
                                  
 
 

Nota Informativa – Sarampo: Ações de bloqueio vacinal 
 

Belo Horizonte, 04 de novembro de 2019 
 
 
A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte – SMSA/PBH vem por meio deste 

documento comunicar que diante do baixo índice de positividade de confirmação dos 

casos suspeitos de sarampo, melhora da cobertura vacinal e queda do nº de 

notificações, a partir dessa data não haverá mais a necessidade de ação de bloqueio 

imediato com interrupção temporária do atendimento nas unidades de saúde diante de 

um caso suspeito de sarampo. Permanece orientação de bloqueio vacinal seletivo dos 

contatos em até 72 horas. 

 
No ano de 2019, até a data de 29/10/19, o município apresenta 445 notificações de 

casos suspeitos de sarampo em residentes, sendo 28 casos confirmados ,196 

descartados e 221 em investigação que ainda necessitam de exames laboratoriais 

complementares, para adequada classificação final.  Percebeu-se um aumento do nº de 

casos notificados a partir de agosto (SE 33) após confirmação de um caso importado 

proveniente de São Paulo.  O maior número de casos suspeitos notificados concentra-

se na semana 36 com redução da curva epidêmica a partir dessa semana conforme 

demonstrado na figura 1. 

Figura 1 - Notificações de casos suspeitos sarampo segundo classificação final e semana 

epidemiológica (SE) da data início sintomas, Belo Horizonte, 2019 

 

Fonte: SINANNET/GVIGE/DPSV-SMSA-BH  
Dados atualizados em 29/10/2019   

*dados sujeitos a revisão 



 
 

  

 

Destaca-se que desde a evidência de risco iminente de surto de sarampo, a SMSA/PBH 

intensificou as ações de prevenção e controle da doença com ações de bloqueio vacinal 

imediato dos contatos nas unidades da saúde diante de todo caso suspeito de sarampo 

a fim de interromper a cadeia de transmissão e aumentar a cobertura vacinal da nossa 

população. 

 
As ações de notificação imediata, controle e bloqueio vacinal são ações necessárias e 

devem ser iniciadas a partir da suspeita da doença. O bloqueio vacinal seletivo deve ser 

realizado de modo oportuno, em até 72 horas, nos contatos do caso suspeito de 

sarampo.  

 
Aproveitamos a oportunidade para informar que a Secretaria de Estado da Saúde –MG, 

através do ofício Circular SES/SUBVS-SVE-DVAT nº. 1/2019 publicado em 29/10/2019, 

inativou o COES Sarampo e a sala de situação. 

 

 
 

TELEFONE DO PLANTÃO E DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS 

Barreiro: 3277-5946/5921 Norte: 3277-7853 

Centro-Sul: 3277-4331 Oeste: 3277-7082 

Leste: 3277-4477 Pampulha: 3277-7938 

Nordeste: 3277-6241/6242 Venda Nova: 3277-5413 

Noroeste: 3277-7618/7647 Plantão CIEVS-BH 24h: 98835-3120 
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