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VigilVigilâância de Doenncia de Doenççasas ExantemExantemááticasticas
O que Notificar?O que Notificar?

• Sarampo 
• Rubéola
• SRC
• Surtos:

Varicela
Escarlatina
Outras doenças exantemáticas



DEFINIDEFINIÇÃÇÃO                    O                    
SUSPEITO DE SARAMPOSUSPEITO DE SARAMPO

•• FebreFebre
EE

•• Exantema MExantema Mááculoculo--papularpapular
EE

•• Um ou mais dos seguintes:Um ou mais dos seguintes:
Tosse Tosse 
Coriza Coriza 
ConjuntiviteConjuntivite



DEFINIDEFINIÇÃÇÃO                    O                    
SUSPEITO DE RUBSUSPEITO DE RUBÉÉOLAOLA

•• FebreFebre
EE

•• Exantema MExantema Mááculoculo--papularpapular
EE

•• LinfoadenopatiaLinfoadenopatia
RetroauricularRetroauricular e/oue/ou
Cervical e/ouCervical e/ou
OccipitalOccipital



DEFINIDEFINIÇÃÇÃO DE SUSPEITO DE SRCO DE SUSPEITO DE SRC

• RN com mãe que teve suspeita ou 
confirmação de rubéola durante a 
gestação

• Criança até 12 meses de idade e clínica 
compatível com infecção congênita de 
rubéola (catarata, retinopatia pigmentar,
microftalmia, surdez, cardiopatia 
congênita, microcefalia, encefalite 
crônica)



DEFINIDEFINIÇÃÇÃO DE SURTOO DE SURTO

•• OcorrOcorrêência do 2ncia do 2oo caso de uma doencaso de uma doençça num a num 
mesmo local se caracteriza como um surto.mesmo local se caracteriza como um surto.

•• A A VaricelaVaricela em creches e hospitais, devido a em creches e hospitais, devido a 
maior incidmaior incidêência e gravidade dos casos, o 1ncia e gravidade dos casos, o 1oo

caso deve ser considerado surto.caso deve ser considerado surto.

•• A A Escarlatina e outras doenEscarlatina e outras doençças as deve ser deve ser 
notificado a partir do 2notificado a partir do 2oo caso caso 



SARAMPO E RUBSARAMPO E RUBÉÉOLAOLA

CASO SUSPEITOCASO SUSPEITO

INVESTIGAINVESTIGAÇÃÇÃO EM 48 HSO EM 48 HS
(Preenchimento da (Preenchimento da 

Ficha EpidemiolFicha Epidemiolóógica gica -- FIE)FIE)
DIGITAR NO SINANDIGITAR NO SINAN

VACINAVACINAÇÃÇÃO O 
DE BLOQUEIODE BLOQUEIO
(Dentro de 72(Dentro de 72 hshs))

COLETA DE SANGUE COLETA DE SANGUE 
PARA SOROLOGIAPARA SOROLOGIA

(1(100 contato com o paciente, contato com o paciente, 
dia do atendimento)dia do atendimento)

NOTIFICANOTIFICAÇÃÇÃO IMEDIATA O IMEDIATA 
ÀÀ VEVE

(Preenchimento da(Preenchimento da
Ficha de NotificaFicha de Notificaçãção o –– FN)FN)



SURTOSURTO

SUSPEITOSUSPEITO

INVESTIGAINVESTIGAÇÃÇÃO EM 48 HSO EM 48 HS
(Preenchimento da (Preenchimento da 

Ficha EpidemiolFicha Epidemiolóógica gica -- FIE)FIE)
DIGITAR NO SINANDIGITAR NO SINAN

MEDIDA DE MEDIDA DE 
CONTROLECONTROLE

(Quando preconizado )(Quando preconizado )

COLETA DE MATERIALCOLETA DE MATERIAL
PARA DIAGNPARA DIAGNÓÓSTICOSTICO
(Em caso de necessidade)(Em caso de necessidade)

NOTIFICANOTIFICAÇÃÇÃO IMEDIATA O IMEDIATA 
ÀÀ VEVE

(Preenchimento da(Preenchimento da
Ficha de NotificaFicha de Notificaçãção o –– FN)FN)







COLETA EXAME E TRANSPORTECOLETA EXAME E TRANSPORTE

Sorologia
• Quantidade: 5 a 10 ml (3 ml - cças pequenas)
• Tubo seco estéril sem anticoagulante  

(Vacutainer - tampa vermelha ou amarela)
• Deixar o sangue durante 2 hs para retração

do coágulo em temperatura ambiente
• Encaminhar para o Instituto Adolfo Lutz em 

um isopor com gelo ou gelox em 12hs
• Se necessário deixar na geladeira de 2 a 8o C

• Enviar para centrifugação e separar o soro –
manter no freezer não no congelador.



COLETA EXAME E TRANSPORTECOLETA EXAME E TRANSPORTE

Isolamento viral
• Sangue total: quantidade: 4 a 10 ml

Tubo estéril com anticoagulante  
(Vacutainer - tampa roxo)

• Secreções nasofaringeas (swab nasal e faringe
usado para H1N1)

• Urina: 50 a100ml em frasco estéril 
• Encaminhar o mais rápido possível, no máximo

até 6 hs após a coleta, em um isopor com gelo
ou gelox (tubo de sangue – sem contato)

• Período adequado até 7 dia do exantema



Escarlatina:
•• Cultura: Cultura: 

-- SwabSwab dede DraconDracon ouou RayonRayon, flex, flexíível, estvel, estééril, com ril, com 
haste de plhaste de pláásticostico

-- Coletar a secreColetar a secreçãção na o na áárea posterior da faringe erea posterior da faringe e
nas tonsilas em movimentosnas tonsilas em movimentos rotatrotatóótiostios e introduzir oe introduzir o
swabswab em tubo estem tubo estéérilril

-- Encaminhar de imediato aoEncaminhar de imediato ao laboratlaboratóótiotio, em , em 
temperatura ambiente. Se for demorar mais de 2temperatura ambiente. Se for demorar mais de 2 hshs oo
swabswab deve ser colocado em meio de transportedeve ser colocado em meio de transporte AmiesAmies
com carvcom carvãão ato atéé mmááxx de 48de 48 hshs
•• Teste rTeste ráápido para estreptococo pido para estreptococo 

COLETA EXAME E TRANSPORTECOLETA EXAME E TRANSPORTE



BLOQUEIO SARAMPO E RUBBLOQUEIO SARAMPO E RUBÉÉOLAOLA

6 a 11 meses
Vacina SRC

(dose não válida)

1 a 6 anos
Avaliar a

Vacina SRC

Vacina SRC (72hs)
6m a adultos nascidos

a partir de 1960

Imunoglobulina até 6 dias
• <6m se a mãe não for suspeito
• Imunocomprometido e HIV sintomático
• Gestantes não vacinadas/não imunes

COMUNICANTESCOMUNICANTES

20 anos a 
nascidos a partir 1960
Avaliar a Vacina SRC

2 doses 
Vacina

Não vacinar

1 dose Vacina
2ª dose no bloqueio
(intervalo de 30d)

S/ Vacina 
1ª dose no bloqueio
2ª dose 4 a 6 anos

7 a 19 anos 
Avaliar a

Vacina SRC

S/Vacina 
1ª dose no bloqueio
2ª dose em 30 dias

S/Vacina 
vacinar

1 dose Vacina
2ª dose no bloqueio
(intervalo de 30d)



BLOQUEIO VARICELABLOQUEIO VARICELA

Vacina varicela 
(120 hs)
Suscetíveis
• a partir de 9 meses 
• acompanhantes
• funcionários

Imunoglobulina – VZIG até 96 hs
• < 9 meses
• Imunocomprometido e HIV sintomático
• Gestantes não vacinadas/não imunes
• RN de mãe com varicela 5 dias antes até

48 hs após parto
• RN prematuros 28 sem gestação cuja 

mãe não teve varicela anteriormente
• RN < 28 sem gestação independente de

mãe ter tido varicela anteriormente

COMUNICANTESCOMUNICANTES

até 12 anos 
- dose única

<1 ano (Varilrix - GSK)

> de 12 anos
- dose única (Biken)
- 2 doses intervalo

4 a 8 semanas

125 UI cada 10 Kg de peso
Mínimo de 125 UI
Máximo de 625 UI



•• Indicações Pré exposição – Vacinar
- Profissionais de saúde, familiares contato c/imunodepr.
- Internação em enfermaria com caso
- Pcte: Transplante de órgãos sólidos: fígado, rins, coração,   

pulmão e outros – 3 semanas antes
- Pcte: Leucemia Linfocítica aguda - remissão há 1 ano,  

com linfócitos >700/mm e plaquetas >100000/mm
- Antes de quimioterapia, protocolos pesquisa
- Nefropatas cronicos, Sind. Nefróticos (dose bx cort.
<2mg/kg/d a 20mg/d ou suspenso 2 sem)

- HIV+ assintomáticos ou oligossitomáticos
- Deficiência isolada imunidade humoral (celular preservada)
- Doença dermatológica grave: ictiose, epid. Boliosa, psoriase
- Asplenia, trissomia

VARICELAVARICELA



Comunicantes:
- Sintomáticos encaminhar para tratamento
- Quimioprofilaxia só dos comunicantes 
assintomáticos de caso com glomerulonefrite ou 
febre reumática

- Medicamentos:
Penicilina
Eritromicina

ESCARLATINAESCARLATINA





1
1
1

SARAMPO



RUBÉOLA

1



1-28d inicio exantema 20 dias após 1ª amostra





�nome do laboratório em que foram realizados os exames





nascimento 6 meses3 meses









SITUASITUAÇÃÇÃO O 
EPIDEMIOLEPIDEMIOLÓÓGICAGICA

SARAMPOSARAMPO



CASOS DE SARAMPO POR REGIÃO DO MUNDO

Fonte: www.who.int Acess o em 16/03/2011 (20/9/11)

Região No. casos 
2010

No. casos de 
2011

Região Africana 127.194 497 (128.000)

Américas 252 35 (930)

Região do leste 
Mediterrâneo

6.685 14

Europa 30.601 389 (26.025)

Sudeste Asiático 36.331 0

Pacífico Ocidental 10.296 824

TOTAL 211.359 1759
155.793



Fonte: www.who.int Acesso em 16/03/2011



GENÓTIPOS SARAMPO - 2009

Fonte: www.who.int Acesso em 16/03/2011



Sarampo, identificação 
viral, Brasil   2000 - 2006
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