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EPIDEMIOLOGIA DO SARAMPO

▪ 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

• O sarampo continua sendo uma das principais
causas de morbidade e mortalidade em todo o
mundo, com estimativa de 9,7 milhões de casos e
mais de 140 mil mortes relacionadas ao sarampo
em 2018 (1);

• É uma das doenças mais contagiosas, 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. Requer a manutenção
da alta imunidade populacional para evitar surtos.
É considerada uma das principais causa de mortes
evitáveis por vacinas em crianças;

• Surtos de sarampo podem servir como um indicador
de rastreamento (evento sentinela) de iniquidades
em saúde e pode ajudar a identificar lacunas nos
programas de imunização e sistemas de atenção
primária à saúde (APS);



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;



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, morbiliforme 
de direção crânio-
caudal

• 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



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 da data do

exantema do último caso confirmado.

SARAMPO



Definição de caso suspeito: Todo paciente que

apresentar febre e exantema maculopapular,

acompanhado de linfoadenopatia retroauricular e/ou

occipital e/ou cervical, independentemente da idade e da

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.

Definição de surto de rubéola: 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 da data do exantema do

último caso confirmado.

RUBÉOLA



VÍRUS DO SARAMPO 

HEPATITIS C EBOLA VIH SRAG (SARS) PAROTIDITIS
SARAMPION

2 4 10 18 Mais contagiosoR0

Baixa capacidade de mutação.

Número esperado de casos secundários que um paciente pode gerar durante o

período infeccioso em uma população suscetível supera outras enfermidades

infecciosas.



Sarampo e Rubéola/verificação e eliminação
Sarampo

Region Member 
States Eliminated % 

Eliminated
Interrupte

d Endemic Not 
classified

AFR 47 0 0 0 47 0

AMR 35 33 94 1 1 0

EMR 21 3 14 0 18 0

EUR 53 29 55 1 18 5

SEAR 11 5 45 0 5 1

WPR 27 6 22 0 21 0

GLOBAL 194 76 39 2 110 6

Rubéola
Region Member 

States Eliminated % 
Eliminated

Interrupte
d Endemic Not 

classified

AFR 47 0 0 0 47 0

AMR 35 35 100 0 0 0

EMR 21 3 14 0 18 0

EUR 53 45 85 0 0 8

SEAR 11 2 18 1 7 1

WPR 27 4 15 0 23 0

GLOBAL 194 89 46 1 95 9

Notes: Based on data available at WHO HQ as of 2022-02-08 



Distribuição dos genótipos do sarampo (últimos 12 meses)

Data Source: MeaNS database (Genotypes) and IVB Database (Incidence) as of 2022-02-08 and covering the period between 2021-01 and 2021-12 - Pie charts proportional to 
the number of sequenced viruses



CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO NACIONAL 



CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO ESTADUAL 

1999 2006 2018 2019 2020 2021 2022

Último caso 

autóctone 

confirmado 

antes da 

certificação 

Último surto 

de sarampo 

antes da 

certificação -

(genótipo 

D4): 57 casos 

confirmados 

distribuídos 

entre João 

Dourado, 

Filadélfia, 

Senhor do 

Bonfim e 

Pindobaçu

Reintrodução 

do sarampo 

pós 

certificação: 

caso 

importado de 

Manaus 

(Genótipo 

D8), com 3 

casos 

secundários 

entre 

residentes de 

Ilhéus

Surto de 

Sarampo: 80 

casos 

confirmados 

distribuídos 

em 25 

municípios

Surto de 

Sarampo: 07 

casos 

confirmados

, 

distribuídos 

em 05 

municípios 

(data de 

exantema 

do último 

caso: 

05/04/2020)

Não houve 

confirmação 

de sarampo

142 casos 

notificados de 

doenças 

exantemáticas 

até SE 31, 

sem casos 

confirmados



Casos notificados de doenças exantemáticas segundo classificação final, 
Bahia, 2018-2022*.

Fonte: Boletim de Notificação Semanal de Doenças Exantemáticas (BNS) – GT Exantemáticas/ 
DIVEP/SUVISA/SESAB

* Dados preliminaries até a Semana Eidemiológica nº 31/2022
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2018 2019 2020 2021 2022

Notificados Confirmados Descartados Pendentes

Nº

Sarampo 2018

Notificados: 425
Confirmados: 03

Sarampo 2019

Notificados: 1.018
Confirmados: 80 Sarampo 2020

Notificados: 129
Confirmados: 07

Sarampo 2021

Notificados: 67
Confirmados: 00

Sarampo 2022

Notificados: 125
Confirmados: 00



2016 2017 2018 2019 2020 2021

D1 BAHIA 85,7 79,16 82,3 84,65 78,48 61,62

D2 BAHIA 56,24 60,47 65,06 70,5 53,8 40,97

D1 BRASIL 95,41 86,24 92,61 93,12 79,57 71,49

D2 BRASIL 76,71 72,94 76,89 81,55 62,82 50,07
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Fonte: SI-PNI Datasus

Análise Anual da Cobertura da Vacina Tríplice Viral (D1 e D2), Brasil e Bahia, 
2016-2021*.



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 retrospectiva (21 

dias) e prospectiva (30 dias) e 

vigilância dos contatos

CONDUTAS DE VIGILÂNCIA 
SARAMPO E RUBÉOLA



MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE

• Pessoas imunocomprometidas ou

portadoras de condições clínicas

especiais deverão ser avaliadas nos

CRIES antes da vacinação;

• A vacina tríplice viral é contraindicada

para: gestantes, crianças menores de 6

meses de idade e pessoas com sinais e

sintomas de sarampo.

Dose zero de 6 m a 11 meses e 29 dias

(t.viral) diante da situação e perigo

eminente de propagação do sarampo



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

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE

A dose administrada em menores de 1 ano de idade não será válida 

para a rotina de vacinação, devendo-se agendar a dose 1 de tríplice 

viral para os 12 meses de idade e a 2ª dose para os 15 meses de 

idade.



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 EM 48 HORAS

• Data da Investigação;

• Data da Febre;

• Data do Exantema;

• O caso suspeito atende aos critérios de 
suspeição (tríade)? Quais os sinais e 
sintomas?

• Foi vacinado? Data da última dose;

• Data da coleta da Sorologia;

• Coletou amostras para identificação viral?

• Realizou bloqueio vacinal? Foi oportuno?

• Tem histórico de contato?

• Deslocou-se para áreas de risco (exterior ou 
outros estados/municípios com circulação 
comprovada de sarampo nos últimos 30 
dias

• Recebeu vistas no período de incubação?



Ficha de Notificação e Investigação



Fonte: CGDT/DEVIT/SVS/MS

Roteiro para Confirmação ou Descarte de Caso  

Suspeito de Sarampo ou Rubéola



Pasos para la investigación y control de un caso

1. Definição de casos;

2. Gestão clínica e triagem de casos suspeitos;

3. Detecção, notificação imediata;

4. Investigação domiciliar em <= 48 horas - coleta e sistematização de dados/ elaboração da 

linha do tempo;

5. Bloqueio vacinal em 72 horas;

6. Coleta de amostras para diagnóstico laboratorial no primeiro contato com o paciente 

(sorologia e biologia molecular);

7. Rastreamento e monitoramento de contatos: identificação das cadeias de transmissão;

8. Intensificação das Medidas de Controle: vacinação/ vigilância / alerta epidemiológico 

resposta rápida;

Investigação de campo  - suspeita de sarampo



Pasos para la investigación y control de un caso
Linha do Tempo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Febrero MarzoPeriodo de transmissão

Período de incubação –

identificação da fonte de 

infecção/ Identificação dos locais 

de exposição/ busca ativa de 

contatos.

Período de aparecimento de casos secundários: 

intensificar ações de controle/busca ativa e 

monitoramento de contatos

Possíveis Contatos:

• Parentes

• Trabalhadores da saúde.

• Outros pacientes e / ou familiares na sala de emergência e no 

consultório.

• Comunidade da igreja, entre outros.

Recebeu a 

vista de 

parentes da 

Alemanha

Visitou primo 

doente 

(febre+exant

e-ma+tosse)

Esteve na 

UPA para 

atendimento

Exantema

Frequentou a 

igreja

Criar uma linha cronológica permite ordenar a

sequência de eventos e ilustrar claramente a

relação temporal entre eles. Deve-se

identificar os eventos e as datas (iniciais e

finais) correspondentes.



Pasos para la investigación y control de un caso
Ações para evitar o contágio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Febrero Marzo
Periodo de transmisión

• Isolamento domiciliar do caso (evitar frequência a escolas/creches, trabalho e 

agrupamentos no período de transmissibilidade);

• Isolamento respiratório e de aerossóis durante internações;

• Vacinação seletiva para todo contato direto (avaliação médica de pacientes 

imunocomprometidos antes da vacinação) – não vacinar os casos suspeitos até o seu 

encerramento; 

• Rastreamento de contatos e monitoramento por 30 dias;

• Bloqueio vacinal em locais de deslocamento do caso.

Bloqueio vacinal em qualquer local de 

deslocamento do caso índice.

Vacinar imediatamente os 

contatos diretos e indiretos

• Parentes

• Trabalhadores da saúde.

• Outros pacientes e / ou familiares na sala de emergência e no consultório.

• Colegas de trabalho, entre outros.



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

BUSCA ATIVA 

RETROSPECTICA: 

COMUNIDADE E UNIDADES DE 

SAÚDE



MÉTODO

1- Quem foi a fonte de 

infecção?

2 - Onde o caso foi infectado?
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- 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. Realizar o 

bloqueio vacinal oportuno.

3- Monitoramento do 

aparecimento de sintomas entre 

os contatos;

4 - Acompanhar os contatos do 

caso confirmado por até 30 dias 

e orientar caso a clínica do 

sarampo se manifeste (lista de 

contatos para monitoramento 

semanal).
Fonte: CGDT/DEVIT/SVS/MS

BUSCA ATIVA



MÉTODO

1- Intensificar as ações de busca ativa nos

serviços de saúde da rede pública e privada,

incluindo laboratórios;

2- Intensificar as ações de controle -

incluindo operação varredura (busca de

suscetíveis para vacinação seletiva, casa a

casa), podendo se estender a ruas, bairros,

distritos ou todo munícipio a depender da

dispersão dos casos, com vistas a

interromper a cadeia de transmissão da

doença;

3- Instituir alerta epidemiológico entre as

equipes de saúde para um possível surto de

sarampo, visando aumentar a sensibilidade

da notificação para captação oportuna de

casos suspeitos;

Intensificação das ações 

de controle

BUSCA ATIVA E INTENSIFICAÇÃO 

VACINAL



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



Desafios -Seguimento de contatos em um surto de sarampo

Pacientes

Familia

Equipe de 

saúde

Amigos

Sob 

investigação

Local de 

trabalho

•21 contatos diretos - Contatos indiretos: 156

•Acompanhamento por 30 dias.

•Nenhum caso secundário relatado.
Fuente: Division Vigilancia epidemiologica de enfermedades prevenibles por vacunacion, 

Ministerio de Salud de Peru

Caso 

confirmado



Cadeias Complexas de Transmissão – Difícil Controle

Cadeias “complexas” de 

transmissão



Níveis de Alerta e Resposta Frente aos Casos de 
Sarampo

Rotina Alerta Emergência

SUSPEITOS

REAGENTES E 

INCONCLUSIVOS

CONFIRMADOS

U
rg

ên
ci

a 
e 

gr
av

id
ad

e

Investigação 

de campo

Bloqueio

Busca Ativa 

Investigação 

laboratorial

Coleta de 

sorologia e 

amostras  

para 

identificação 

viral

Reinvestigação

Intensificação das 

ações campo

Operação 

Varredura e 

monitoramento 

rápido de 

cobertura 

Busca Ativa 

Ampliada

Diagnóstico 

Diferencial

Coleta S2

Investigação de surto

Planos e operações para 

interrupção da cadeia de 

transmissão

Logística 

Deslocamento/ trabalhos

de campo



ESTUDO DE CASOS

Adaptado do Manual do facilitador para Oficina de Resposta Rápida frente casos de sarampo .Setembro de 2018 / Seminário OPAS-OMS

Em 21 de janeiro, a Vigilância Epidemiológica (VE) do Município de Sacramento realizou uma busca ativa de

rotina casos nas fichas e prontuários de atendimento médico dos últimos 30 dias (dezembro de 2013) nos

hospitais e na UPA de Playa Venecia, que encontravam-se silenciosos, há mais de 04 semanas consecutivas,

quanto à notificação de doenças exantemáticas.

O objetivo foi identificar pacientes que apresentaram um quadro de febre e exantema, acompanhado de pelo

menos um dos seguintes sintomas: tosse, coriza ou conjuntivite. A busca teve início em 22 de janeiro e durou

três dias e foram identificados dois casos na UPA de Playa Venecia com forte suspeita de sarampo: Yesika, de 18

anos, e José I., de 6 anos.

Em 24 de janeiro, às 16h00, a VE do município de Sacramento entrou em contato a unidade da Estratégia de

Saúde da Família (ESF) na área de residência dos dois casos (no bairro de Vicente Alcântara) para iniciar a

investigação de campo. O pessoal da unidade marcou uma visita e a investigação para segunda-feira, 27 de

janeiro, no início da manhã, porque é uma área bastante perigosa dominada por narcotraficantes e é preciso

solicitar a autorização do chefe do narcotráfico para entrar no bairro. No sábado, 25 de janeiro, foi feita a

solicitação pela unidade de ESF. O bairro tem praias que são visitadas por um grande número de turistas

nacionais e estrangeiros e áreas de periferia. Caracteriza-se pela baixa cobertura de atenção básica de saúde e,

consequentemente, baixa cobertura vacinal da população.



ESTUDO DE CASOS

Adaptado do Manual do facilitador para Oficina de Resposta Rápida frente casos de sarampo .Setembro de 2018 / Seminário OPAS-OMS

Entrevista do caso 1: Yesika, 18 anos (Playa Venecia)

• Yesika é dona de casa, mãe de dois filhos, residente no bairro de Vicente Alcântara. Mora em uma

área de alto risco em condições de aglomeramento.

• Ela afirmou que, em 13 e 14 de dezembro de 2013, foi ao mercado central de Sacramento, onde

havia uma multidão de pessoas de Puerto Seguro e de outros estados, inclusive turistas nacionais e

estrangeiros.

• Os sintomas tiveram início em 19 de dezembro, com febre, náusea, vômitos e dores musculares e

articulares que fizeram com que fosse à UPA de Playa Venecia neste mesmo dia. Foi feita a hipótese

diagnóstica de dengue, sem a coleta de amostras para exame. A paciente retornou diariamente à

UPA para acompanhamento e outras consultas entre os dias 20 e 24 de dezembro porque não houve

melhora do quadro clínico. Usou o transporte público (ônibus, linha 2b) para ir de casa ao hospital.

Iniciou com coriza e tosse no dia 20, foi medicada com antialérgico.

• Passou a noite de Natal (24 de dezembro) na casa de um amigo que morava no mesmo bairro

(Vicente Alcântara), junto com outras 10 pessoas. Neste dia, a febre estava mais alta e ela sentia um

mal-estar geral (fadiga e prostração). Foi a pé à casa do amigo.



ESTUDO DE CASOS

Adaptado do Manual do facilitador para Oficina de Resposta Rápida frente casos de sarampo .Setembro de 2018 / Seminário OPAS-OMS

Entrevista do caso 1: Yesika, 18 anos (Playa Venecia)

• No dia seguinte (25 de dezembro), tomou um táxi comum para retornar à UPA, onde ficou algumas

horas em observação. Ela foi medicada com um antibiótico (levofloxacina), por suspeita de

pneumonia atípica, e um anti-histamínico, por causa do exantema maculopapular pruriginoso difuso

atribuído a uma reação alérgica pelo uso de dipirona. Voltou para casa à tarde.

• Na noite de 26 de dezembro, ela foi novamente à UPA, de táxi, onde ficou em observação. Às 23h00,

foi transferida em uma ambulância ao Hospital Geral Manuel Rea. Em 27 de dezembro, às 15h00, ela

teve alta do hospital e foi à casa da mãe dela, porque sua filha menor de um ano estava doente com

os mesmos sintomas. Ela tomou um táxi comum. Yesika morava na casa da mãe junto com seus

irmãos, uma cunhada e os sobrinhos. Não saiu de casa até a noite do fim de ano.

• Em 29 de dezembro, pela manhã, recebeu a visita do sobrinho Elvio, de 13 anos, que também

morava em Vicente Alcântara. No dia 31 de dezembro, foi à casa do cunhado para a ceia do Réveillon

e depois visitou outros parentes que moravam no bairro. Ela se deslocou a pé porque as distâncias

eram curtas.
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• Os casos suspeitos de sarampo foram notificadas oportunamente?

• Sim

• Não

• A investigação foi oportuna?

• Sim

• Não

• Quais as implicações associadas ao conhecimento tardio desses casos?

• As ações de vigilância epidemiológica devem acontecer mesmo considerando o lapso

temporal de identificação dos casos suspeitos?
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Pensando na linha cronológica do caso e nas rotas percorridas por Yesika, quais são as principais perguntas a serem feitas

em uma entrevista?

• Você se lembra de ter tido contato nos últimos 21 dias com alguém com febre e erupção na pele? Se a resposta for

sim: esta pessoa é sua conhecida? Poderia nos passar os dados para contato? (busca do caso primário)

• Você teve contato com estrangeiros em locais turísticos ou fez uma viagem ao exterior? (busca de outros casos)

• Você esteve em locais onde há uma grande concentração de pessoas (ex., um hospital)? Quando?

• Onde você mora? Com quem você mora?

• Quando você começou a se sentir mal? O que você tinha (sintomas)?

• Onde você trabalha/estuda? Quantos pessoas trabalham/estudam no mesmo lugar?

• Poderia me dizer o que fez seis dias antes e quatro dias depois da data em que apareceram as manchas vermelhas

na pele (exantema)? Você consegue lembrar o que fez nesses dias e com quem esteve? Poderia nos passar uma lista

com os dados dos seus contatos? Em que lugares você esteve quando adoeceu? Como você chegou até lá? Quem

veio na sua casa quando você adoeceu?
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Criar a linha cronológica do caso de Yesika:

• Primeiro identifique os períodos prováveis de exposição/incubação, contágio e ocorrência de casos secundários;

• Estime os intervalos mínimo e máximo para cada período.

Período de aparecimento de 

casos secundários

Período de 

exposição/incubação

Data de Início 

do Exantema
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Descrever as rotas percorridas por Yesika (relação de locais visitados e datas) e possíveis contatos, considerando o

período de incubação/exposição, contágio e ocorrência de casos secundários.

Ônibus da linha B para 

a UPA/ Parada do 

ônibus da Linha B

Início do 

Exantema

Casa de 

um amigo 

(à pé).

Táxi 

comum

Alta Hosp. – casa da 

mãe

Visita 

Sobrinho

Casa da mãe, onde mora com 

irmãos, cunhada e sobrinhos.

Período de aparecimento de 

casos secundários

Período de 

exposição/incubação
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Outras ações de vigilância recomendadas frente ao caso de Yesika:

• Busca ativa e monitoramento dos contatos por 30 dias;

• Caso investigado em 27/01, Exantema 25/12 – coleta oportuna? Realizar coleta para sorologia?

• SIM

• Realizar bloqueio vacinal? Transcorrido mais de 72 horas do contato com caso suspeito;

• SIM

• Realizar coleta para identificação viral? Transcorrido mais de 7 dias do início do exantema;

• SIM

• Investigação dos contatos sintomáticos.



ESTUDO DE CASOS

Adaptado do Manual do facilitador para Oficina de Resposta Rápida frente casos de sarampo .Setembro de 2018 / Seminário OPAS-OMS

→ Na entrevista, verificou-se que o menino José I. (caso suspeito 2) é sobrinho de Yesika e filho da irmã dela

(Maria F). Em 4 de janeiro de 2014, às 17h00, José foi internado no Hospital Geral Ernesto Rea com a

seguinte avaliação clínica: paciente em estado grave, dispneico, desidratado e apático. Ao exame médico

apresentava:

o Pele: pápulas eritematosas não pruriginosas (exantema cutâneo caracterizado por hiperemia) na face, tronco

e membros superiores.

o Olhos: eritema conjuntival e edema periorbitário.

o Pescoço: ausência de gânglios linfáticos palpáveis.

o Tórax: tiragem intercostal, subcostal e do esterno.

Foi medicado com azitromicina.

→ Após dois dias de tratamento, ele evoluiu sem melhoria do quadro clínico. Apresentou diarreia pastosa (três

episódios diários) e houve piora do estado geral com dispneia intensa com saturação de oxigênio de 87%,

febre, edema palpebral e aumento do volume abdominal. Foi feita a hipótese diagnóstica de tuberculose e

septicemia (devido ao exantema). O paciente ficou internado por 11 dias e recebeu alta em bom estado

geral em 14 de janeiro.
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→ A mãe de José referiu ter acompanhado o filho durante o atendimento e o tratamento médicos. Ela disse

que teve febre, tosse, rinorreia e conjuntivite em 3 de janeiro, com o início do exantema em 7 de janeiro. Por

ser a acompanhante do filho no hospital, ela teve contato com outros pacientes e profissionais da saúde,

familiares e vizinhos. Permaneceu no hospital durante toda a internação do filho;

→ Em 7 de janeiro, os familiares de Maria F. lhe disseram que sua filha de 3 anos (Maria del C.) também estava

doente e tinha febre, tosse, rinorreia e conjuntivite desde 5 de janeiro. O exantema surgiu em 7 de janeiro.

Como a mãe estava ausente, a avó levou a menina à UPA de Playa Venecia para avaliação;

→ Em 9 de janeiro, outro filho de Maria F. (Roberto), de 9 anos, teve febre e exantema, acompanhado de tosse,

rinorreia e conjuntivite. Em 11 de janeiro, ele também foi levado pela avó à UPA de Playa Venecia porque os

sintomas se agravaram e ele apresentou tosse com expectoração, diarreia e vômito. Ele ficou 24 horas em

observação na UPA e recebeu alta para continuar o tratamento em casa.

→ Subsequentemente foram identificados todos os contatos de Yesika e José I. (Tabela 3).
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Número Nome Idade Sexo
Data de início do 

exantema
História vacinal 

Grau de parentesco com o 

caso suspeito

Resultado da sorologia do 

sarampo – IgM /  IgG
PCR

1 Yesika 18 anos F 25/12/2013 Sem carteira de vacinação Caso suspeito Positivo Positivo D8

2 Maria F. 23 anos F 7/1/2014 Sem carteira de vacinação Irmã de Yesika Positivo Positivo

3 José I. 6 anos M 4/1/2014 Sem carteira de vacinação

Caso suspeito, filho de 

María F. Positivo Negativo D8

4 Roberto 9 anos M 9/1/2014 Sem carteira de vacinação Filho de María F. Positivo Positivo D8

5 Maria del C. 3 anos F 7/1/2014 Sem carteira de vacinação Filho de María F. Positivo Negativo

6 Ana Karina 8 meses F 3/1/2014 Sem carteira de vacinação Filha de Yesika Positivo Positivo

7 Elvio 13 anos M Sem doença Vacinado Sobrinho de Yesika Sem doença

8 Emamuel 4 anos M Sem doença Vacinado Filho de Yesika Sem doença

9 Maximiliano 86 anos M Sem doença Sem carteira de vacinação Pai de Yesika Sem doença

10 Paula 20 anos F Sem doença Vacinado Irmã de Yesika Sem doença

11 Luis 11 meses M 1/14/2014 Sem carteira de vacinação Sobrinho de Yesika Positivo Negativo

12 Santiago 7 anos M Sem doença Vacinado Sobrinho de Yesika Sem doença

13 Victoria 5 anos F Sem doença Vacinado Filha de Mariano Sem doença

14 Vicenta 3 anos F Sem doença Vacinado Filha de Mariano Sem doença

15 Reinaldo 27 anos M 11/1/2014 Sem carteira de vacinação Irmão de Yesika Positivo Negativo D8

16 Mariano 20 anos M 12/1/2014 Sem carteira de vacinação Irmão de Yesika Positivo Negativo D8

17 Samuel 5 anos M Sem doença Vacinado Filho de Reinaldo Sem doença

18 Fátima 44 anos F Doença na infância Sem carteira de vacinação Mãe de Samuel Sem doença

19 Nancy 10 anos F Sem doença Vacinado Irmã de Samuel Sem doença

20 Fabio 6 anos M Sem doença Vacinado Vizinho de Yesika Sem doença

21 Celia 29 anos F Doença na infância Sem carteira de vacinação Vizinho de Fabio Sem doença

22 José 4 anos M Sem doença Vacinado Vizinho de Fabio Sem doença

23 Jesús 12 anos M Sem doença Vacinado Vizinho de Fabio Sem doença

24 Darío 4 anos M Sem doença Vacinado Vizinho de Fabio Sem doença

25 Juan 31 anos M Sem doença Sem carteira de vacinação Marido de Yesika Sem doença

26 Mariana 24 anos F Sem doença Vacinado Mulher de Reinaldo Sem doença

27 Gabriela 55 anos F Sem doença Sem carteira de vacinação Mãe de Yesika Sem doença
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Linha cronológica do caso de Yesika e dos casos secundários segundo o período de exposição, 

contágio e ocorrência de casos secundário
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Medidas de Resposta

Durante a intervenção na comunidade, foram vacinados de forma seletiva os familiares e os 

vizinhos de Yesika e José I. que não apresentavam sinais e sintomas de sarampo, de acordo com 

a carteira de vacinação. A vacina Tríplice Viral foi usada. Optou-se por uma estratégia de 

vacinação do tipo seletivo, dirigida apenas às pessoas suscetíveis ou que não puderam 

comprovar o histórico vacinal.

Considerando a movimentação de Yesika, quem mais deveria ter sido vacinado e onde?

Locais Pessoas a serem vacinadas

UPA de Playa 

Venecia

• Todas as pessoas que cruzaram o caminho de Yesika durante o atendimento médico e os

respectivos contatos diretos.

• Todo o pessoal da UPA (profissionais da saúde, pessoal administrativo e de limpeza, entre outros)

que não tem carteira de vacinação ou que não tenha recebido duas doses da vacina do sarampo

(SCR ou SR).

Bairro de Vicente 

Alcántara 

• Todos os residentes do bairro que não têm carteira de vacinação ou não receberam duas doses da

vacina do sarampo (SCR ou SR).

Hospital Geral 

Manuel Rea

• Todas as pessoas que cruzaram o caminho de Yesika enquanto ela estava internada e os

respectivos contatos diretos.

• Todo o pessoal do hospital (profissionais da saúde, pessoal administrativo e de limpeza, entre

outros) que não tem carteira de vacinação ou que não recebeu duas doses da vacina do sarampo

(SCR ou SR).
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Considerando o surto de sarampo, que outras medidas podem ser instituídas pelo município de

Sacramento?

• Mapeamento das áreas de risco e intensificação das ações para controle do surto (de acordo com os

dados epidemiológicos obtidos na investigação e os resultados laboratoriais, é importante realizar a vacinação

seletiva em todo o município de Sacramento, dirigida a crianças de 1 a 4 anos);

• Estabelecer parcerias intersetoriais com o intuito de melhorar as coberturas vacinais;

• Instituir a Sala de Situação;

• Elaborar Plano de Contingência;

• Alerta de risco para possível dispersão de casos entre outros municípios;

• Intensificar o monitoramento dos casos de sarampo nos bairros, com ênfase nos casos graves e óbitos;

• Capacitar equipe de respostas rápidas para as ações de investigação e controle do surto;

• Desenvolver ações de comunicação social visando intensificar a divulgação das medidas de prevenção

e controle da doença com a população e a rede de serviços de saúde;.

• Acompanhar os indicadores;



RESULTADOS ESPERADOS/INDICADORES
Indicadores de qualidade da vigilância epidemiológica das doenças 

exantemáticas (sarampo e rubéola).

INDICADOR DESCRIÇÃO META

Taxa de Notificação Nº de casos notificados/População X 100.000 ≥ 2 casos/100.000 habitantes

Homogeneidade de 

Cobertura Vacinal

Nº de municípios com cobertura vacinal para a 1ª dose da vacina tríplice

viral ≥95% em crianças com 12 meses de idade/Nº total de municípios X

100

70%

Investigação Oportuna
Nº de casos notificados e investigados até 48 horas/Total de Casos

Notificados X 100
80%

Coleta Oportuna
Nº de casos notificados com amostras de sorologia coletadas até 30 dias

da data do exantema/Total de Casos Notificados X 100
80%

Envio Oportuno
Nº de amostras de sangue enviadas ao laboratório (LACEN) até 05 dias

após a coleta /Nº total de amostras recebidas no mesmo período X 100
80%

Resultado Oportuno
Nº de amostras com resultado oportuno até 4 dias/

Nº total de amostras recebidas no mesmo período  X 100
80%

Casos encerrados por

 laboratório

Nº de casos descartados ou confirmados por laboratório/

Nº total de casos notificados X 100
100%

Notificação Oportuna
Nº de município com notificação Negativa ou positiva oportuna/Total

de Municípios Notificantes x 100
80%

Investigação Adequada
% de casos suspeitos com investigação até 48 horas da notificação,

 com pelo menos 10 variáveis da ficha de investigação preenchidas
80%

Fonte: Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde
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POR UM OBJETIVO ÚNICO... 

INTERROMPER O SURTO DE SARAMPO 
NO BRASIL 
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