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CASO SUSPEITO

Todo paciente que, independente da idade e situação vacinal, apresentar febre e exantema, acompanhado de

Ou

Febre e exantema com história de viagem ao exterior e/ou à região de ocorrência de surto ativo no Brasil
nos ultimos 30 dias.
Contato com caso suspeito ou conﬁrmado de sarampo.

NOTIFICAÇÃO

Ou

Fornecer máscara cirúrgica para o paciente e acompanhante Manter isolamento
Seguir ﬂuxo de atendimento prioritário.

suspeito à vigilância em saúde
municipal.

ao prestar atendimento ao paciente.

CIEVS Minas

SINAIS ALERTA E FATORES DE RISCO
Desidratação, desnutrição, vômitos persistentes, diarreia, taquipneia, esforço
respiratório, úlceras na cavidade oral, pneumonia, imunossupressão, alteração do
nível de consciência, convulsão, déﬁcit motor, incapacidade de ingerir líquidos,
gestantes e crianças menores de 6 meses de idade.

SINAN.

SINAL DE GRAVIDADE

busca de novos casos suspeitos.
Realizar bloqueio vacinal nos contatos

Febre por mais de 3 dias após início do exantema com risco de complicações
respiratórias e neurológicas graves.

NÃO

laboratorial:
Até 5 dias dos sintomas (urina e/ou
swab naso e orofaríngeo, sangue/soro).
Após 5 dias dos sintomas coletar
sangue/soro.

SIM

Isolamento domiciliar até 4 dias
após o desaparecimento do
exantema.

Estabilizar clinicamente o paciente.
Manter isolamento até transferência.
Internação na rede de referência.

IMPORTANTE:

Sinais de gravidade:
CIEVS Minas (31-99744 6983).

Vacinação: proﬁssionais de saúde devem ter duas doses de sarampo documentadas no cartão vacinal.
Tratamento com Vitamina A: Administrar medicação conforme Guia de Vigilância em Saúde e Sociedade Brasileira
de Pediatria (SBP) para os pacientes de 6 meses a 5 anos de idade que estejam internados (com sinais de alerta e/ou
sinais de gravidade).
exantema súbito (roséola infantum), dengue, enteroviroses, síndrome mão-pé-boca, Parvovirose , chickungunya,
zika vírus, riquetsiose.
pulmonar pediátrico.
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Nota: O MS não disponibiliza vitamina A na dose de 50.000UI e forma f

ude.mg.gov.br.

Outras informações: www.saude.mg.gov.br/sarampo

