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A Equipe de Vigilância das Doenças Transmissíveis i nforma que foram 

confirmados cinco (05) casos de sarampo em Porto Al egre . O caso índice tem 

história de viagem a Manaus.   

Estão sendo investigados mais 02 casos suspeitos : um residente de 

Vacaria/RS e o outro em Porto Alegre, ambos com história de contato com os casos 

confirmados de Porto Alegre. 

Na Europa se mantém a ocorrência de surtos de sarampo desde 2016, como 

também nas Américas. No Brasil, já foram confirmados 293 casos , Roraima (172, 02 

óbitos), Amazonas (115) e Rio Grande do Sul (6).  

          Frente a esta situação é imprescindível detectar e notificar rapidamente qualquer 

caso suspeito de sarampo , o que possibilitará que as medidas de controle sejam 

realizadas oportunamente, interrompendo a cadeia de transmissão. Por isso, todos os 

profissionais de saúde , na assistência de um caso que preencha os critérios de 

suspeição, notifiquem  imediatamente (no momento do atendimento do pacien te), 

via telefone, à Equipe de Vigilância em Doenças Tra nsmissíveis da Secretaria 

Municipal de Saúde, pelos telefones 3289-2471 ou 32 89-2472(no horário 

comercial) ou pelo telefone de plantão (de  conhecimento  dos  serviços  de  saúde,  à  

noite,  finais  de semana e feriados)para imediata definição  da coleta de espécimes 

clínicos (sangue e swab naso/orofaríngeo) para diagnóstico laboratorial, que serão 

encaminhados através da vigilância. 

  

 

       

     É importante que no processo de investigação se identifique história de viagem ou contato  

Obs:  O paciente com suspeita de sarampo de nível ambulatorial deve ser orientado a manter 

isolamento respiratório domiciliar e, no serviço de saúde, o isolamento deve ser instalado 

desde o momento da triagem.  

CASO SUSPEITO DE SARAMPO : Todo indivíduo que, independente da idade e situaçã o 
vacinal, apresentar febre e exantema maculopapular,  acompanhados de um ou mais dos 
seguintes sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjunti vite  


