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Os países das Américas con�rmaram 20.411 
casos de sarampo em 2019. A doença foi noti�-
cada por 13 países até 28 de dezembro, sendo 
a maior proporção registrada no Brasil (18.092), 
Estados Unidos (1.276) e Venezuela (552). 

No RS foram noti�cados 758 casos suspeitos de 
doenças exantemáticas (618 sarampo e 140 rubéola) 
referentes ao ano de 2019. Desse total, foram des-
cartados 665 (87,7%), 82 con�rmados para saram-
po (10,8%) e 11 (1,5%) permanecem em investiga-
ção. Em relação ao ano de 2020, até a Semana 
Epidemiológica nº 3 (18/01/2020), foram noti�ca-
dos 42 casos suspeitos ( 41 Sarampo e 1 Rubéola), 
com 25 descartados e 17 pendentes.
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Durante o ano de 2019, foram 
noti�cados 29 casos como 
suspeita de sarampo, sendo que 
2 casos não eram residentes de 
Caxias do Sul. Fora con�rmados 
3 casos de Parvovírus no perío-
do. Nenhum caso foi con�rma-
do para sarampo ou rubéola. 
Dois casos aguardam resultados. 

Em 2019, foram con�rmados 18.092 casos em 24 unidades da federação, onde 
cerca de 89% estão concentrados no estado de São Paulo, principalmente na 
região metropolitana. Dos casos con�rmados, 13.725 (75,8%) foram por critério 
laboratorial, sendo que 11.034 (17%) permanecem em investigação. Em relação 
aos óbitos, foram con�rmadas 15 mortes por sarampo, sendo 14 no estado de São 
Paulo e uma no estado de Pernambuco. Seis óbitos (40,0%) ocorreram em menores 
de um ano de idade, dois (13,3%) em crianças com 1 ano de idade e sete óbitos 
(46,7%) em adultos maiores de 20 anos. Oito casos eram do sexo feminino e apenas 
dois casos apresentaram registro de vacina contra o sarampo. 



 Os casos atendidos nas UBS, nos Hospitais ou nos Pronto Atendimentos 
devem ter a �cha de noti�cação de “Doenças Exantemáticas” preenchida e 
comunicar o mais breve possível à Vigilância Epidemiológica por telefone.

 Os casos atendidos em consultórios privados, devem comunicar por telefone à 
Vigilância Epidemiológica, fornecendo os dados do paciente e contato telefônico para 
que  seja viabilizado a coleta de material, independente de demais exames que o 
médico assistente deseje solicitar para complementar sua investigação.

 A SMS ou o serviço de atendimento coletará material para con�rmação laborato-
rial nos pacientes em questão a partir do 5º dia de exantema.

Todo o indivíduo, independente da idade 
e estado vacinal, que apresentar febre e 
exantema maculopapular, acompanhados 
de um ou mais dos seguintes sintomas: 
tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite.

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.

Os casos suspeitos de Sarampo ou Rubéola tratam-se de doenças de noti�cação e investigação 
compulsória para todos os serviços de saúde, públicos ou privados, conforme Portaria 
Consolidada GM/MS nº4/2017, por serem doenças imunopreveníveis.

Caso Suspeito de Sarampo

Noti�car à Vigilância Epidemiológica (24h)

Investigar (48h):
Sintomas;

Contactantes

Coletar material 
para Análise:

Swab e Urina: pri-
meiro atendimento 

(antes do 7º dia 
após exantema);

Soro: 5º ao 30º dia 
após exantema

Vacinação de Blo-
queio (72h):

Veri�car cartão de 
vacinas e realizar 
bloqueio quando 
contactantes não 

vacinados



Bloqueio vacinal:

Objetivo da Campanha de Vacinação

 A vacinação de bloqueio deve ser realizada preferencialmente no prazo de 
até 72 horas após o contato com o caso suspeito ou con�rmado, a �m de se 
interromper a cadeia de transmissão e, consequentemente, vacinar os não 
vacinados, a partir dos 6 meses de idade, no menor tempo possível.

 Esta primeira etapa tem por objetivo de resgatar pessoas de 5 a 19 anos de 
idade NÃO VACINADAS ou com ESQUEMA DE VACINAÇÃO INCOMPLETO para o 
sarampo. Será realizada de FORMA SELETIVA, de acordo com as indicações de 
Calendário Nacional de Vacinação, a partir da avaliação do cartão ou caderneta 
de vacinação deste público, e deve ser feita conforme as orientações a seguir: 

1ª Etapa: período de 10/02/2020 a 13/03/2020, com público-alvo 

de vacinação as pessoas na faixa etária de 5 a 19 anos de idade, com 

dia D de mobilização nacional em 15/02/2020 das 08:00 às 17:00 

2ª Etapa:  período de 03 a 31/08/2020, para o público de 30 a 59 anos de idade 

(até o momento não há a informação quanto a alteração de faixa etária 

para o calendário vacinal), com dia D de mobilização nacional de 22/08/2020.

 Considerando que até janeiro de 2020 a circulação do vírus do sarampo 
permanece ativa no País, e diante da necessidade de proteger a população 
contra a doença, neste ano, o Ministério da Saúde, juntamente com os Estados e 
os Municípios, dará continuidade à vacinação contra o sarampo. 



CONDUTAS A SEREM ADOTADAS PARA
VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO  - 05 a 19 ANOS

Pessoa sem cartão ou caderneta 
de vacinação ou sem registro da 
vacina tríplice viral ou tetra viral

* Exceção: primovacinação das vacinas febre amarela e tríplice viral, em menores de 2 anos de idade, que devem ser feitas, 
preferencialmente, com intervalo de 4 semanas, pois simultaneamente pode ocorrer interferência na soroconversão. 
(INSTRUÇÃO NORMATIVA - CALENDÁRIO NACIONAL DE VACINAÇÃO - ADAPTAÇÃO: NÚCLEO DE IMUNIZAÇÕES/DVE/CEVS/-
SES Porto Alegre, 30 de outubro de 2019)

Pessoa com registro de uma 
dose da vacina tríplice viral

Pessoa com registro de duas 
doses da vacina tríplice viral

Pessoa vacinada há menos de 30 
dias com a febre amarela ou 
varicela monovalente, que não 
esteja vacinada com esquema 
completo para sarampo

Gestantes não vacinadas ou com 
esquema incompleto para o 
sarampo

Não vacinar contra o sarampo. 
Veri�car agendamento da dose 
de tríplice viral com intervalo 
de 30 dias.

NÃO VACINAR.
Agendar a vacinação contra o 
sarampo para o puerpério

Quando não administradas 
simultaneamente*, deve-se 
respeitar o intervalo de 30 
dias entre as doses das 
vacinas febre amarela ou 
varicela e a vacina tríplice 
viral.

Em caso de vacinação 
inadvertida de gestantes, 
não se recomenda interrup-
ção da gestação. 
Considerar erro de imuniza-
ção e noti�car. Acompanhar 
a gestante durante o 
pré-natal para identi�cação 
de eventuais eventos 
adversos que possam 

Pessoas que comprovem 
duas doses de tríplice viral 
OU tetra viral, têm o esque-
ma vacinal completo.

Veri�car a data da última dose da 
vacina contendo o componente 
sarampo: Dose feita há menos de 30 
dias, não vacinar.
Veri�car/realizar agendamento da D 2.
dose feita há mais de 30 dias, 
administrar D2 de tríplice viral.

NÃO VACINAR.

Administrar Dose 1 (D1) da vacina 
tríplice viral e agendar Dose 2 (D 2) 
com intervalo de 30 dias.

Situação Conduta Observação



Estratégia

Em caso de dúvidas, entrar em contato:

Dose Zero da Vacina Contra o Sarampo

Vacinação HPV durante a Campanha

 A população-alvo deve comparecer às salas de vacina das UBS levando o Cartão SUS e a 
caderneta de vacinação  para que seja avaliada e o esquema vacinal atualizado, quando neces-
sário. Estará disponível para esta ação, a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).

 É recomendada a vacinação de intensi�cação em crianças de 6 a 11 
meses. A descontinuidade dessa recomendação ocorrerá quando os estados 
não apresentarem casos con�rmados nos últimos 90 dias. O Ministério da 
Saúde informará oportunamente o momento em que a vacinação de crianças 
menores de um ano de idade deverá ser descontinuada. 

 A vacinação contra o HPV é considerada em todo o mundo como fundamen-
tal para a prevenção de câncer uterino e outros cânceres tanto em mulheres 
quanto em homens, bem como para prevenir verrugas genitais, patologia 
estigmatizante que não causa morte, mas que traz grande sofrimento para os 
portadores, além do tratamento ser prolongado e difícil.
 Considerando as baixas coberturas identi�cadas em 2018 e 2019, devemos 
aproveitar o período da campanha de vacinação contra o sarampo, onde a po-
pulação-alvo para a vacina contra o HPV será abrangida (meninas de 9 a 14 
anos e meninos de 11 a 14 anos), garantindo a vacinação destes adolescentes.
 Desta forma, pedimos apoio para divulgação da importância desta ação 
junto aos adolescentes e seus responsáveis, facilitando a compreensão da neces-
sidade e importância da vacinação contra o HPV, para que se consiga no menor 
prazo possível, aumentar as coberturas vacinais, especialmente da necessária 
segunda dose, que em 2018, alcançou aproximadamente 53% das meninas no 
Brasil (12 milhões) e a metade deste valor nos meninos (em torno de 7.9 milhões).

Vigilância Epidemiológica – SMS Caxias do Sul
Rua Marechal Floriano, nº 421
(54)3290-4564/4560
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