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Hospital Nipo-Brasileiro

Alerta de 
SARAMPO

Os profissionais de saúde que atenderem 

paciente com suspeita de sarampo devem 

instituir as medidas de precaução aerossóis 

e padrão, seguindo o seguinte fluxo:  

ATENÇÃO:

Todos os casos suspeitos devem ser 

notificados e 3 amostras (sangue, urina e 

swab) serão coletadas e encaminhadas 

para Vigilância Epidemiológica do Estado 

realizar a análise.

Caso suspeito de
Sarampo

Notificar à Secretaria
Municipal de Saúde (24h)

Investigar
(em até 48h)

Coleta de sangue para 
sorologia e material para 

isolamento e identificação 
viral no 1º contato com o 

paciente

Vacinação de Bloqueio
Vacinar os contatos 

susceptíveis
(em até 72 horas)

Cuidados que devem ser tomados 
para evitar a transmissão:

Higienizar as mãos constantemente (com água e 

sabão ou álcool gel);

Etiqueta de tosse (cobrir o nariz e a boca ao tossir 

com papel e após tossir higienizar as mãos);

Evitar locais públicos quando apresentar quaisquer 

sintomas. 



Quanto tempo após a exposição 
aparecem os sintomas do sarampo?

Os sintomas aparecem em média de 10 a 12 

dias desde a data da exposição.

Quais são os sinais e sintomas?

Os primeiros sinais do sarampo são a 

febre alta que dura de quatro a sete dias, 

acompanhada de coriza, tosse, olhos 

avermelhados. Após alguns dias, surgem 

manchas avermelhadas na pele, com início 

na face e atrás do pescoço, progredindo 

em direção aos membros inferiores, com 

duração de aproximadamente três dias, 

e desaparecem na mesma ordem do 

aparecimento.

Sarampo

O que é?
O sarampo é uma doença infecciosa 
aguda e viral, provocada pelo morbilivirus, 
altamente contagiosa e que pode acometer 
pessoas de qualquer idade.

Transmissão
Ocorre de pessoa para pessoa, por 
secreções nasais expelidos ao tossir, 
espirrar ou falar.

Vacina
・Só a vacina previne a  
    doença com eficácia

・Adultos e crianças  
    podem tomar

・Está disponível em  
    todos os postos de  
    saúde o ano inteiro

Tratamento
・Não há tratamento  
    específico para sarampo

・Em casos mais graves, é  
    necessário administração  
    de vitamina A

・Em casos menos graves  
    a ingestão de líquidos e  
    controle da febre evitam  
    complicações

Como prevenir o sarampo?

A vacinação é a única maneira de prevenir 

a doença.

O esquema vacinal vigente é: duas doses 

da vacina tríplice viral (sarampo/caxumba/

rubéola). 

A primeira dose de tríplice viral deve ser 

realizada aos 12 meses de idade e 1 dose 

da vacina tetra viral aos 15 meses de idade. 

Os indivíduos de até 29 anos deverão ter 

duas doses. Uma dose da vacina tríplice 

viral também é indicada para pessoas de 

30 a 49 anos.

Sintomas mais comuns

Tosse persistente

Manchas avermelhadas na pele

Dores no corpo

Coriza

Irritações nos olhos

Manchas brancas na parte interna da bochecha

Febre


