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Com a retomada do convívio escolar e a redução do rigor do distanciamento social instituído 

durante a pandemia de Covid-19, aliado às baixas coberturas vacinais de rotina, o risco 

para a dispersão do vírus do sarampo, no país, encontra-se elevado.  

Até o momento a Bahia não apresenta circulação endêmica do vírus do sarampo. Até a 

semana epidemiológica nº 16 foram notificados 35 casos suspeitos de Doenças Exantemáticas, 

destes 08 casos de sarampo e 05 de rubéola ainda estão em investigação e os demais foram 

descartados. Em Vitória da Conquista, até a semana epidemiológica nº 16 foram notificados 11 

casos suspeitos de Sarampo, dos quais 09 foram descartados e 02 casos ainda estão em 

investigação laboratorial. No Estado de São Paulo foram confirmados 02 casos de Sarampo 

em abril de 2022. Os casos são autóctones, ou seja, as pessoas contraíram o vírus no próprio 

território brasileiro acendendo ainda mais o alerta do risco de entrada do vírus no estado da Bahia 

e em Vitória da Conquista.  

Assim, tendo em vista o cenário apresentado a Diretoria de Vigilância em Saúde e a 

Coordenação de Vigilância Epidemiológica Municipal vem através deste reforçar a 

recomendação para os profissionais de saúde: TOTAL ALERTA a QUALQUER caso 

suspeito de doença exantemática febril. 

Definição de caso suspeito de sarampo: 

"Todo paciente que, independente da idade e da 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." 

 

O sarampo é altamente transmissível, pode ter apresentação grave e cursar com 

complicações sérias, como pneumonia e encefalite e pode potencialmente ter evolução 

fatal. Após exposição a um caso de sarampo praticamente todos os indivíduos suscetíveis 

adquirem a doença. O vírus pode ser transmitido seis dias antes do exantema e dura até 

quatro dias após seu aparecimento.  

A vacina tríplice viral é a medida de prevenção mais segura e eficaz contra o sarampo, 

protegendo também contra a rubéola e a caxumba. 

   

Recomenda-se fortemente aos profissionais que na detecção de qualquer caso suspeito:  

 

• proceder a notificação imediata, em até 24h, à vigilância epidemiológica (77 3429-

7405/ 77 3429-7403/ 773429-7411); 

ALERTA nº 01 Sarampo: Risco de Surto de Sarampo no Estado e no Município 
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• encaminhar para coleta de espécimes clínicos (sorologia, isolamento viral: 

secreção nasofaríngea e isolamento viral: urina) entre o 5º e 7º dia do início do 

exantema para a realização do diagnóstico laboratorial, encaminhando o paciente 

ao Laboratório Central do Município (LACEN) de 9:00 a 11:00h nas quartas-feiras 

ou quintas-feiras, com cópia da notificação contendo o número do SINAN e as 

três guias de solicitações de exames. 

• adotar as medidas de controle (bloqueio vacinal seletivo com vacina tríplice viral 

ou tetraviral (vide páginas 229 a 231 do Guia de Vigilância em Saúde, 5ª Ed., 

2021) frente aos casos suspeitos e sua ampliação na presença de sorologia 

reagente); 

• todo caso suspeito que ainda tiver dose pendente para receber vacina tríplice viral 

ou tetraviral só deverá ser vacinado após o encerramento do caso. 

• orientar isolamento social do caso suspeito. 

• Oportunizar o levantamento de dados dos contatos diretos e indiretos para 

monitoramento semanal e verificação do possível aparecimento de sintomas (por 

até 30 dias do contato); 

• busca ativa na unidade de saúde e na área geográfica a fim de detectar outros 

possíveis casos. Monitorar evolução clínica do caso suspeito. 

• Em todas as crianças com suspeita de sarampo recomenda-se a administração 

do palmitato de retinol (vitamina A), mediante avaliação clínica e/ou nutricional por 

um profissional de saúde, para redução da mortalidade e prevenção de 

complicações pela doença, nas dosagens indicadas no Quadro abaixo. 

 

 
  

Em anexo, encaminhamos fluxograma de Vigilância das Doenças Exantemáticas. Para 

mais informações consultem o Guia de Vigilância em Saúde, 5ª Ed., 2021, pg. 216-231 e 

nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 

Ana Maria Ferraz 
Diretora de Vigilância em Saúde 

Enfª Dáine Pereira 



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 
Secretaria Municipal de Saúde 

Diretoria de Vigilância em Saúde 
www.pmvc.ba.gov.br 

 

 
Rua Rotary Club, n°69, Centro 
Fone: (77) 3429-7405/7403 (Vig. Epidemiológica); 3429-7407 (fax) 
CEP:45000-410- Vitória da Conquista - Bahia  
conquista.ve@gmail.com 

Referência Técnica das Doenças 
Exantemáticas 

 

FLUXOGRAMA DE VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS EXANTEMÁTICAS  

        , 

 

Identificação do caso 

suspeito1 

LABORATÓRIOS UBS/USF CLÍNICAS/HOSPITAIS 

Notificação IMEDIATA à VIEP em até 24h 

 (Tel: 3429-7411/3429-7405) Dáine (Área Técnica) 

 

Investigar em ATÈ 48h Encaminhar para coleta de 

sorologia e isolamento e 

identificação viral (LACEN VCA) 

no primeiro contato com o 

paciente3 
Garantir o Isolamento social do caso suspeito pois o período de transmissibilidade inicia-

se seis dias antes do exantema e dura até quatro dias após seu aparecimento. O período 

de maior transmissibilidade ocorre quatro dias antes e quatro dias após o início do 

exantema. Oportunizar o levantamento de dados dos contatos diretos e indiretos para 

monitoramento semanal e verificação do possível aparecimento de sintomas (por até 30 

dias do contato) e busca ativa na unidade de saúde e na área geográfica a fim de detectar 

outros possíveis casos. Monitorar evolução clínica do caso suspeito.  

UBS/USF/VIEP 

ATRIBUIÇÕES 

LACEN-VCA: coletar as 

amostras, cadastrar no GAL e 

encaminhar ao LACEN SSA. 

VIEP-VCA: Orientar e Garantir 

bloqueio vacinal em até 72H, 

Notificar imediatamente ao GT da 

Regional de Saúde; alimentar o 

SINAN e o Link Semanal de 

Doenças Exantemáticas (toda 3ª 

feira), monitorar os resultados no 

GAL e a evolução clínica do caso 

suspeito junto à unidade de saúde; 

Realizar reinvestigação de todo 

caso de primeira amostra IgM 

reagente para Sarampo ou Rubéola 

e orientar prazos para segunda 

coleta de sorologia. 

1-Caso suspeito de sarampo: Todo paciente que apresentar febre e exantema maculopapular 

morbiliforme de direção cefalo-caudal, acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e 

sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite, independentemente 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. 

1-Caso suspeito de Rubéola 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. 

2-Bloqueio Vacinal: Seletivo, ou seja, conforme a situação vacinal, com vacina tríplice viral 

ou tetraviral (vide páginas 229 a 231 do Guia de Vigilância em Saúde, 5ª Ed., 2021). 

3- Encaminhamento e coleta de exames: Do 5º ao 7º dia do início do Exantema - Solicitar 

em três guias separadas – Suspeita de Sarampo: sorologia para Sarampo IgG e IgM, 

Isolamento viral: urina (1ª da manhã ou retida por no mínimo 2h), Isolamento viral: swab de 

secreção de naso e orofaringe. Suspeita de Rubéola: sorologia para Rubéola IgG e IgM, 

Isolamento viral: urina (1ª da manhã ou retida por no mínimo 2h); Isolamento viral: swab de 

secreção de naso e orofaringe. OBS: Orientar a comparecer ao LACEN de 9:00 a 11:00h nas 

Bloqueio Vacinal2 em até 72h 

 


