
Pode ocorrer transmissão concomitante de dengue e sarampo no próximo verão.
IMPORTANTE! Os pacientes suspeitos de dengue, assim como os de sarampo, podem apresentar exantema e nem sempre 
apresentam quadro clínico típico. Cada caso deve ser avaliado clinicamente para as melhores hipóteses diagnósticas.

Ambas as doenças são de noti�cação compulsória (Portaria de Consolidação Nº 4, de 28 de Setembro de 2017 Anexo 
1 do Anexo V). A dengue é de noti�cação imediata, isto é, em até 24 horas (Portaria Municipal N° 2286/2014-SMS.G)

Veja quadro comparativo com as características das doenças:

ALERTA SARAMPO/DENGUE
para profissionais de saúde

ALERTA SARAMPO/DENGUE

DENGUE SARAMPO
AGENTE Flavivírus  Morbillivirus, família Paramyxoviridae

MODO DE TRANSMISSÃO
Mosquitos do gênero Aedes , sendo Aedes aegypti e o Ae. albopictuos 
principais vetores. Foram registrados casos de transmissão vertical 
(gestante – bebê) e por transfusão sanguínea

Ocorre de forma direta, por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, 
falar ou respirar . Também é descrito o contágio por dispersão de aerossóis

PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE 
(Viremia)   1 dia antes do início dos sintomas até 5 - 6º dia após 6 dias antes do exantema e dura até 4 dias após seu aparecimento

SUSCETIBILIDADE universal universal

IMUNIDADE permanente ao sorotipo permanente

PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

INTRÍNSECO (Ser Humano)
3 a 15 dias, sendo em média de 5 a 6 dias 7 e 21 dias, desde a data da exposição até o aparecimento do exantema.

FORMAS CLÍNICAS
Pode ser assintomática,  oligossintomática até quadros graves com 
disfunção grave de órgãos ou choque, com ou sem hemorragia, podendo 
evoluir para o óbito. Em torno de 20% sintomáticos

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)

CASO SUSPEITO

Febre, usualmente entre  2 e 7 dias, e apresenta duas ou mais das 
seguintes manifestações: náuseas, vômitos, exantema, mialgia, artralgia, 
cefaleia, dor retroorbital, petéquias ou prova do laço positiva e leucopenia + ter 
estado em área de risco.

Todo paciente que apresentar febre e exantema maculopapular morbiliforme de direção 
cefalocaudal,acompanhados de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou 
coriza e/ou conjuntivite,independentemente da idade e situação vacinal; ou
•  Todo indivíduo suspeito com história de viagem para locais com circulação do 
vírus do sarampo, nos últimos 30 dias, ou de contato, no mesmo período, com 
alguém que viajou para local com circulação viral.

FEBRE  geralmente >38º, com duração de 2 a 7 dias febre alta, acima de 38,5°C,

EXANTEMA
30 a 50% - máculo-papular, atingindo face, tronco e membros, não 
poupando plantas de pés e mãos, com ou sem prurido. Geralmente é 
mais tardio, entre o 5º e o 7º dia do início dos sintomas

exantema maculopapular morbiliforme de direção cefalocaudal. Geralmente entre o 2 
e 4 dia do inicio dos sintomas

ALTERAÇÕES ARTICULARES Podem ocorrer artralgias, geralmente com duração de 1 semana Geralmente não há acometimento de articulações

OUTROS SINTOMAS  Cefaleia, mialgia, artralgia, prostração, astenia, dor retro-orbital, anorexia, 
náuseas e vômitos são comuns. Não apresentam sintomas respiratórios altos tosse, coriza, conjuntivite , fotofobia, prostração 

QUADROS GRAVES

 Manifestações hemorrágicas leves, como petéquias e sangramento de 
membranas mucosas, até sangramentos importantes. Choque. Alterações 
graves de órgãos (SNC, coração, rim, etc). Geralmente, ocorrem entre o 3º 
e 7º dia do início da doença

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. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Chikungunya, Zika, leptospirose, Febre Maculosa Brasisleira, Influenza, 
malária, febre amarela,meningites, menigococcemia, enteroviroses,sarampo, 
rubéola etc

rubéola, exantema súbito (herpes vírus 6), dengue, eritema infeccioso (parvovírus B19), 
chikungunya, Zika vírus, enteroviroses e riquetsiose

GESTANTES Grupo de risco para formas mais graves. Podem ocorrer aborto ou trabalho de 
parto prematuro. Pode ocorrer transmissão vertical no momento do parto

Grupo de risco para formas mais graves. Podem ocorrer aborto ou trabalho de parto 
prematuro

HEMOGRAMA
série branca – variável, mas geralmente leucopenia

- hematócrito – pode aumentado na fase crítica
-  plaquetas – podem estar diminuído

série branca – variável, mas geralmente leucopenia

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 
ESPECÍFICO

Teste Rápido para Dengue (NS1 e IgM). Sorologia Elisa IgM de Captura 
- a partir do 6º dia de IS - encaminhar para Labzoo/DVZ Sorologia Ig M e Ig G no primeiro atendimento

CONDUTAS

Classificação de risco e hidratção adequada - consulte APP Sampa Dengue 
(Android e Iphone) ou 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/
d oencas_e_agravos/index.php?p=207362

Na ocorrência dessas complicações, a hospitalização pode ser necessária, 
principalmente em crianças desnutridas, imunocomprometidos e gestantes.

PREVENÇÃO Elimiinação de criadouros Vacinação 


