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Entre 2000-2017: Incidência Anual de casos reportados
diminuiu 83% de 145 casos a 25 casos por milhão
2017: 109 mil mortes no mundo inteiro
2000: 545 mil mortes
Recentes aumentos no mundo nos últimos 6 meses:
Madagascar, Ucrânia, Brasil, Filipinas, Venezuela, Tailândia,
Nigéria, Paquistão, Cazaquistão
Embora a maioria dos casos acontecem em países com fraco
sistema de saúde publico, a recusa das vacinas é uma
preocupação em países desenvolvidos e é uma das 10
ameaças à saúde global em 2019
Todas as 6 regiões da OMS tinham como meta a eliminação do
sarampo em 2020 , no entanto, em 2017 iniciou-se o retorno
da doença na Venezuela e hoje já com casos até em
Fernandópolis que se encontra com 18 casos confirmados e a
caso em Jales

Sarampo
Doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente
contagiosa.
A viremia provoca uma vasculite generalizada, responsável pelo aparecimento das
diversas manifestações clínicas.

Alta taxa de ataque: 90% de probabilidade de ocorrer se paciente susceptível
Pico de incidência: fim de inverno e inicio da primavera

Agente etiológico
RNA vírus pertencente ao gênero Morbillivirus, família Paramyxoviridae.

Reservatório
O homem

Vírus Sarampo

Modo de transmissão
Ocorre de forma direta, por meio de secreções nasofaríngeas
expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar.
Elevada contagiosidade

Também tem sido descrito o contágio por dispersão de
aerossóis com partículas virais no ar, em ambientes fechados,
como escolas, creches e clínicas.

Períodos Importantes


Período de transmissibilidade

Inicia-se 6 dias antes do exantema e dura até 4 dias
após seu aparecimento. O período de maior
transmissibilidade ocorre 2 dias antes e 2 dias após o
início do exantema. O vírus vacinal não é
transmissível.


Período de incubação

Pode variar entre 7 e 21 dias, desde a data da
exposição até o aparecimento do exantema

Suscetibilidade e imunidade
De um modo geral, todas as pessoas são suscetíveis ao vírus
do sarampo. Lactentes, cujas mães já tiveram sarampo ou foram

vacinadas, podem ter imunidade passiva conferida por
anticorpos transmitidos pela via transplacentária.
Imunidade é transitória e pode perdurar até o final do 1o ano de

vida, razão pela qual pode haver interferência na resposta à
vacinação em menores de 12 meses de vida
No Brasil, cerca de 85% das crianças perdem esses anticorpos
maternos por volta dos 9 meses de idade

Quadro clínico
Caracteriza-se por febre alta, acima de 38,5°C, exantema
maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal, tosse seca
(inicialmente), coriza, conjuntivite não purulenta e manchas de

Koplik (pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal,
na altura do terceiro molar, antecedendo o exantema)
Divisão em 3 períodos
• Período de infecção – dura cerca de 7 dias, iniciando-se com
período prodrômico, quando surge a febre, acompanhada de
tosse, coriza, conjuntivite e fotofobia. Do 2º ao 4º dia desse
período, surge o exantema, quando se acentuam os sintomas
iniciais. O paciente apresenta prostração e lesões
características de sarampo (exantema cutâneo maculopapular
morbiliforme de coloração vermelha de direção cefalocaudal).

Exantema maculopapular

Exantema








O exantema do sarampo aparece primeiro atrás das orelhas e
na testa, na linha do cabelo. A propagação da erupção é
centrífuga da cabeça aos pés. No terceiro dia, a erupção
envolveu a face, o pescoço, o tronco, as extremidades
superiores, as nádegas e as extremidades inferiores
sequencialmente.
A erupção cutânea é inicialmente eritematosa e
maculopapular, mas progride para a confluência na mesma
forma centrífuga à medida que se espalha.
Confluência sempre é mais proeminente no rosto;
frequentemente, as lesões nas extremidades inferiores
permanecem discretas.
No auge da erupção, a aparência sugere microvesículas em
cima de uma base confluente eritematosa generalizada

Exantema






O exantema começa a clarear do terceiro ao
quarto dia, seguindo novamente o curso de
progressão centrífuga. Durante os estágios iniciais
da erupção cutânea, sua cor é vermelha e
rapidamente empalidece com a pressão.
À medida que a erupção se desvanece, assume
uma aparência acobreada, após o que se observa
uma descoloração acastanhada que não
desaparece com a pressão. Com a cicatrização,
uma descamação fina frequentemente ocorre em
áreas confluentes com descoloração acastanhada.
A duração do exantema geralmente é de 6 a 7
dias.

• Período toxêmico – a ocorrência de
superinfecção viral ou bacteriana é facilitada
pelo comprometimento da resistência do
hospedeiro à doença. São frequentes as
complicações, principalmente nas crianças até
os 2 anos de idade, especialmente as
desnutridas e nos adultos jovens.
• Remissão – caracteriza-se pela diminuição dos
sintomas, com declínio da febre. O exantema
torna-se escurecido e, em alguns casos, surge
descamação fina, lembrando farinha, daí o nome
de furfurácea. É durante o exantema que,
geralmente, se instalam as complicações
sistêmicas, embora a encefalite possa aparecer
após o 20º dia.

História Natural Sarampo

Complicações
Febre por mais de 3 dias, após o aparecimento do exantema, é
um sinal de alerta e pode indicar o aparecimento de
complicações, como infecções respiratórias, otites, doenças
diarreicas e neurológicas.
Na ocorrência dessas complicações, a hospitalização pode ser
necessária, principalmente em crianças desnutridas e em
imunocomprometidos.
Otite 7-9% dos pacientes
Pneumonia 1-6%
Diarréia 8%
Encefalite pós infecciosa 1/1000 casos
Risco de complicações são maiores em crianças, adultos mais
velhos 20 anos, mulheres grávidas, crianças desnutridas,
pacientes com imunossupressão.
Sarampo em grávidas: aborto, nascimento prematuro, baixo
peso de nascimento e morte materna

Complicações
Pan encefalite esclerosante subaguda
 Doença degenerativa do sistema
nervoso central com deterioração
intelectual, motora , comportamento e
convulsões após 7 – 11 anos após
infecção com o vírus selvagem
 Incidência de 4-11 casos a cada 100 mil
casos de sarampo
 Mais frequente se ocorrer em menores
de 2 anos


Diagnóstico Laboratorial
O diagnóstico laboratorial é realizado por
meio de sorologia para detecção de
anticorpos IgM específicos e soroconversão
ou aumento de anticorpos IgG, utilizando-se a
técnica de ensaio imunoenzimático (ELISA).
 A detecção de anticorpos IgM no sangue, na
fase aguda da doença, ocorre desde os
primeiros dias até 4 semanas após o
aparecimento do exantema.
 Os anticorpos específicos da classe IgG
podem, eventualmente, aparecer na fase
aguda da doença, e costumam ser
detectados muitos anos após a infecção


Exames diagnósticos
Todo material deverá ser encaminhado ao
Instituto Adolfo Lutz o mais brevemente possível
pela equipe de vigilância epidemiológica local,
acompanhado de cópia da Ficha de
Notificação/Investigação de Doenças
Exantemáticas Febris Sarampo/Rubéola
devidamente preenchida, que servirá de
orientação para os exames indicados.
 O prazo para liberação oportuna do resultado de
diagnóstico laboratorial é de até 4 dias,
contabilizados entre o recebimento da amostra
no Lacen e a liberação do resultado. Os
resultados de sorologia devem ser
disponibilizados em tempo oportuno, com o
objetivo de serem monitorados os casos
suspeitos e a ocorrência de circulação viral.






Os resultados de IgM reagente ou
inconclusivo, independentemente da
suspeita, devem ser notificados
imediatamente para a continuidade da
investigação e coleta da segunda
amostra de sangue (S2), se necessária,
poderá ser utilizada para a classificação
final dos casos.
Ela deverá ser realizada de 15 a 25 dias
após a data da primeira coleta. É
importante levar em consideração a
curva de antígenos e anticorpos da
doença

Cinética dos anticorpos

Diagnóstico Diferencial
Dengue
 Parvovírus
 Herpes 6
 Reações a vacina sarampo
 Adenovirose
 Mononucleose Infecciosa
 Citomegalovirose
 Varicela-zoster


Tratamento


Não existe tratamento específico para a infecção por sarampo.



O tratamento com antibiótico é contraindicado, exceto se houver
indicação médica devida à ocorrência de infecções secundárias.



Recomenda-se a administração do palmitato de retinol (vitamina A),
mediante a necessidade prévia de avaliação clínica e/ou nutricional
por um profissional de saúde, em todas as crianças acometidas pelo
sarampo, para redução da morbimortalidade e prevenção das
complicações pela doença, nas dosagens indicadas a seguir

Critérios de Internação


















Menores de 6 meses
Desnutridos
Gestantes
Pacientes com imunodeficiência
Sinais de gravidade
Desidratação
Vômitos persistentes
Diarréia significativa
Incapacidade de ingerir líquidos
Presença de grande quantidade de úlceras na cavidade oral
Desconforto respiratório
Estridor
Pneumonia
Convulsão
Déficit motor
Alteração sensorial

Sinal Patognomônico

Manchas de Koplik: aparecem em 70% dos casos de
sarampo
Pode aparecer 1 – 2 dias do aparecimento do
exantema

Medidas de prevenção e
controle
Proteção individual para evitar circulação viral
No plano individual, o isolamento domiciliar ou
hospitalar dos casos diminui a intensidade dos
contágios. Deve-se evitar, principalmente, a
frequência às escolas ou creches e outros
agrupamentos até 4 dias após o início do
exantema.
O impacto do isolamento dos doentes é relativo à
medida de controle, porque o período prodrômico
da doença já apresenta elevada transmissibilidade
do vírus e, geralmente, não é possível isolar os
doentes, a não ser no período exantemático.
A vigilância dos contatos deve ser realizada pelo
período de 30 dias.


Vacinação
Crianças com idade entre 12 meses e seis anos
de idade:
• uma dose de vacina SCR (tríplice viral) aos 12
meses de idade; • uma dose de vacina SCRVaricela aos 15 meses de idade.
A dose de SCRVaricela deve ser administrada
após uma dose anterior da SRC. A vacina tetra
viral pode ser aplicada até aos menores de seis
anos de idade.
A partir dos cinco anos de idade, crianças sem
comprovação de vacinação anterior, aplicar uma
dose da vacina SCR na primeira visita e uma
segunda dose de SCR 30 dias após a primeira.
Caso apresente documentação com esquema de
vacinação incompleto, completar o esquema já
iniciado.

Vacinação
Crianças maiores de sete anos e indivíduos até
29 anos:
Todos os indivíduos com idade entre sete e 29
anos, devem ter duas doses de SCR (recebidas
a partir de um ano de idade e com intervalo
mínimo de 30 dias).
• Caso a pessoa apresente documentação com
esquema de vacinação incompleto, completar o
esquema já iniciado, de maneira a receber duas
doses de SCR a partir de um ano de idade.
• Para indivíduos sem comprovação de
vacinação anterior, aplicar uma dose da vacina
SCR na primeira visita e uma segunda dose de
SCR 30 dias após a primeira

Vacinação
Para pessoas de 30 a 49 anos de idade, recomendase uma dose da vacina tríplice viral, conforme
situação vacinal encontrada.
 Pessoas imunocomprometidas ou portadoras de
condições clínicas especiais deverão ser avaliadas
nos Centros de Referência para Imunobiológicos
Especiais (CRIE) antes da vacinação.
• Profissionais da saúde têm indicação para receber
duas doses de vacina tríplice viral, independentemente
da idade.
• A vacina tríplice viral é contraindicada para: gestantes,
crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com
sinais e sintomas de sarampo.


Vacinação
Vacinar todas as pessoas pertencentes aos grupos de risco,
abaixo discriminados, de maneira seletiva e de acordo com o
calendário nacional e estadual de imunização:
1- Profissionais da educação.
2- População institucionalizada.
4- Estudantes (ensino fundamental, médio e superior).
5- Trabalhadores da construção civil, do setor de turismo, de
aeroportos e portos (por exemplo: agentes de viagens, guias
turísticos, taxistas, funcionários de hotéis e de empresas de
transportes aéreo, marítimo e terrestre, etc.) e profissionais do
sexo.
6 - Mulheres puérperas e pós-abortamento.
7 - Viajantes
TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DEVEM TER DUAS
DOSES DE SCR, COM INTERVALO DE 30 DIAS ENTRE AS
DOSES

Profilaxia pós exposição
Vacina SCR dada em até 72 horas depois da exposição para
os individuos imunocompetentes
 Imunoglobulina em até 6 dias após exposição pode prevenir ou
atenuar a doença em pessoas suscetíveis.
 Deve ser administradas em pessoas que tem risco de doença
grave, mulheres grávidas sem evidência de imunidade para
sarampo, pessoas imunocomprometidas
 ACIP
Dose 0,5 ml/kg de peso IM com pessoas de peso menor 30 kgmáximo 15 ml
400 mg/kg EV se pessoas pesando mais que 30 kg
Atenção: se receber Imunoglobulina – a vacina de SCR deve ser
administrada somente após 6 meses se recebeu IM ou após 8
meses, se recebeu a dose Endovenosa


Solicitação de Imunoglobulina
pós exposição suspeito de
sarampo

Contra- Indicação Vacinação









Pessoas com imunodepressão grave ( TMO, SIDA ou HIV com
imunossupressão e aqueles que não receberam vacina SCR )
Gestantes
Lactentes menores de 6 meses
Pacientes imunocomprometidos com uso de corticoides dose
imunossupressora em qualquer dosagem maior 2 mg/kg de peso
ou > 20 mg/dia de prednisona ou equivalente para os com mais
de 10 kg por pelo menos 14 dias, após interrupção do uso de
corticóides, deve-se aguardar 4 semanas para realizar a
vacinação
Pessoas com HIV/AIDS – imunossupressão grave, CD4 < 15% e
em adolescentes > 14 anos com linfócitos CD4 , 200/ mm3
Pessoas com história de reação anafilática em dose anterior de
vacina de sarampo não devem ser vacinadas

Situações de vacinação
adiada
Indivíduos que receberam
Imunoglobulina ou produtos derivados
de sangue- aguardar de 3 – 11 meses de
acordo com o produto
 Tratamento quimioterápico para
neoplasias malignas- 3 meses após
termino da quimioterapia
 Terapia com biológicos ( anticorpos anticélula B) – 6 meses após tratamento
 TMO: vacina após 12 a 24 meses após
transplante


Internação
• Quarto privativo, com ante-sala e sistema de ventilação especial
(pressão negativa);
• Utilizar precaução padrão durante todo o período de internação,
e precaução para aerossóis mantidas até quatro dias após o
início do exantema ;
• Manter a porta fechada do quarto;
• Fixar a placa de identificação da precaução para aerossóis na
porta do quarto;

• Intensificar higiene de mãos.
• Liberação do isolamento somente após discussão da conduta
com o médico da CCIH (Bip 2031).
• No caso de aumento do número de pacientes com sarampo a serem
internados, deverá ser estabelecido o isolamento por coorte dos casos
confirmados, numa mesma enfermaria, com distância mínima de 1 metro
entre os leitos. Coorte de pacientes comunicantes suscetíveis: a partir do 5º
dia após o primeiro contato com o caso até o 21º dia após o último contato
com o caso.

Quem deve adotar as medidas
de precaução ?
 Todos os profissionais de saúde que prestam assistência ao
paciente.
 Todos os profissionais de laboratório, durante transporte e
manipulação de amostra de paciente com suspeita de
influenza.

 Familiares e visitantes.
 Toda a equipe de apoio (limpeza, nutrição, operacionais,
etc.)
O paciente deve utilizar máscara cirúrgica desde o momento
em que for identificada a suspeita até a chegada no local de
isolamento.

Tempo de duração das medidas de
precaução


Precaução padrão: durante todo o tempo
de permanência e/ou de internação do
paciente, para todos os pacientes,
independentemente do diagnóstico
presuntivo de infecção;



Precaução para aerossóis: durante todo o
período de transmissibilidade do vírus do
sarampo (06 dias antes do aparecimento
do exantema até 04 dias depois do
exantema).

máscara
cirúrgica
descartável

máscara N95

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
 O sucesso do diagnóstico depende da
qualidade da amostra coletada, do adequado
transporte e armazenamento.
 As
amostras serão encaminhadas
ao
Laboratório Central e posteriormente ao
Instituto Adolfo Lutz, onde, independente se:
 Pacientou internou ou não
 SUS ou convênio

Sangue
Adulto: 2 tubos com
2,5ml cada
Criança: 1 tubo - 2ml

Urina
Coletar 20 ml
coletor universal

tubo com gel separador
(tampa amarela)

(tampa vermelha)

Swab nasoorofaríngeo
Coletar três swabs
de rayon com
haste plástica
(duas narinas +
orofaringe)
acondicioná-los
em um tubo falcon

Acondicionamento
e Transporte
Após a coleta:
•

Identificar tubos
adequadamente com a etiqueta
de identificação do paciente;

•

Encaminhar em caixa isotérmica
com gelo reciclável,
imediatamente ao laboratório
central, junto com Ficha de
Notificação.

COLOCAR
MÁSCARA
CIRÚRGIC
A
NO
PACIENTE

•Limitar o transporte do paciente que deve utilizar a
máscara cirúrgica durante todo período em que estiver
fora do quarto;
•Notificar o setor que irá receber o paciente por via
telefone antes de encaminhá-lo, e registrar na transição
de cuidados;

Limpeza/desinfecção
Ambiente


Realizar a limpeza concorrente diariamente e
conforme necessidade;



Realizar limpeza terminal imediatamente após a
saída do paciente (alta, óbito ou transferência).



A limpeza terminal deverá ser realizada pelo
profissional do SHL, paramentado com máscara
N95/PFF2, mantendo portas fechadas e janelas
abertas.



Na presença de sistema de ventilação especial
(Pressão Negativa), mantê-lo ligado.



Liberar o quarto para nova internação
imediatamente após finalização da limpeza.

Limpeza/desinfecção
Equipamentos


Proceder à limpeza e desinfecção das
superfícies frequentemente tocadas,
como grades, cabeceira da cama, mesa
de cabeceira, equipamentos, entre
outros, com produto padronizado na
unidade;



Realizar limpeza e desinfecção dos
equipamentos e materiais após o uso ou
na presença de sujidades

Visitantes e
Acompanhantes
-As visitas devem ser orientadas quanto à higiene de mãos e o
uso de máscara N95/PFF2 para Precaução para Aerossóis.
-Restringir visitas e orientar os visitantes quanto à Higiene de
Mãos e ao uso da máscara N95/PFF2;
- Direcionar os visitantes à equipe de enfermagem antes de
entrar no quarto.
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