casos);

• Quando a infecção ocorre em gestantes principalmente no primeiro 

trimestre, pode comprometer o desenvolvimento do feto e causar aborto, 

morte fetal e anomalias congênitas que caracterizam a síndrome da rubéola 

congênita (SRC).

Rubéola



Gestante Assintomática com IgM Reagente

▪ Comprovação de rubéola anterior (IgM reagente);

▪ Comprovação de IgG reagente anterior;

▪ Histórico de viagem ou contato com viajante;

▪ Contato com caso suspeito/confirmado de rubéola;

▪ Histórico de vacinação (DV ou TV).

Obs: Não há indicação da realização de sorologia anti 

rubéola IgM na rotina de pré-natal;

Investigar:



Cenário Epidemiológico da Rubéola

Entre 2010 e 2019 foram 
confirmados 84 casos de rubéola 

em 08 países das Américas, 
todos casos importados, e 16 
casos de síndrome de rubéola 
congênita no mesmo período

No Brasil, entre 2000 e 2008, foram 
confirmados 37.663 casos de rubéola;

Com a ampliação as coberturas vacinais e 
intensificação da vigilância, o número de 
casos reduziu em 273,6% em  2008, em 

comparação a 2007   



Fonte: CGDT/DEVIT/SVS/MS

3 na 

Argentina

e 1 no 

Chile



Cenário Epidemiológico da Rubéola 

no Brasil

No Brasil, o último surto de rubéola 
ocorreu em 2008, ano em que 

aconteceu a maior campanha de 
vacinação contra rubéola do mundo, 

na qual foram vacinados 67,9 
milhões de brasileiros, homens e 

mulheres de 20 a 39 de todo o país;

Entre 2011 e 2017 foi confirmado 
apenas um caso importado de 

rubéola no estado do Rio de Janeiro, 
em 2014, em um tripulante de navio 
proveniente das Filipinas, tendo sido 

identificado o genótipo 2B, sem 
nenhum caso secundário.



Série histórica da incidência de casos confirmados de 

rubéola e cobertura vacinal (dupla e tríplice viral – 1 ano) na 

Bahia, 2000 a 2019*.

Na Bahia o último surto de rubéola ocorreu em 2007, com 209 casos confirmados e em decorrência desse surto,

em 2008 foi registrado o último caso confirmado de Síndrome da Rubéola Congênita na Bahia, no Município de

Dias D´Ávila

Fonte: DIVEP/SUVISA/SESAB

Nota: * dados preliminares



Mensagem Final

✓A vontade, decisão e compromisso político em todos

os níveis são essenciais para ampliação das

coberturas vacinais e implementação de planos de

resposta rápida contra casos importados de

sarampo e rubéola, para evitar a propagação dos

vírus nacional e internacionalmente, visando

preservar as conquistas já obtidas com a

certificação regional de eliminação do sarampo e

rubéola.



OBRIGADA!
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