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1.  DETECÇÃO E NOTIFICAÇÃO 

 

Um caso suspeito de sarampo

 

Toda pessoa com febre E exantema

coriza e/ou conjuntivite

Na detecção de um caso suspeito de 

deverá notificar imediatamente (dentro de 24 horas) 

ao Centro de Informações Estratégicas 

Saúde do Estado de Pernambuco

 

Figura 1 – Canais de comunicação do Centro de 

Saúde. 

Os dados da notificação devem ser inseridos no SINAN no prazo de até sete dias da 

notificação, incluindo todas as informações que já foram 

de Investigação Epidemiológica das 

do caso no sistema deve ocorre
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E NOTIFICAÇÃO DE CASO 

caso suspeito de sarampo é aquele que cumpre com a seguinte definição:

exantema maculopapular, acompanhada de tosse 

conjuntivite, independente da idade ou situação vacinal.

 

Na detecção de um caso suspeito de sarampo, o profissional/ estabelecimento 

imediatamente (dentro de 24 horas) à Secretaria Municipal 

Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-PE) 

Pernambuco (Figura 1). 

omunicação do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em 

 

Os dados da notificação devem ser inseridos no SINAN no prazo de até sete dias da 

notificação, incluindo todas as informações que já foram obtidas e registradas na 

de Investigação Epidemiológica das Doenças Exantemáticas Febris (Anexo A)

do caso no sistema deve ocorrer em até 60 dias da data da notificação. 

Protocolo Resumido De Suspeição De Casos De Sarampo

Orientar Secretarias Municipais, serviços e profissionais de saúde quanto à vigilância 

Área técnica das doenças exantemáticas SES-PE

PROTOCOLO RESUMIDO DE SUSPEIÇÃO DE CASOS DE SARAMPO 

 

é aquele que cumpre com a seguinte definição: 

tosse e/ou 

vacinal. 

estabelecimento de saúde 

Municipal de Saúde e 

PE) da Secretaria de 

Informações Estratégicas de Vigilância em 

Os dados da notificação devem ser inseridos no SINAN no prazo de até sete dias da 

obtidas e registradas na Ficha 

. O encerramento 

Orientar Secretarias Municipais, serviços e profissionais de saúde quanto à vigilância 



 
  

 
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA 

IMUNOPREVENÍVEIS
 

2. INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

 

A investigação deve ser executada no prazo máximo de 48 horas

descrição precisa dos sinais e sintomas, com a data de início, a cronologia do 

surgimento e a evolução. Assim como se deve registrar o histórico vacinal contra a 

doença. 

 

É importante verificar os lugares e datas onde o paciente esteve nos últimos 30 dias, 

assim como comprovante de vacinação. 

envolve a identificação do

para identificação da cadeia de transmissão e adoção das medidas de controle 

preconizadas. 

 

O período de incubação da doença

exposição à fonte de infecção 

período permite identificar a provável fonte de infecção (Figura

 

Figura 2 – Identificação do período de exposição do caso suspeito de sarampo. 

 

Nesse momento, é importante v

como se teve contato com pessoa com 

e/ou coriza. Perguntar se realizou viagem ou recebeu visita de viajantes, registrando 

município, estado e/ou país 

 

Descrever todos os deslocamentos 

residências, creches, colégios, serviços de saúde, 

locais de trabalho, festividades e etc.)

Figura 3. 
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INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

A investigação deve ser executada no prazo máximo de 48 horas. É imprescindível a 

dos sinais e sintomas, com a data de início, a cronologia do 

surgimento e a evolução. Assim como se deve registrar o histórico vacinal contra a 

É importante verificar os lugares e datas onde o paciente esteve nos últimos 30 dias, 

vante de vacinação. A investigação de casos suspeitos de sarampo 

os períodos de exposição e de transmissibilidade 

para identificação da cadeia de transmissão e adoção das medidas de controle 

da doença pode variar entre 7 e 21 dias, desde 

infecção até o aparecimento do exantema. A investigação desse 

período permite identificar a provável fonte de infecção (Figura 2). 

Identificação do período de exposição do caso suspeito de sarampo. 

importante verificar todos os lugares onde o paciente 

se teve contato com pessoa com febre e exantema e/ou tosse e/ou 

realizou viagem ou recebeu visita de viajantes, registrando 

 e período.  

deslocamentos e rotas realizadas neste período (incluindo 

residências, creches, colégios, serviços de saúde, estabelecimentos comerciais, igrejas, 

cais de trabalho, festividades e etc.), bem como informações dos contatos, 

É imprescindível a 

dos sinais e sintomas, com a data de início, a cronologia do 

surgimento e a evolução. Assim como se deve registrar o histórico vacinal contra a 

É importante verificar os lugares e datas onde o paciente esteve nos últimos 30 dias, 

A investigação de casos suspeitos de sarampo 

transmissibilidade da doença, 

para identificação da cadeia de transmissão e adoção das medidas de controle 

, desde a data da 

A investigação desse 

Identificação do período de exposição do caso suspeito de sarampo.  

 

paciente esteve, bem 

e/ou tosse e/ou conjuntivite 

realizou viagem ou recebeu visita de viajantes, registrando o 

(incluindo outras 

estabelecimentos comerciais, igrejas, 

contatos, conforme 
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Figura 3 – Modelo de planilha para identificação de provável fonte de infecção.

O segundo período de importância na 

período de transmissibilidade, 

dias após seu aparecimento

dois dias antes e dois dias após o 

 

Figura 4 – Identificação do período de transmissibilidade do caso suspeito de sarampo.

Após a identificação do período de transmissibilidade, deve

pessoas que tiveram contato com o caso suspeito em todo percurso

domicílio), considerando, como por exemplo, outras residências, creches, colégios, 

serviços de saúde, estabelecimentos comerciais, igrejas, lo

festividades e/ou locais com aglomerados de pessoas. 

 

É necessário investigar, nesses contatos, a presença de susceptíveis (cartões de 

vacinação com situação vacinal inadequada) e/ou sintomáticos (até 30 dias do contato 

- possíveis novos casos).  

 

• Todo contato que apresentar febre e outros sintomas da doença deve ser isolado 
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Modelo de planilha para identificação de provável fonte de infecção. 

O segundo período de importância na investigação de casos suspeitos se trata do

período de transmissibilidade, que se inicia 6 dias antes do exantema e dura até 

aparecimento (Figura 4). O período de maior transmissibilidade

dias após o início do exantema. 

Identificação do período de transmissibilidade do caso suspeito de sarampo.

Após a identificação do período de transmissibilidade, deve-se realizar busca ativa das 

pessoas que tiveram contato com o caso suspeito em todo percurso (e não apenas no 

domicílio), considerando, como por exemplo, outras residências, creches, colégios, 

serviços de saúde, estabelecimentos comerciais, igrejas, locais de trabalho, 

locais com aglomerados de pessoas.  

, nesses contatos, a presença de susceptíveis (cartões de 

vacinação com situação vacinal inadequada) e/ou sintomáticos (até 30 dias do contato 

Todo contato que apresentar febre e outros sintomas da doença deve ser isolado 

 

investigação de casos suspeitos se trata do 

exantema e dura até 4 

maior transmissibilidade ocorre 

Identificação do período de transmissibilidade do caso suspeito de sarampo. 

 

realizar busca ativa das 

(e não apenas no 

domicílio), considerando, como por exemplo, outras residências, creches, colégios, 

cais de trabalho, 

, nesses contatos, a presença de susceptíveis (cartões de 

vacinação com situação vacinal inadequada) e/ou sintomáticos (até 30 dias do contato 

Todo contato que apresentar febre e outros sintomas da doença deve ser isolado 
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de imediato, durante todo o período provável de transmissibilidade, e realizado 

acompanhamento para detecção precoce de caso secundário

• Nos contatos susceptíveis, logo após a identificação do caso suspeito, também 

devem ser executadas todas as medidas de bloque

viral.  

 

3. MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 

A vacinação é a medida mais eficaz para prevenção e controle do sarampo. 

necessária a manutenção de altas coberturas vacinais para evitar a circulação do vírus 

no Estado. 

 

A vacinação de bloqueio

abrangendo todas as pessoas suscetíveis ao sarampo que tiveram contato com o caso 

suspeito da doença no período de transmissibilidade

Programa Estadual de Imunização

 

Todos os dados do bloqueio vacinal devem ser registrados na planilha de 

bloqueio/intensificação vacinal contra o sarampo (ANEXO B), que deve ser enviado ao 

Programa Estadual de Imunização

Epidemiológica Municipal (para digitação no SINAN)

 

4. COLETA DE AMOSTRAS 

 

Para todos os casos suspeito

no Anexo C, amostras de: 

o Sangue - de preferência 

impossibilidade de aguardar 

o Secreção de oro e nasofaringe 

do início do exantema, de preferência 

o Urina - do primeiro contato

preferência até o 3ºdia. 
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diato, durante todo o período provável de transmissibilidade, e realizado 

acompanhamento para detecção precoce de caso secundário; 

tíveis, logo após a identificação do caso suspeito, também 

devem ser executadas todas as medidas de bloqueio vacinal para evitar circulação 

 E CONTROLE 

A vacinação é a medida mais eficaz para prevenção e controle do sarampo. 

necessária a manutenção de altas coberturas vacinais para evitar a circulação do vírus 

vacinação de bloqueio deve ser imediata (até 72 horas), de forma 

todas as pessoas suscetíveis ao sarampo que tiveram contato com o caso 

suspeito da doença no período de transmissibilidade, de acordo com as indicações do 

Imunização. Não devem ser vacinados pacientes sintomáticos.

Todos os dados do bloqueio vacinal devem ser registrados na planilha de 

bloqueio/intensificação vacinal contra o sarampo (ANEXO B), que deve ser enviado ao 

Imunização (peipernambuco1@gmail.com) e 

(para digitação no SINAN). 

suspeitos de sarampo coletar, conforme as recomendações contidas 

preferência a partir do 5º dia do início do exantema, até 

aguardar o 5º dia, coletar no primeiro contato com o caso.

Secreção de oro e nasofaringe (Swab) - do primeiro contato com o caso 

de preferência até o 3º dia. 

contato com o caso até o 7º dia do início do

diato, durante todo o período provável de transmissibilidade, e realizado 

tíveis, logo após a identificação do caso suspeito, também 

io vacinal para evitar circulação 

A vacinação é a medida mais eficaz para prevenção e controle do sarampo. É 

necessária a manutenção de altas coberturas vacinais para evitar a circulação do vírus 

(até 72 horas), de forma seletiva, 

todas as pessoas suscetíveis ao sarampo que tiveram contato com o caso 

, de acordo com as indicações do 

Não devem ser vacinados pacientes sintomáticos. 

Todos os dados do bloqueio vacinal devem ser registrados na planilha de 

bloqueio/intensificação vacinal contra o sarampo (ANEXO B), que deve ser enviado ao 

) e à Vigilância 

recomendações contidas 

até o 30º dia. Na 

caso. 

caso até o 7º dia 

do exantema, de 
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OBS: Deve ser coletada segunda amostra de sangue 

reagente ou inconclusivo. Ela deverá ser realizada de 15 a 25 dias após a data da 

primeira coleta. 

 

As amostras devem ser cadastradas 

(GAL) e encaminhadas com 

Epidemiológica de Doença

preenchidos. Destaca-se a 

exantema, data da coleta 

indispensáveis para interpretação 

 

5. MANEJO DOS CASOS 

 
O manejo do paciente suspeito e/ou confirmado de

• Recomendar isolamento domiciliar 

casos sem complicações;

• Durante o atendimento na

transmissão na mesma. São elas: uso de máscaras (paciente

saúde), isolamento do caso suspeito 

atendimento para redução

• Nos casos com indicação

o início do exantema; 

• Não existe tratamento específico para o sarampo, sendo indicado apenas o uso de 

Vitamina A, sintomáticos e tratamento das complicações. O

(Figura 5) indica dosagem de Vitamina A,

enfermaria e/ou UTI. 
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etada segunda amostra de sangue nos casos com resultados de IgM 

inconclusivo. Ela deverá ser realizada de 15 a 25 dias após a data da 

cadastradas no Sistema Gerenciador de Ambiente 

com uma cópia da Ficha de Notificação/

s Exantemáticas Febris, com todos os campos 

a importância do preenchimento da data 

coleta da amostra e o estado vacinal, uma vez 

interpretação dos resultados. 

suspeito e/ou confirmado de sarampo inclui (Figura 5)

Recomendar isolamento domiciliar por até 4 dias após o início do 

complicações; 

Durante o atendimento na unidade de saúde, adotar medidas para evitar a 

na mesma. São elas: uso de máscaras (pacientes e profissionais de 

do caso suspeito em sala reservada, prioridade e agilidade no 

redução do tempo de permanência na unidade; 

com indicação de internamento hospitalar, isolar o mesmo

Não existe tratamento específico para o sarampo, sendo indicado apenas o uso de 

Vitamina A, sintomáticos e tratamento das complicações. O Fluxograma abaixo 

dosagem de Vitamina A, sinais de alarme para internamento em 

nos casos com resultados de IgM 

inconclusivo. Ela deverá ser realizada de 15 a 25 dias após a data da 

Ambiente Laboratorial 

Notificação/Investigação 

campos devidamente 

de início do 

uma vez que são 

(Figura 5): 

início do exantema, em 

nidade de saúde, adotar medidas para evitar a 

e profissionais de 

prioridade e agilidade no 

mesmo até 4 dias após 

Não existe tratamento específico para o sarampo, sendo indicado apenas o uso de 

Fluxograma abaixo 

internamento em 
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Figura 5 – Fluxograma de manejo clínico dos pacientes com suspeita de sarampo
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Fluxograma de manejo clínico dos pacientes com suspeita de sarampoFluxograma de manejo clínico dos pacientes com suspeita de sarampo 



 

ALGORÍTIMO SARAMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Avaliar: histórico de viagem/contato com 

viajante (últimos 30 dias), contato com casos 

suspeitos e/ou confirmados, vacina e sinais e 

sintomas 

• Casos com PCR negativo: observar 

sorologia e vínculo 

Definição de caso: 

Toda pessoa com febre E exantema maculopapular, acompanhada de tosse e/ou 
coriza e/ou conjuntivite, independente da idade ou situação vacinal. 

 

Notificar dentro de 24 
horas à SMS e ao 

CIEVS/PE 

www.cievspe.com 
(81)3184-0191/0192 

(81)9.9488-4267 (24h) 

Investigar antes das 48 
horas 

Obter amostra de swab de naso/orofaringe, urina e sangue e 
enviar ao LACEN 

Coleta de sangue a partir do 
5º dia do início do exantema 

Coleta de sangue até o 5º 
dia do início do exantema 

IgM - 
IgG + 

IgM - 
IgG - 

IgM + ou 
inconclusivo 
IgG + ou - 

 
DESCARTAR 

IgM – ou + ou inconclusivo 
IgG – ou + 

Coletar 2ª amostra (S2) 15-25 
dias após a 1º coleta (S1) 

Sem 
soroconversão 

Com 
soroconversão 

 
CONFIRMAR 



 

ANEXO A - Ficha de Investigação Epidemiológica das Doenças Exantemáticas Febris 

 



 

ANEXO B – Planilha de bloqueio/intensificação vacinal contra o sarampo 
 

Planilha 1 - INFORMAÇÕES SOBRE BLOQUEIO/INTENSIFICAÇÃO VACINAL CONTRA O SARAMPO 

Município: ____________________________________________________________ 

  

Dados do 
Caso Suspeito 

Nome   

Idade   Data dos 1ºs sintomas ______/______/______ 

Situação vacinal □ D1: ______/______/______ □ D2: ______/______/______ 

Dados do 
Bloqueio/ 
Intensificação 
Vacinal 

Data do bloqueio ______/______/______  O bloqueio foi oportuno?  □ Sim □ Não 

Local do bloqueio/ 
intensificação 

□ Domicilio  □ Escola □ Creche □ Unidade de Saúde 

□ Outros 
locais_________________________________________________________________________________ 

Faixa etária 

Nº de doses aplicadas no bloqueio/intensificação 
vacinal 

Sexo Nº de vacinados 
anteriormente Vacina tríplice viral 

Vacina tetra 
viral 

1ª dose 2ª dose 
 

Fem. Masc. 

< 1 ano     xxxxxxx       

1 ano             

2 anos     xxxxxxx       

3 anos     xxxxxxx       

4 anos     xxxxxxx       

5-6 anos     xxxxxxx       

7-11 anos     xxxxxxx       

12 anos     xxxxxxx       

13-14 anos     xxxxxxx       

15-16 anos     xxxxxxx       

17-19 anos     xxxxxxx       

20- 24 anos     xxxxxxx       

25-29 anos     xxxxxxx       

30-34 anos     xxxxxxx       

35-39 anos     xxxxxxx       

40-44 anos     xxxxxxx       

45- 49 anos     xxxxxxx       

50-59 anos     xxxxxxx       

60 anos e mais     xxxxxxx       

Total             

Observações: 



 

ANEXO C - Orientações para coleta de amostras para diagnóstico do sarampo 
 

 
 



 

 


