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ALERTA SARAMPO – Curitiba, 16/07/2018 

O sarampo é uma infecção viral aguda de transmissão aérea pela tosse, espirros ou fala, que pode provocar 

doença grave, principalmente em pessoas não vacinadas. A Organização Mundial da Saúde estima que no 

mundo anualmente morram aproximadamente 100 mil pessoas devido às complicações do sarampo. É uma 

doença altamente transmissível e com elevado potencial epidêmico, principalmente em populações com 

baixa cobertura vacinal, por isso a importância de intensificar a imunização contra o sarampo atualmente, 

visto que várias regiões do mundo vem registrando surtos da doença. Os surtos surgem quando há o acúmulo 

de indivíduos suscetíveis, chegando a um quantitativo suficiente para sustentar a transmissão. Nesse caso, 

podem ocorrer surtos explosivos, que afetam todas as faixas etárias. Isto vem acontecendo desde janeiro de 

2018 nos estados brasileiros do Amazonas e Roraima, assim como desde o ano de 2017 em alguns países da 

Europa, Ásia, África e América do Norte. 

A vacina combinada contra sarampo, caxumba e rubéola (SCR ou VTV – vacina tríplice viral) é constituída por 
vírus vivos atenuados do sarampo, da caxumba e da rubéola. É uma vacina altamente eficaz, com mais de 95% 
de proteção contra o sarampo, contudo, devido à baixa circulação do vírus nas últimas décadas, algumas 
pessoas vacinadas podem eventualmente adoecer em situações de surto, apresentando um quadro de 
sarampo transmissível, mas leve e menos característico (modificado), o que dificulta a suspeição clínica. 

HISTÓRIA DA VACINA CONTRA O SARAMPO NO CALENDÁRIO VACINAL DO BRASIL 
O Programa Nacional de Imunização (PNI) foi implantado no Brasil em 1973, recomendando a vacinação de 
rotina das crianças brasileiras com 1 dose da vacina anti-sarampo aos 9 meses de idade. A partir de 1992 foi 
introduzida também 1 dose da vacina tríplice viral (VTV ou SCR – sarampo, caxumba e rubéola) aos 15 meses 
de idade e em 2006 uma 2ª dose de VTV entre 4 e 6 anos de idade. Desde 2013 o esquema básico de 
vacinação contra sarampo, caxumba e rubéola consiste na aplicação da 1ª dose de VTV aos 12 meses de idade 
e a 2ª dose aos 15 meses de idade com a vacina tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela).  
 

RECOMENDAÇÃO ATUAL DA VACINAÇÃO DE ROTINA CONTRA SARAMPO, CAXUMBA E RUBÉOLA: 

• 1 a 29 anos de idade (< 30 anos): ter registro de 2 doses de VTV ou SCR após 1 ano de idade 

• 30 a 49 anos de idade (<50 anos): ter registro de pelo menos 1 dose de VTV ou SCR após 1 ano de idade 

• Profissionais de saúde (qualquer idade) tem que ter registro de 2 doses de VTV ou SCR após 1 ano de idade 

• Contraindicações da VTV: gestantes, imunodeprimidos e crianças menores de 6 meses idade 
 

BLOQUEIO VACINAL  E  VACINAÇÃO DE VIAJANTES 

• O bloqueio vacinal de um caso suspeito ou confirmado de sarampo consiste na aplicação em até 72h de 
1 dose de VTV em todos os contatos próximos suscetíveis do caso que não tenham contraindicação para 
receber a vacina e que tenham 6 meses ou mais de idade (pessoas do mesmo domicílio do caso suspeito, 
do mesmo quarto de alojamento, sala de aula ou de trabalho, creche, parceiros, vizinhos próximos, etc.). 
Não vacinar indivíduos com sintomas. 

• Vacinar os viajantes suscetíveis (que não tiveram a doença e que não foram vacinados anteriormente), 
principalmente aqueles que irão para locais em situação de emergência epidemiológica para o sarampo, 
que atualmente são os estados brasileiros do Amazonas e Roraima, assim como alguns países da Europa, 
Ásia, África e América do Norte. 

• Em relação à aplicação da VTV em bebês de 6 a 11 meses e pessoas maiores de 50 anos de idade, seguir a 
orientação da Portaria Nº 1.533 do MS, de 18 de agosto de 2016 (texto abaixo). Portanto, nestas faixas 
etárias a vacina deverá ser aplicada somente nas situações de bloqueio vacinal ou para viajantes 
suscetíveis:  (pág.7): "Em situações de emergência epidemiológica para sarampo ou rubéola: administrar 
1 (uma) dose de vacina tríplice viral em crianças na faixa etária entre 6 (seis) a 11 meses, não sendo esta 
dose considerada válida para rotina, devendo ser mantido o esquema vacinal aos 12 meses e aos 15 meses 
de idade; administrar 1 (uma) dose de vacina dupla viral ou tríplice viral em pessoas acima de 50 anos de 
idade que não comprovarem nenhuma dose destas vacinas." 
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DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO DE SARAMPO: 

Paciente que apresentar febre e exantema maculopapular de distribuição céfalo-caudal, acompanhados de 

um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite, independente da idade e da 

situação vacinal. Sempre investigar história de viagem ou contato nos últimos 30 dias com alguém que 

viajou para regiões com emergência epidemiológica de sarampo, assim como registrar os antecedentes 

vacinais. 

 

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA E COLETA DE AMOSTRAS:  

Todos os casos suspeitos de sarampo e ou rubéola devem ser notificados em 24h e investigados em 48h. 

Coletar o material biológico para diagnóstico laboratorial (swab naso-orofaríngeo, urina e soro) e implementar 

as medidas de prevenção e controle de maneira ampla e oportuna (72h). 

 

AÇÕES PRIMORDIAIS: 

 Fortalecer fluxos adequados e permanentes de laboratório e de comunicação de risco entre todos os 
níveis (local, municipal, regional, estadual). 

 Buscar atingir e manter 95% de cobertura vacinal e 70% de homogeneidade para as duas doses da vacina 
SCR, contempladas no calendário de vacinação de rotina.  

 Garantir que a vacinação dos grupos de risco continue sendo realizada, principalmente dos profissionais de 
saúde (médicos, enfermeiros, auxiliares, dentistas, fisioterapeutas, agentes de saúde, entre outros). 

 Reforçar a vacinação de profissionais que atuem no setor de turismo, funcionários de companhias aéreas, 
de transporte rodoviário, motoristas de táxi, funcionários de hotéis e restaurantes, delegações esportistas, 
pessoas que mantenham contato com viajantes, bem como os profissionais do setor da educação, de 
acordo com o calendário nacional e estadual de imunização. 

 Realizar o mais breve possível a vacinação de bloqueio de todos os contatos suscetíveis de casos suspeitos 
de sarampo. A idade mínima para vacinação nesta situação é de 06 meses de idade e a idade máxima 
deverá ser definida de acordo com a situação epidemiológica. As doses aplicadas em crianças entre 6 e 11 
meses não deverão ser consideradas válidas para rotina. 

 A DETECÇÃO PRECOCE DOS CASOS DE SARAMPO É VITAL PARA QUE AS MEDIDAS DE CONTROLE SEJAM 

TOMADAS O MAIS BREVE POSSÍVEL, VISANDO IMPEDIR A REINTRODUÇÃO DO VÍRUS DO SARAMPO EM 

NOSSO ESTADO. Portanto, todo caso suspeito de sarampo atendido em Curitiba deve ser investigado 

laboratorialmente e notificado imediatamente aos Serviços de Epidemiologia da Secretaria Municipal da 

Saúde de Curitiba (SMS Curitiba), assim como para a 2ª Regional de Saúde e para a Vigilância 

Epidemiológica (DVVTR) e/ou Unidade de Respostas Rápidas (URR/CIEVS) da Secretaria de Estado da 

Saúde do Paraná (SESA-PR), nos telefones abaixo: 

 Secretaria Municipal de Curitiba/Plantão da Epidemiologia: 99961-5194 ou 3350-9356 

 Secretaria Municipal de Curitiba/Centro de Epidemiologia (Agravos Agudos): 3350-9371 

 Secretaria Municipal de Curitiba/Central de Vacinas/Divisão de Imunobiológicos: 3321-2780  

 2ª Regional de Saúde (Metropolitana/SESA-PR): 3235-6773 ou 6768 e Plantão 2ªRS= 99132-5224  

 Secretaria Estadual (SESA-PR)/Vigilância Epidemiológica (DVVTR): 3330-4561 

 Secretaria Estadual (SESA-PR)/Unidade Respostas Rápidas (URR-CIEVS): 99117-3500 ou 3330-4492 

 Laboratório Central (LACEN SESA-PR): 3299-3200. 
 

 

Documento elaborado pela Equipe Técnica do CE/SMS Curitiba, em 16 de julho de 2018, Curitiba-PR, Brasil. 
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CONTATOS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS DE CURITIBA-PR (2018) 

 BAIRRO NOVO: 3298-6103 ou sve.dsbn@sms.curitiba.pr.gov.br  

 BOA VISTA: 3355-2695 ou sve.dsbv@sms.curitiba.pr.gov.br  

 BOQUEIRÃO: 3313-5489 ou sve.dsbq@sms.curitiba.pr.gov.br  

 CAJURU: 3361-2322 ou sve.dscj@sms.curitiba.pr.gov.br  

 CIC: 3212-1533 ou sve.dscic@sms.curitiba.pr.gov.br  

 MATRIZ: 3244-1741 ou sve.dsmz@sms.curitiba.pr.gov.br  

 PINHEIRINHO: 3212-1888 ou sve.dspn@sms.curitiba.pr.gov.br  

 PORTÃO: 3350-3776 ou sve.dspr@sms.curitiba.pr.gov.br  

 SANTA FELICIDADE: 3374-5003 ou sve.dssf@sms.curitiba.pr.gov.br  

 TATUQUARA: 3298-2122 ou sve.dstq@sms.curitiba.pr.gov.br  

 CE/SMS CTBA: 3350-9371 ou epidemio@sms.curitiba.pr.gov.br  
 
 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE:  

 Guia de Vigilância em Saúde (GVS) do Ministério da Saúde do Brasil (MS-BR): 
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/06/Volume-Unico-2017.pdf   

 Guia Rápido de Epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA-PR): 
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/book_guia_rapido.pdf   

 Manual de Coleta de Amostras Biológicas do Laboratório Central do Paraná (LACEN-PR): 
http://www.lacen.saude.pr.gov.br/arquivos/File/Manuais/Manual_de_Coleta_e_Envio_de_Amostras
_Biologicas_Rev_Dez_2017.pdf   

 Site da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC/SMS/CE): 
http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/vigilancia/epidemiologica/vigilancia-de-a-a-z.html   
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