
IV Infecto Rio se aproxima 
com muitas novidades

niciamos 2014 com a nova diretoria 
na SIERJ e com grandes planos para 
o biênio 2014-2015. 

Entre os projetos da nova diretoria 
está o contínuo fortalecimento da SIERJ, 
com participação ativa nas decisões que 
interessem ao exercício da infectologia 
no nosso Estado e, em parceria estreita 
com a SBI, no Brasil.

Além disto, manteremos as ativi-
dades do Clube de Infectologia com 
reuniões mensais, objetivando con-
jugar a participação dos Serviços de 
Infectologia do Rio de Janeiro, através 
da apresentação de casos clínicos de 
interesse, com a atualização de temas 
importantes e atuais de todas as áreas 
da Infectologia, com palestras proferi-
das por nomes de renome da especia-
lidade e especialidades afins.

O evento mais importante para este 
ano é a realização do IV Infecto Rio, 
nosso Congresso Regional que será re-
alizado no período de 13 a 15 de agos-
to no Colégio Brasileiro de Cirurgiões. 
O Infecto Rio vem se consolidando a 
cada edição como um dos principais 
fóruns de discussão de temas da es-
pecialidade e este ano contará com 
palestrantes do Rio de Janeiro além de 
convidados de vários Estados, como 
São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, 

Brasília e Espírito Santo, permitindo 
grande troca de experiências.

Na programação, temas como 
Aids e Cura, Tratamento das Hepati-
tes Virais, Resistência Bacteriana, Tu-
berculose no Rio de Janeiro e Sífilis 
estarão presentes nas Conferências, 
além de 15 mesas redondas abran-
gendo todas as áreas de interesse 
da Infectologia. Serão oferecidos 
aos congressistas quatro cursos pré-
-congresso com os seguintes temas: 
Manejo da Resistência em Aids, Anti-
microbianos, Medicina de Viagem e 
Hepatites Virais.

Convidamos todos a participar do In-
fecto Rio e enviarem trabalhos científi cos. 
A data limite para envio dos trabalhos 
será no dia 15 de maio.

Nesta edição do Boletim da SIERJ 
temos uma compilação de resumos 
de publicações recentes da área de 
Infectologia revisados pelos Drs. Gui-
lherme Santoro Lopes e Tânia Regina 
Constant Vergara. Ainda nesta edição, 
o alerta do Ministério da Saúde sobre 
a situação do Sarampo no Brasil, pu-
blicado em Informe Técnico em feve-
reiro deste ano.

Desejamos um excelente ano para to-
dos e espero que possamos nos encon-
trar no Infecto Rio 2014.

I

Dr. Alberto Chebabo,  

Presidente da SIERJ
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Inscreva seu trabalho
no Infecto Rio 2014

Estão abertas, até o dia 15 de maio, as inscrições de trabalhos científicos no 

Infecto Rio 2014 - 4º Congresso de Infectologia do Estado Rio de Janeiro -, pro-

movido pela SIERJ de 13 a 15 de agosto de 2014, no Colégio Brasileiro de Cirur-

giões (CBC), no Rio de Janeiro. Os trabalhos deverão ser classificados por assunto 

em: HIV/Aids; hepatites virais; dengue e outras doenças virais; tuberculose; infec-

ções bacterianas; infecções relacionadas aos serviços de saúde; infecções rela-

cionadas à imunossupressão; infecções parasitárias e outras endemias; e outros.

As inscrições dos trabalhos só poderão ser realizadas através do website 

www.infectorio.com.br.  Os cinco melhores trabalhos serão aceitos para apre-

sentação oral em sessão exclusiva durante o congresso. Haverá espaço para 

perguntas após cada apresentação. Ao final, será entregue o “Prêmio Adrelírio 

Rios” para cada um dos cinco apresentadores dos melhores trabalhos.

Maior evento regional de Infectologia no Estado, o Infecto Rio tra-

rá como temas centrais HIV/Aids, hepatites virais, infecção hospitalar e 

imunização. A abordagem dos assuntos do congresso se dará através de 

conferências, mesas-redondas, sessões interativas e apresentação de tra-

balhos científicos, além de cursos pré-congresso.

Informações sobre o congresso podem ser obtidas no site:

www.infectorio.com.br

Cursos Pré-Congresso:
• Antimicrobianos
• Aids
• Medicina de Viagem
• Hepatites Virais

Temas das Conferências:
• Aids e cura
• Hepatites virais - DAA
• 70 anos após a penicilina, 
qual o futuro dos antibióticos? 
Podemos controlar a resistência?
• Tuberculose - Panorama da TB 
no Rio de Janeiro
• Sífilis

Temas das Mesas-Redondas:
• Infecção hospitalar 
• Vacinas
• HIV
• Hepatites virais
• Dengue
• HIV/Aids - Prevenção e manejo 
das comorbidades
• Medicina do viajante
• Tuberculose
• Infecções comunitárias 
• Infecções fúngicas
• Hanseníase
• Doenças emergentes e reemergen-
tes (Calazar, Chagas, Esporoteicose)
• Infecções graves em CTI
• Infecções em imunocomprometidos

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA
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Publicações recentes
em Infectologia

Esta seção procura chamar a atenção para publicações recentes que trazem informações 

de interesse para o especialista sobre temas variados da Infectologia.  Seu objetivo é o de 

trazer uma contribuição para o processo de educação continuada na especialidade. 

Organizadores: *Dra. Tânia Regina Constant Vergara - Mestre em Medicina (Doenças Infecciosas e Parasitárias) pela 

UFRJ, pesquisadora associada do Laboratório de Retrovirologia da UNIFESP, Doutoranda em Medicina, pela UNIFESP. 

**Dr. Guilherme Santoro Lopes - Professor associado de Doenças e Parasitárias da UFRJ, Doutor em 

Medicina (Doenças Infecciosas e Parasitárias) pela UFRJ.  

A possibilidade de que a varicela possa desenca-

dear acidente vascular encefálico arterial isquêmico 

(AVEAI) tem sido sugerida por descrições de casos 

isolados ou pequenas séries.  Os resultados de dois 

pequenos estudos epidemiológicos realizados há 

mais de uma década haviam sido consistentes com 

esta possível associação, porém ambos apresenta-

vam importantes limitações metodológicas, como a 

impossibilidade de ajuste para possíveis fatores de 

confundimento (1) ou a falta de um grupo contro-

le (2).  Um novo estudo epidemiológico, conduzido 

por Thomas e colaboradores no Reino Unido, acres-

centa evidências mais robustas a este respeito.  Os 

autores utilizaram quatro grandes bases de dados 

de atenção primária daquele país, que totalizavam 

aproximadamente 100 milhões de pacientes-ano de 

seguimento clínico, para identifi car 560 indivíduos 

(incluindo 60 crianças e adolescentes) que haviam 

apresentado, em qualquer ordem cronológica, va-

ricela e um evento cerebral isquêmico.  Com esta 

grande casuística, realizaram uma análise de série 

de casos autocontrolada, em que a taxa de incidên-

cia de ataque isquêmico transitório e de AVEAI nos 

12 primeiros meses após a ocorrência de varicela foi 

comparada com a incidência observada em outros 

períodos de seguimento dos mesmos pacientes. Os 

resultados mostraram um aumento, estatisticamen-

te signifi cante, de aproximadamente quatro vezes na 

incidência de AVEAI nos seis primeiros meses após a 

ocorrência de varicela entre indivíduos com idade 

até 18 anos. Entre adultos, no mesmo período, a ele-

vação da incidência de AVEAI foi também signifi can-

riscO de acidente vascular encefálicO 
arterial isquêmicO após varicela
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te, porém menos pronunciada (razão de incidências 

de 2,13) e associada à moderada heterogeneidade 

entre as bases de dados analisadas.  Em ambos os 

grupos etários, não houve aumento significante na 

incidência de AVEAI no período entre sete e 12 meses 

após o diagnóstico de varicela, nem na taxa de ata-

que isquêmico transitório ao longo dos doze meses 

subsequentes à infecção.  Os autores concluíram que 

a varicela está associada a um aumento significante 

no risco de AVEAI em crianças e adolescentes.  Já en-

tre adultos, a heterogeneidade inexplicada, entre os 

resultados observados nas diferentes bases de da-

dos, fez com que os autores fossem menos assertivos 

e recomendassem a realização de estudos adicionais.

Referências: 

1. Sebire G, Meyer L, Chabrier S. Varicella as 

a risk factor for cerebral infarction in chil-

dhood: a case-control study. Ann Neurol 

1999; 45:679–80.

2. Askalan R, Laughlin S, Mayank S, et al. 

Chickenpox and stroke in childhood:a stu-

dy of frequency and causation. Stroke 2001; 

32:1257–62.

3. Thomas SL, Minassian C, Ganesan V, Lan-

gan SM, Smeeth L. Chickenpox and risk of 

stroke: a self-controlled case series analy-

sis. Clin Infect Dis. 2014 Jan;58(1):61-8. doi: 

10.1093/cid/cit659.

Os inibidores de neuraminidase são as únicas 

drogas que têm atividade demonstrada contra as 

cepas de vírus de influenza A e B que circulam nas 

populações dos diferentes continentes. Dentre es-

tas drogas, o oseltamivir tem sido a mais utilizada. 

A efetividade destas drogas relaciona-se à preco-

cidade com que são iniciadas após surgimento 

dos sintomas da influenza. A maior parte dos en-

saios clínicos realizados incluiu apenas pacientes 

com <48h de sintomas. Embora os resultados de 

alguns estudos observacionais sugiram que haja 

benefício clínico no início do tratamento após 

este prazo em indivíduos que necessitaram de 

hospitalização e nos imunocomprometidos, ne-

nhum ensaio clínico havia analisado a efetividade 

do tratamento com oseltamivir iniciado após 48h 

de sintomas. Em um ensaio clínico aleatorizado e 

controlado com placebo, publicado em fevereiro 

deste ano no periódico Lancet Infectious Diseases, 

Fry e colaboradores (1) compararam o tempo de 

duração dos sintomas da doença e da excreção 

viral entre indivíduos que iniciaram tratamento 

com oseltamivir menos de 48h, com o observado 

naqueles em que o tratamento foi iniciado entre 

48h e 120h (cinco dias) após o início dos sintomas. 

Os resultados mostraram que o tratamento com 

oseltamivir, mesmo iniciado entre 48h e 120h após 

o início do quadro, reduziu significantemente a 

excreção viral.  Quanto ao tempo de duração dos 

sintomas, os resultados foram menos conclusivos. 

Observou-se, globalmente, uma redução estatis-

ticamente significante de um dia na duração dos 

sintomas quando o tratamento com oseltamivir 

foi comparado com placebo.  A redução no tem-

po de duração dos sintomas foi semelhante para 

pacientes que iniciaram tratamento com <48h ou 

com duração de sintomas entre 48h e 72h, não 

tendo sido possível demonstrar o mesmo benefí-

cio no grupo minoritário de pacientes em que o 

tratamento iniciou-se após 72h.

Referências:

1. Fry AM, Goswami D, Nahar K, Sharmin AT, Rah-

man M, Gubareva L, Azim T, Bresee J, Luby SP, 

Brooks WA. Efficacy of oseltamivir treatment star-

ted within 5 days of symptom onset to reduce in-

fluenza illness duration and virus shedding in an 

urban setting in Bangladesh: a randomised place-

bo-controlled trial. Lancet Infect Dis. 2014;14:109-

18. doi: 10.1016/S1473-3099(13)70267-6.

Oseltamivir pOde trazer benefíciOs mesmO
quandO iniciadO em pacientes que apresentam 
sintOmas de influenza há 48 Ou mais hOras
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Pesquisadores das Universidades Rice 

(Houston, EUA) e Johns Hopkins (Baltimore, 

EUA) relatam resultados promissores com 

uma técnica inovadora para o diagnósti-

co de malária (1).  O método baseia-se na 

detecção transdérmica, com o uso de um 

transdutor de ultrassom, das nanobolhas de 

vapor geradas em torno das moléculas de 

hemozoína, resultantes da metabolização 

da hemoglobina pelo parasita. A energia ne-

cessária para a formação das nanobolhas é 

dada por um pulso de laser inócuo para os 

tecidos. O tempo necessário para a realiza-

ção do teste é de apenas alguns segundos 

e os resultados preliminares sugerem que 

ele seja capaz de detectar níveis de parasi-

Crescente atenção tem sido dada a ava-

liação da possível associação entre ativação 

imune, biomarcadores inflamatórios e mor-

talidade relacionada ao HIV e comorbida-

des em pacientes em uso de antirretrovirais. 

Recentemente, McComsey e colaboradores 

(1) relataram os resultados do estudo ACTG 

A5224s, no qual se investigou a relação en-

tre diferentes marcadores inflamatórios e 

o risco de eventos clínicos relacionados ou 

não à Aids. Na verdade, esse estudo foi um 

subprojeto do ensaio ACTG A5202 que ale-

atorizou 1857 infectados por HIV virgens 

de tratamento para receber abacavir+ la-

mivudina ou tenofovir+ emtricitabina com 

efavirenz ou atazanavir/ritonavir. O estudo 

A5224s mediu biomarcadores inflamatórios 

nas semanas 24 ou 96. Usando modelos de 

riscos proporcionais de Cox, foi analisada a 

associação de níveis de proteína C reativa 

(PCR), interleucina-6 (IL-6), receptores solú-

temia tão baixos quanto 0,00034%. Embora 

a tecnologia por trás do teste seja sofistica-

da, os autores acreditam que seja possível o 

desenvolvimento de aparelhos compactos, 

de fácil operação e de custo acessível para 

utilização em áreas endêmicas. 

Referências:

1. Lukianova-Hleb EY, Campbell KM, 

Constantinou PE, Braam J, Olson JS, Ware 

RE,Sullivan DJ Jr, Lapotko DO. Hemozoin-

-generated vapor nanobubbles for trans-

dermal reagent- and needle-free de-

tection of malaria. Proc Natl Acad Sci 

U S A. 2014; 111(3):900-5. doi: 10.1073/

pnas.1316253111.

veis de fator de necrose tumoral alfa (sTNF-

-RI, sTNF- RII, TNF α), moléculas de adesão 

vascular solúveis (sVCAM-1) e moléculas de 

adesão intracelular solúveis (sICAM-1) com 

o tempo até a ocorrência de eventos relacio-

nados e não relacionados à Aids. A análise 

incluiu 244 indivíduos com média de idade 

de 39 anos, carga viral de 4,6 log10/ml e CD4 

de 240 cél/mm3. Níveis basais mais elevados 

de IL-6, sTNF-RI, sTNF- RII e sICAM-1 foram 

significativamente relacionados com o risco 

aumentado de eventos definidores de Aids. 

Valores atualizados no tempo de IL-6, sTN-

FR-I e II e sICAM também foram associados 

com maior risco. Para eventos não relaciona-

dos à Aids, apenas a PCR basal mais eleva-

da foi significativamente associada a maior 

risco, enquanto a IL-6 alta apresentou asso-

ciação com significância estatística limítro-

fe. Em análise com valores do biomarcador 

atualizados no tempo, o TNF α foi significa-

malária: diagnósticO sem agulhas
Ou reagentes nO futurO?

marcadOres inflamatóriOs e prOgnósticO 
de indivíduOs vivendO cOm hiv
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tivamente relacionado com risco aumenta-

do, mesmo após ajuste por TARV, contagem 

de CD4 e carga viral do HIV-1. Em conclusão, 

este estudo mostrou que níveis elevados de 

biomarcadores inflamatórios foram associa-

dos a maior risco de eventos relacionados 

e não relacionados à Aids, independente-

mente do CD4. Estudos com maior número 

de pacientes e por tempo mais prolongado 

poderão investigar o uso destes marcado-

res como preditores de desfechos clínicos, 

especialmente em pacientes em supressão 

viral prolongada por uso de ARV.

Referências:

1. McComsey G A, Kitch D,Sax P E, Tierney C, Jahed 

N C, Melbourne K, Ha B,Brown T T, Bloom A,l Feda-

rko N, Daar E S. Associations of Inflammatory Ma-

rkers With AIDS and Non-AIDS Clinical Events After 

Initiation of Antiretroviral Therapy: AIDS Clinical 

Trials Group A5224s, a Substudy of ACTG A5202. J 

Acquir Immune Defic Syndr 2014;65:167–174

Dois estudos, publicados na edição de 16 de 

janeiro de 2014 do New England Journal of Me-

dicine, analisaram a efetividade de esquemas de 

tratamento sem interferon, empregando dife-

rentes combinações de novas drogas orais com 

ação antiviral direta.

Kowdley e colaboradores (1) realizaram 

um ensaio aleatorizado, de fase 2, no qual pa-

cientes com infecção pelo genótipo 1 do HCV, 

que não apresentavam cirrose, foram aleato-

rizados para tratamento com esquemas orais 

constituídos por:  ABT-450/r (associação do 

inibidor de protease ABT 450 com ritonavir) 

em associação com ABT-267 (um inibidor de 

NS5A) ou com ABT-333 (inibidor de polime-

rase não-nucleosídico) ou com ambos, por 8, 

12 e 24 semanas.  Adicionalmente, todos os 

pacientes foram tratados com ribavirina, à ex-

ceção dos integrantes de um dos subgrupos 

estudados. As taxas de resposta virológica 

sustentada 24 meses após tratamento varia-

ram entre 83% e 100%, sendo maiores nos 

pacientes tratados com o esquema contendo 

ribavirina em associação com os três novos 

antivirais por 12 semanas (em comparação 

com 8 semanas).  Os fatores associados à taxa 

de resposta virológica sustentada foram: o 

genotipo ILB28, etnia, o subtipo e a carga vi-

ral ao início do tratamento.

Já o estudo publicado por Sulkowski e 

colaboradores (2) analisou os resultados ob-

tidos com uso da combinação de dois inibi-

dores de NS5 (daclatasvir e sofosbuvir), as-

sociados ou não à ribavirina, por 24 semanas 

em um grupo de 85 pacientes com infecção 

pelo genótipo 1 (44 virgens de tratamen-

to). Outro grupo de 82 pacientes virgens de 

tratamento recebeu os mesmos esquemas 

terapêuticos por apenas 12 semanas.  Neste 

estudo, o desfecho foi a ocorrência de res-

posta virológica sustentada 12 semanas após 

término do tratamento, que foi observada em 

98% dos pacientes e não pareceu ser influen-

ciada pelo uso de ribavirina, subtipo de HCV 

ou genotipo ILB28.

Além da elevada efetividade dos esquemas 

testados, merece destaque, em ambos os estu-

dos, a boa tolerabilidade dos esquemas testados 

e a baixa frequência de seleção de mutantes vi-

rais resistentes.

Referências:

1. Kowdley KV, Lawitz E, Poordad F, Cohen 

DE, Nelson DR, Zeuzem S, Everson GT, Kwo P, 

Foster GR, Sulkowski MS, Xie W, Pilot-Matias 

T, Liossis G, Larsen L, Khatri A, Podsadecki T, 

esquemas terapêuticOs Orais, sem interferOn, 
para O tratamentO da infecçãO pelO genótipO 1
dO vírus da hepatite c (hcv)
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O vírus da hepatite C (HCV) é hoje a maior 

causa de hepatite crônica no mundo, estiman-

do-se 150 milhões de pessoas sejam portado-

ras crônicas e que aproximadamente 350.000/

ano mortes estejam relacionadas a esta infec-

ção (1).  Estudo conduzido na cidade de Nova 

York, confrontando dados de vigilância de 

2000 a 2010 e de mortalidade de 2000 a 2011 

do Departamento de Saúde e Higiene Mental 

de Nova York (DOHMH), analisou os fatores 

associados aos óbitos nos indivíduos infec-

tados, bem como suas causas (2).  Entre 2000 

e 2011, 13.307 adultos monoinfectados pelo 

HCV morreram assim como 5.475 coinfecta-

dos HCV-HIV. Quando comparados com indi-

víduos sem nenhuma infecção, monoinfecta-

dos pelo HCV tiveram maior probabilidade de 

morrer de câncer de fígado (OR=9,2), causas 

relacionadas com drogas (OR=4,3) e cirrose 

(OR= 3,7). Também em comparação a pessoas 

sem infecção, a probabilidade de os coinfec-

tados HCV-HIV morrerem de câncer e causas 

relacionadas a drogas foi maior (OR=2,2 e 3,1, 

respectivamente). Entre os coinfectados HCV-

-HIV, 53,6% dos óbitos foram atribuídos a HIV/

Aids e 94% das mortes ocorreram prematura-

mente, ou sejam antes dos 65 anos de idade. 

Entre os infectados pelo HCV, em aproximada-

mente 50% dos casos a morte ocorreu dentro 

dos três anos após a notificação de hepatite 

C ao DOHMH. Os resultados demonstram que 

adultos infectados pelo HCV têm risco aumen-

tado de morte e de morte prematura, particu-

larmente se tem outras condições associadas, 

como HIV ou uso de drogas. O pequeno in-

tervalo entre a notificação de caso e a morte 

sugere a necessidade tanto de realizar testes 

mais precocemente, quanto melhorar o trata-

mento. Os autores comentam que seus resul-

tados corroboram os achados de outros estu-

dos norte-americanos, nos quais observou-se 

que entre 28 e 75% de pessoas que vivem com 

HCV nos Estados Unidos da América não sa-

bem que estão infectados e que muitos dos 

que têm diagnóstico não recebem tratamento 

médico considerado como ótimo.

No Brasil, a soroprevalência de infecção 

por HCV, de acordo com estimativa baseada 

em estudo conduzido em 2005 e 2009, é de 

aproximadamente 1,4% (3). Considerando-se 

uma população estimada de 200 milhões, te-

ríamos, assim, perto de 3 milhões de pessoas 

com sorologia positiva para HCV. Aproxima-

damente 10% dos casos de hepatite C foram 

notificados ao SINAN, em 2010, estavam as-

sociados ao HIV/Aids (4). Foram declarados 

no país, entre 2000 e 2011, 30.931 óbitos 

por hepatite C (4), 16.896 como causa bási-

ca e 14.035 como causa associada, a maioria 

dos quais nas Regiões Sudeste (57,5%) e Sul 

(25,5%). A partir do ano 2000, o coeficiente 

de mortalidade por hepatite C (causa básica) 

por 100.000 habitantes no Brasil aumentou 

progressivamente de 0,2 até atingir o valor 

de 1,0 em 2007, mantendo-se estável até 

2010 (4). Este coeficiente corresponderia a 

aproximadamente 2.000 mortes por ano no 

país, tendo como causa básica a hepatite C.

mOrtalidade em indivíduOs cOm hepatite c 

Bernstein B. Phase 2b trial of interferon-free 

therapy for hepatitis C virus genotype 1. N 

Engl J Med. 2014;370:222-32. doi: 10.1056/

NEJMoa1306227.

2. Sulkowski MS, Gardiner DF, Rodriguez-

-Torres M, Reddy KR, Hassanein T, Jacobson I, 

Lawitz E, Lok AS, Hinestrosa F, Thuluvath PJ, 

Schwartz H, Nelson DR, Everson GT, Eley T, 

Wind-Rotolo M, Huang SP, Gao M, Hernandez 

D, McPhee F, Sherman D, Hindes R, Symon-

ds W, Pasquinelli C, Grasela DM; AI444040 

Study Group. Daclatasvir plus sofosbuvir for 

previously treated or untreated chronic HCV 

infection. N Engl J Med. 2014;370(3):211-21.

7



Informe técnico do Ministério da Saúde, da-

tado de 3 de fevereiro de 2014, fornece infor-

mações atualizadas sobre os casos de sarampo 

registrados no país em 2013 e nas primeiras se-

manas de 2014.

Em 2013, foram confirmados 171 casos de 

sarampo nos seguintes estados: São Paulo (5), 

Minas Gerais (2), Espírito Santo (1), Pernambu-

co (152), Santa Catarina (1), Paraíba (9) e Distri-

to Federal (1). Houve um óbito relacionado ao 

sarampo em Pernambuco. Em todos os estados, 

as cadeias de transmissão foram limitadas e ex-

tintas há mais de 90 dias, com exceção de Per-

nambuco e do Ceará onde foram registrados 

casos da doença em 2014 (respectivamente 8 

e 11 casos). Ainda não foi identificado vínculo 

dos casos e índices dos surtos observados nes-

ses estados com viajantes. O genótipo predo-

minante nos dois estados é o D8, que circula 

em países europeus.

Diante da ocorrência de casos confirma-

dos recentes nesses estados, a Secretaria de 

Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 

recomenda que as secretarias estaduais de 

saúde alertem a todos os municípios e re-

gionais em seu território sobre a situação 

atual do sarampo no país, enfatizando as 

medidas a serem adotadas diante da suspei-

ta de sarampo:

a) Notificação imediata de todos os casos sus-

peitos, de acordo com a seguinte definição: 

“todo paciente que, independentemente da 

idade e da situação vacinal apresentar febre e 

exantema maculopapular, acompanhados de 

um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tos-

se, coriza ou conjuntivite. Maior atenção deve 

ser dada a todo indivíduo suspeito com história 

de viagem ao exterior nos últimos 30 dias ou 

que tenha tido contato, no mesmo período, com 

alguém que viajou ao exterior”;

b) Orientação quanto ao isolamento domiciliar 

ou hospitalar do caso suspeito até o final do pe-

ríodo de transmissibilidade (quatro dias após o 

início do exantema);

c) Coleta de amostras clínicas para sorologia e 

identificação viral, no momento do primeiro 

atendimento, e encaminhamento ao laboratório 

de referência, segundo fluxo de cada estado; 

d) Bloqueio vacinal dos contatos em até 72 horas 

e monitoramento de contatos por até 21 dias; 

e) Investigação dos casos quanto às possíveis 

fontes de infecção; 

f) Busca retrospectiva de casos em prontuários 

de hospitais e laboratórios públicos e privados; 

g) Atualização de cartão de vacinação; 

h) Elaboração e divulgação de informação sobre 

a situação epidemiológica por meio de notas 

técnicas, relatórios e informes epidemiológicos.

alerta sObre a situaçãO dO sarampO -
brasil, 2013 e 2014
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