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INFORME EPIDEMIOLÓGICO_RIO GRANDE DO SUL_ATUALIZAÇÃO DADOS 

SARAMPO_06/11/2019 

AMÉRICAS 
Os países das Américas confirmaram 11.487 casos de sarampo em 2019. A doença foi 
notificada por 14 países, até 31/10, sendo a maior proporção registrada no Brasil (9.304), 
Estados Unidos (1.250) e Venezuela (520)1.  
 
BRASIL  

Em 2019, foram confirmados 9.304 casos em 21 unidades da federação, sendo que mais de 
90% estão concentrados no estado de São Paulo, principalmente na região metropolitana. 
Dos casos confirmados 7.511 (80,7%) foram por critério laboratorial e 1.793 (19,3%) por 
critério clínico epidemiológico, 19.928 permanecem em investigação. Em relação aos óbitos, 
foram confirmadas 13 mortes por sarampo, sendo 12 no estado de São Paulo e um no 
estado de Pernambuco. Sete óbitos (53,8%) ocorreram em menores de cinco anos de 
idade, dois (15,4%) na faixa etária de 20 a 39 anos e quatro (30,8%) em adultos maiores 
de 40 anos. Sete casos eram do sexo masculino, apenas um caso era vacinado contra o 
sarampo2. 
 

RIO GRANDE DO SUL (RS) 

No RS, até a semana epidemiológica 44 (até 02/11/2019) foram notificados 529 casos 

suspeitos de doenças exantemáticas (402 sarampo/127 rubéola). Desse total,  foram 

descartados 462 (87,3%), 25 confirmados para sarampo (4,7%) e 42 (8,0%) permanecem 

pendentes (em investigação).  

 
PERFIL DOS CASOS CONFIRMADOS NO RS  

Os 25 casos confirmados de sarampo, no RS, estão distribuídos em 06 municípios: Porto 

Alegre (10), Cachoeirinha (07), Gravataí (04), Dois Irmãos (01), Ijuí (02) e Canoas (01). 

 

O novo caso é residente do município de Cachoeirinha, tem 02 anos, não possui história de 

viagem nem de contato com caso confirmado anteriormente.  

 

Tabela 1- Distribuição dos casos confirmados de sarampo por faixa etária e sexo, RS, 2019 

 
       Fonte: Sinan net, download em 05/11/2019 
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Figura 1- Histograma de casos de Sarampo descartados, confirmados e pendentes  por 

semana epidemiológica de início do exantema no RS, 2018 e 2019 

 
 Fonte: Sinan net, download em 05/11/2019 

 
A data do exantema do último caso confirmado no estado foi em  27/09/2019. Conforme o 
Ministério da Saúde, o surto será considerado encerrado quando não houver novos casos 
após 90 dias da data do exantema do último caso confirmado. 
 
No processo de investigação dos casos confirmados identificou-se que cerca de 70% 

ocorreram em indivíduos não vacinados ou com esquema incompleto. 
 

RECOMENDAÇÕES: 

 

Notificação imediata de casos suspeitos à vigilância epidemiológica municipal ou ao disque 

vigilância do CEVS, número 150. 

 

 
 

Vacinação: a rede pública de saúde disponibiliza gratuitamente a vacina com o componente  

sarampo para a população de 6 meses a 49 anos de idade, de acordo com o esquema 

preconizado e  para todos profissionais de saúde, independente da faixa-etária. 

 

 


