
 O sarampo é uma 

doença viral aguda, extrema-

mente contagiosa, sendo mais 

grave em crianças menores de 

cinco anos, desnutridos e 

imunodeprimidos. 

 Sua transmissão 

ocorre por meio de secre-

ções nasofaríngea expelidas ao 

tossir, espirrar, falar ou respi-

rar, tendo uma elevada trans-

missibilidade da doença em 

ambientes fechados, como nas 

escolas.  

 É caracterizado por 

febre alta, exantema macu-

lopapular morbiliforme de 

direção cefalocaudal, tosse, 

coriza, e/ou conjuntivite, foto-

fobia e manchas de Koplik. 

Situação epidemiológica do Sarampo 

Em 2019, no Brasil, foram 

confirmados 6.640 casos de 

sarampo, destes 5.652 confir-

mados por critério laboratori-

al, e 988 por critério clínico-

epidemiológico. Sendo confir-

mados seis óbitos (SE 28 a 39), 

cinco no estado e São Paulo e 

dois em Pernambuco. Quatro 

dos óbitos ocorreram em me-

nores de um ano de idade, e 

dois em adultos com 31 e 42 

anos. Cinco não eram vacina-

dos contra o sarampo e um 

com situação vacinal desco-

nhecida. No estado de Mato 

Grosso do Sul foram confir-

mados até a semana 41, 2 

casos por critério laborato-

rial, em Campo Grande e Três 

Lagoas. O aumento das notifica-

ções em Campo Grande ocor-

reu a partir da semana 28, sen-

do observado pico dos registros 

na semana 36. 

COORDENADORIA 
DE VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA 
 

 
          Esta publicação 
objetiva divulgar da-
dos epidemiológicos 
do município de Cam-
po Grande no intuito 
de contribuir com 
informações de inte-
resse à saúde. 

          Tem caráter 
técnico-científico, de 
acesso livre e formato 
eletrônico, configu-
rando-se em um ins-
trumento de vigilân-
cia relevante para 
promover a dissemi-
nação de informes 
qualificados e com 
potencial para orien-
tar ações em saúde 
pública.  
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Tríade do Sarampo 

 Febre alta; 

 Exantema morbilifo-

me; 
E um dos seguintes sinto-

mas:  
 Tosse; 

 Coriza; 

 Conjuntivite; 
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 No período de 

01/01 a 16/10 (SE 01 a 41) um 

total de 27 casos notificados, 

01 caso confirmado e quatro 

casos em investigação, sendo 

maior concentração dos casos 

notificados e caso confirmado, 

residentes no distrito Anhan-

duizinho. 

 

 

 

 

Distribuição do Sarampo em Campo Grande 

Recomendações, medidas de controle e vigilância 

“Foram aplicadas 

uma média de mil 

doses da vacina 

tríplice viral em todos 

os bloqueios 

realizados dos 27 

casos notificados 

como suspeita para 

sarampo no 

município de Campo 

Grande.  

Dentre estes, 

pessoas com 

esquema incompleto 

ou sem registro de 

vacinação contra 

sarampo.” 
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 As crianças apresentam 

um número superior de notifica-

ções ao registrado na população 

geral, sendo as faixas etárias mais 

susceptíveis a complicações e 

óbito por sarampo. 

 As pessoas mais sus-

ceptíveis a complicações e óbi-

tos por sarampo são as crian-

ças menores de cinco anos de 

idade, gestantes, pessoas com 

comprometimento da imunida-

de, pessoas desnutridas ou com 

deficiência de vitamina A.  

Complicações mais 

comuns    

* otites médias, laringotraqueo-

bronquites, diarreias e pneu-

monias.  

Complicações raras  

* encefalite e a panencefalite 

esclerosante subaguda que 

pode acontecer anos após a 

infecção inicial. 

Complicações do Sarampo 

Notificação imediata do 

caso suspeito a Secretaria Mu-

nicipal de Saúde, por meio dos 

Distritos Sanitários de sua área 

de abrangência ou URR 

(Unidade de Resposta Rápida); 

Proceder à coleta de espéci-

mes clínicos para realização de 

diagnóstico laboratorial de 

acordo com protocolo do MS e 

encaminhamento obrigatório 

ao LACEN/MS; 

Bloqueio vacinal seletivo até 

72 horas em todos os contatos 

de caso suspeito, e monitora-

mento destes por até 30 dias; 

Identificação e monitora-

mento de todas as pessoas que 

tiveram contato com caso sus-

peito ou confirmado durante 

todo o período de transmissibi-

lidade (seis dias antes e quatro 

dias após o aparecimento do 

exantema); 

Orientação para o isolamen-

to hospitalar ou domiciliar para 

todos os casos suspeitos até o 

fim do período de transmissibi-

lidade do vírus; 

Orientar medidas de pre-

venção de doenças de trans-

missão respiratória: cobrir a 

boca ao tossir e espirrar, uso 

de lenços descartáveis, higieni-

zação das mãos com água e 

sabão e/ou álcool; 
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A 1ª etapa da Campa-

nha de Vacinação contra o Sa-

rampo de 2019 foi realizada no 

período de 07 a 25 de outubro e 

teve por objetivo a vacinação 

seletiva de crianças de seis 

meses a menor de cinco 

anos em todo território nacio-

nal. 

O Ministério da Saúde 

(MS) por meio da Nota Informa-

tiva Nº 190/2019 implantou a 

aplicação da dose zero (D0) de 

tríplice viral para as crianças de 

seis meses a menor de um ano 

desde agosto visando interrom-

per a cadeia de transmissão do 

vírus do sarampo. Para as outras 

faixas etárias é recomendado o 

esquema de 2 doses: dose 1 (D1) 

com tríplice viral aos 12 meses de 

idade e dose 2 (D2) com tetra viral 

aos 15 meses de idade.  

Em Campo Grande, du-

rante o período da campanha, fo-

ram aplicadas 3825 doses na faixa 

etária elegível e compareceram as 

unidades de saúde 13048 responsá-

veis a procura da vacina, entretanto 

não receberam a dose por se tratar 

de campanha seletiva com intuito 

de atualização de situação vacinal. 

 Na avaliação da série 

histórica de cobertura vacinal con-

tra sarampo, evidenciada pela apli-

cação da tríplice viral em crianças 

de 1 ano (D1) em Campo Grande 

observa-se que desde o ano de 

2013 o município apresenta co-

berturas vacinais  acima de 

100%, superando a meta estabele-

cida pelo MS de 95% de crianças 

vacinadas nessa faixa etária. Dados 

parciais até 30/09/19 corroboram 

que no ano de 2019 a cobertura é 

de 114,86% nesse público alvo.  

 As altas taxas de cober-

turas vacinais com a vacina tríplice 

viral proporcionam proteção con-

tra o sarampo, caxumba e rubéola 

e faz parte da rotina de imunobio-

lógicos ofertados à população pelo 

Ministério da Saúde por meio do 

Programa Nacional de Imunização 

O número de pessoas vacinadas vem 

caindo no Brasil. Como resultado, doenças que 

já haviam sido eliminadas voltaram a fazer víti-

mas. Para virar esse jogo, o Governo Federal 

criou o Movimento Vacina Brasil, uma série de 

ações integradas com Estados e Municípios que 

visam conscientizar cada vez mais sobre a impor-

tância da vacinação para nossa saúde. Você, sua 

organização e sua comunidade podem fazer par-

te desse esforço conjunto ajudando o Brasil a 

atingir as metas de vacinação, eliminando as do-

enças e levando mais saúde para toda a popula-

ção. Seja um parceiro do Movimento Vacina 

Brasil. 

Mantenha sua caderneta 

de vacinação atualizada!.  

Profissionais da 

saúde: e a sua 

vacinação? Está 

em dia? 

É importante 

que todo o 

calendário de 

vacina esteja em 

dia para garantir  

proteção contra 

doenças. 

VIGILÂNCIA EM FOCO 

A 2ª etapa da 

Campanha contra 

o Sarampo:  

 

 18 a 30 de no-

vembro  

 

 Direcionada para 

as pessoas de 20 

a 29 anos.  
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* Dados atualizados até 10/10/2019 

deverá ser notificada imedia-

tamente - Disque-notifica: 

(67) 98405-8689 em casos 

suspeitos e que atendam os 

critérios para coleta. O ma-

terial coletado será enviado 

ao Laboratório Central de 

Saúde Pública (LACEN).  

 As amostras de secreção 

nasofaríngea devem ser coletadas 

preferencialmente até o 3º dia 

após o início dos sintomas. Este 

período poderá ser ampliado para 

até no máximo 7 dias após o início 

dos sintomas, mesmo que em uso 

de Oseltamivir. O kit destinado 

para a coleta deste tipo de amos-

tra está disponível na Unidade de 

Resposta Rápida (URR), a qual 

Critério para Coleta  

Definição de Caso e Recomendações  

em comunidades restri-

tas.  

 Define-se co-

mo caso de Síndrome 

Respiratória Aguda 

Grave (SRAG) indiví-

duo com febre, tosse, 

dispnéia e que foi hos-

pitalizado. 

 Para a preven-

ção da Influenza é reco-

mendável: manter os 

ambientes limpos e areja-

dos; higienizar as mãos ao 

tossir ou espirrar, evitar 

tocar o nariz, a boca e os 

olhos após contato com 

superfícies; proteger com 

lenços a boca e nariz ao 

tossir ou espirrar e aumen-

tar a 

ingestão 

de líqui-

 A confirmação da 

Influenza é feita preferenci-

almente por critério labora-

torial. A coleta de amostras 

somente deverá ser realiza-

da em casos de Síndro-

me Respiratória Aguda 

Grave (SRAG) em paci-

entes hospitalizados e de 

casos referentes a surtos 

por SG (síndrome gripal) 
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 A Unidade de Resposta 

Rápida (URR) do município de 

Campo Grande informa que até o 

momento (SE 40) 799 casos foram 

notificados, e destes 414 (51,8%) 

foram confirmados, sendo: 207 

(50%) casos confirmados para VSR, 

44 (10,6%) casos confirmados para 

Metapneumovírus, 34 (8,2%) casos 

confirmados para adenovírus, 87 

(21,01%) casos confirmados para 

Influenza A (H1N1), 09 (2,7%) ca-

sos confirmados para Influenza A 

não subtipado, 08 (1,93%) casos 

confirmados para Influenza A (H3N2), e 

20 casos confirmados para Parainfluen-

za 1, 2 e 3.  

 Até o momento foram regis-

trados 28 óbitos por Influenza, sen-

do 26 óbitos por Influenza A (H1N1) e 

02 óbitos por Influenza A não subtipa-

do, representando uma taxa de letali-

dade de aproximadamente 27% (De 

104 casos confirmados para 

Influenza, 28 evoluíram a óbi-

to). Dos casos confirmados 

por VSR (207), 08 evoluíram a 

óbito, o que representou uma 

taxa de letalidade de 3,8%.  

*Dados atualizados até 10/10/2019. 

 

Investigação dos Vírus Respiratórios  

Tabela 1 - Óbitos por influenza 

ocorridos em 2019, Campo Grande/

MS (n=28). 
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Faixa etária Total de óbitos 

1 ano 02 

30-39 anos 03 

40-49 anos 03 

50-59 anos 08 

> ou = 60 anos 12 

 D e n t r e  e s t e s ,  a s 

comorbidades foram identificadas 

em 86% dos indivíduos, enquanto 

naqueles sem comorbidade (14%), 

um estava na faixa etária de 1 ano e  

outro, acima de 60 anos de idade. 



 

 

 Após o encerramento da campanha e em virtude da disponibilidade das vacinas não administradas no grupo elegível, 

o Ministério da Saúde, por meio da Nota Informativa Nº 129/2019-CGPNI/DEVIT/SVS/MS, disponibilizou as doses remanescen-

tes à população em geral. Um total 59.860  doses foram aplicadas, totalizando 249.778 indivíduos imunizados no municí-

pio de Campo Grande durante o período de 10 de Abril a 06 de junho de 2019. 
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Endereço:  
Rua Bahia, 280, Jd. dos Estados. 

Campo Grande, MS. 

CEP: 79002-520 
 

Telefone: 67 2020-1583 
 

E-mail: cve.sesaucg@hotmail.com 

Fonte: MS/SVS/DIDT/CGPNI/Sistema de Informação do PNI (SIPNI) em 12 de julho de 2019. 
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COBERTURA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA - 2019

População Vacinados

 

21ª Campanha Nacional de Vacinação 

contra Influenza 
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A 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra  

Influenza foi realizada em todo o país no período de 10 de 

abril a 31 de maio de 2019, sendo 04 de maio, o Dia de 

Mobilização Nacional.  

Meta: imunizar 90% dos grupos elegíveis! 

Abaixo a cobertura vacinal atingida durante a 

campanha de influenza por grupo elegível em 2019: 

Meta atingida 

2019 

Trabalhadores da saúde  

89,62% 

Indivíduos com 60 

anos ou mais 

99,25% 

Crianças na faixa 

etária de 6 meses 

a menor de 6 

anos (5 anos, 11 

meses e 29 dias) 

77,46% 

 

Grupos de 

portadores de 

doenças crônicas 

não transmissíveis 

e outras condições 

clínicas especiais 

Puérperas (até 45 

dias após o parto)  

62,71%  

Professores da rede 

pública e privada de 

ensino 92,4% 

Gestantes 65,1% 


