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Surto de Sarampo na região Norte 

 

O recente surto de sarampo na região Norte implicou uma 

colaboração estreita para o desenvolvimento de uma cadeia de 

atuação entre o nível local (cuidados de saúde primários, 

hospitais e autoridades de saúde), o nível regional 

(Departamento de Saúde Pública da ARS Norte, I.P.) e o nível 

nacional (Direção-Geral da Saúde e Instituto Nacional de Saúde 

Dr. Ricardo Jorge). Coube à Delegada de Saúde Regional do Norte 

a gestão da comunicação, promovendo o cumprimento das 

recomendações do Programa Nacional de Eliminação do 

Sarampo, designadamente, pelos profissionais de saúde. Assim, 

foi possível ao Departamento de Saúde Pública, dar 

cumprimento: 

- à monitorização da situação epidemiológica, incluindo a monitorização diária dos casos suspeitos de 

sarampo internados nos Centros Hospitalares/Hospitais; 

- à divulgação e promoção do cumprimento do enquadramento legal e normativo vigente; 

- ao apoio técnico às Autoridades de Saúde/Unidades de Saúde Pública;  

- à facilitação e promoção da comunicação interinstitucional;  

- à gestão de recursos essenciais à investigação e ao controlo do surto.  

 
Foram identificados contactos próximos dos casos de sarampo, residentes em outras regiões de saúde, o 

que implicou a comunicação e articulação com os respetivos Delegados de Saúde Regionais. 

De modo a que fosse possível facilitar a orientação de casos suspeitos de sarampo, com implementação de 

procedimentos imediatos, tanto nos casos de atendimentos presenciais como nos não presenciais, foi 

elaborado um fluxograma, destinado aos profissionais de saúde dos Cuidados de Saúde Primários, que foi 

enviado a todos os Agrupamentos de Centros de Saúde e Unidades Locais de Saúde.  

Considerando a importância da vacinação, nas circunstâncias especiais deste surto de sarampo, 

nomeadamente, a de garantir a proteção adequada dos profissionais de saúde dos Centros 

Hospitalares/Hospitais e dos Cuidados de Saúde Primários, em contacto próximo com doentes, atendendo 
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 ao risco acrescido de contacto com casos de sarampo e de transmissão da doença a pessoas com maior 

risco de complicações, foram dadas orientações aos Centros Hospitalares/Hospitais para a necessidade da 

vacinação, bem como sobre os procedimentos a adotar para solicitar o número das doses necessárias da 

Vacina contra o Sarampo, Parotidite e Rubéola (VASPR) à Administração Regional de Saúde do Norte. Foi 

efetuada uma monitorização diária do número de doses de vacinas administradas nos referidos Centros 

Hospitalares/Hospitais, tendo sido, também, efetuada uma monitorização do número de doses de vacinas 

administradas nos Cuidados de Saúde Primários. A referida monitorização foi fundamental para se proceder 

ao ajuste das doses adicionais, de forma a não ocorrer rutura de VASPR. 

O surto de sarampo encontra-se, nesta data, controlado, mas ainda não terminado. Após o seu término, o 

Departamento de Saúde Pública procederá à análise dos dados regionais, com a elaboração de um relatório.  

De realçar o trabalho desenvolvido pelas Autoridades de Saúde/Unidades de Saúde Pública dos 

Agrupamentos de Centros de Saúde e Unidades Locais de Saúde na resposta adequada à gestão do risco, 

designadamente na implementação de medidas precoces, rápidas e efetivas, fundamentais para a quebra 

das cadeias de transmissão, promovendo, assim, o controlo deste surto, a saber: a investigação 

epidemiológica dos casos notificados, o isolamento social destes no domicílio, a identificação dos contactos 

dos casos de sarampo durante o período de contágio, o seguimento e vigilância destes contactos e a 

vacinação pós-exposição dos contactos elegíveis.  
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