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Alerta Epidemiológico - Sarampo
Dada a confirmação de 175 casos de sarampo no Brasil em 2013 (5 em São Paulo, 2 em Minas Gerais, 1 no Distrito
Federal, 1 no Espirito Santo, 1 em Santa Catarina, 9 na Paraíba e 156 em Pernambuco), e considerando que até o
dia 10 de fevereiro de 2014 já são mais 19 casos confirmados (8 em Pernambuco e 11 no Ceará) além de vários
casos suspeitos em investigação nestas localidades, a Diretoria de Vigilância em Saúde de Florianópolis, através
da Gerência de Vigilância Epidemiológica, alerta os serviços de saúde para o risco de importação de casos de
sarampo no município.
Além das áreas brasileiras afetadas, há surtos recentes de sarampo em países da Europa (Alemanha, Holanda,
Reino Unido, Itália) e circulação viral endêmica na África, Ásia e Oceania, locais com intensa relação comercial e
turística com Santa Catarina, o que aumenta o risco de importação da doença.
O sarampo é uma doença infecciosa aguda altamente transmissível que pode evoluir com gravidade e cursar com
complicações como pneumonia e encefalite, podendo levar a óbito particularmente em crianças desnutridas e
menores de um ano de idade.
Considerando o exposto e o intenso fluxo turístico previsto para os próximos meses, esta Gerência, em
consonância com as orientações da SVS e DIVE, recomenda a todos os profissionais e serviços de saúde as
seguintes medidas:
 atenção na detecção precoce e notificação oportuna dos casos suspeitos de sarampo
 identificação e busca ativa de faltosos para a vacinação (VTV), inclusive os profissionais de saúde, profissionais
das áreas de turismo, viajantes internacionais, portuários, motoristas de taxi, aeroportuários e outros que
mantenham contato com viajantes internacionais
 observação dos períodos de transmissão viral (quatro as seis dias antes e dois dias após o início do exantema)
para adequada orientação - incluindo fornecimento de atestados médicos quando indicado - para garantir o
isolamento dos casos suspeitos e orientar a busca de possíveis contatos.

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 viagens ao nordeste do país para os estados de
Pernambuco, Ceará e Paraíba, além dos países mencionados acima).

Lembramos que os casos suspeitos devem ser notificados imediatamente, a qualquer hora, pelos seguintes
contatos: fone 3212-3922 / 3212-3907/ 9985-2710 ou pelo e-mail notifica@pmf.sc.gov.br
Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
Gerência de Vigilância Epidemiológica
Av. Prof. Henrique da Silva Fontes, 6100
Florianópolis, SC - CEP 88036-700
Plantão 24h: (48) 3212-3907 Cel (48) 9985-2710
Email: vigilanciaepidemiologica@pmf.sc.gov.br

