Campinas, 11 de março de 2019.

Frente ao término do período de férias, início do ano letivo universitário, retorno do Carnaval e a
habitual intensa circulação de viajantes (nacionais e internacionais), inúmeras são as pessoas
procedentes das mais diversas localidades – cada qual com distintos cenários epidemiológicos – que
transitam ou residem em Campinas.
Nesse contexto, o Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas vem alertar quanto à
necessidade de maior atenção por parte de profissionais da saúde frente a possíveis casos suspeitos
de sarampo assim como de outras doenças de notificação compulsória.
Em relação ao sarampo, são considerados casos suspeitos: “toda pessoa com febre e manchas
avermelhadas, acompanhado de tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite, independentemente da idade
e situação vacinal ou todo Indivíduo suspeito com história de viagem ao exterior nos últimos 30 dias,
ou de contato, no mesmo período, com alguém que viajou ao exterior”.
Especial atenção deverá ser dada a viajantes procedentes de localidades com surtos recentes ou
vigentes da doença, incluindo-se países europeus, Venezuela e dos estados brasileiros com circulação
do vírus do sarampo. Deve ser lembrada também a possível ocorrência de casos suspeitos entre
indivíduos que estiveram no navio de cruzeiro MSC Seaview (que iniciou sua viagem na costa brasileira
em 16/01/2019 e permanecerá até o dia 02/04/2019 no litoral brasileiro) no qual em fevereiro último
foi confirmado surto de sarampo envolvendo tripulantes e passageiro.
De modo a viabilizar a adoção de estratégias de prevenção e controle apropriadas, TODO CASO
SUSPEITO DE SARAMPO DEVE SER COMPULSÓRIA E IMEDIATAMENTE NOTIFICADO À VIGILÂNCIA
EM SAÚDE DE CAMPINAS. Adicionalmente, todo caso suspeito deverá ser colocado sob precauções
por aerossóis, orientado quanto à necessidade de afastamento social e, sob orientações da Vigilância
em Saúde de Campinas, ser investigado laboratorialmente conforme protocolo vigente.
Contatos e Fluxo de Notificação:
• Em caso de dúvidas e para notificação de casos suspeitos durante dias úteis (2ª – 6ª feiras)
em horário comercial (7h00-17h00) os fluxos deverão ser aqueles já estabelecidos junto às
VISAs de referência.
• A notificação em período noturno, finais de semana e feriados deverá ser feita ao Plantão da
Vigilância em Saúde de Campinas: (19) 9 9529-6722.
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