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APRESENTAÇÃO  
 

O Boletim Informativo do Sarampo Nº 02 apresenta os dados epidemiológicos até a SE 52 do ano 
2021, que compreende de 03/01/2021 a 01/01/2022, e até a SE 11 de 2022 (02/01 a 19/03/2022), bem 
como dados atualizados das Coberturas Vacinais da rotina da tríplice viral (D1 e D2). Os dados 
analisados mostraram que estamos na fase de contaminação do vírus denominado de gota a gota. Em 
2022 temos 12 casos confirmados, distribuídos nos município de Macapá, Santana e Mazagão. Dos 13 
municípios que apresentaram casos de sarampo em 2021, 10 estão com surto controlado, sem 
registro de novos casos há mais de 12 semanas. Sobre a vacinação, observamos que houve uma 
melhora na cobertura vacinal principalmente da D1 devido ações  de varredura vacinal ocorridas no 
estado numa parceria SVS e OPAS.   

Situação Epidemiológica 
 

         Os dados epidemiológicos referentes as SE 1 a 52 de 2021, 
mostram que o estado possui um total de 820 casos suspeitos, 534 
(64,9%) confirmados, 286 (34,9%) foram descartados. Em 2022, até SE 11, 
foram notificados 23 suspeitos, sendo 12 confirmados (34,9%) e  01 caso 
em investigação (4,3%). (Gráfico 1). 
 

Gráfico 1. Casos notificados de sarampo segundo semana epidemiológica 
de início do exantema e classificação final, Amapá – SE 1 a 11/2022 

Fonte: UVE/NVE/DEVS/SVS. Atualizado em 29/03/2022. Sujeito a alterações. 

        Dos municípios do Estado, somente Santana (01 caso), Macapá (09 
casos), Mazagão (02 casos) apresentaram casos confirmados neste ano. Os 
município de Tartarugalzinho e Oiapoque notificaram um caso cada, porém 
foram descartados. Existem 1 casos em investigação no município de 
Macapá notificado na SE 07. No Gráfico 2, a seguir, se vê a taxa de 
incidência dos casos confirmados em 2022.  
 

Gráfico 2. Casos confirmados de sarampo e incidência (por 100.000hab) por 
faixa etária. Amapá, SE 01 a 11/2022. 

        As crianças, em especial as menores de 01 ano, têm sido as mais afetadas.  
A maior incidência em 2022, é observado nos menores de 1 ano (49,6/100.00 
hab.), outro público que continua aparecendo casos, são de 20 a 29 anos 
(Gráfico 2). Em 2021, a incidência nessa faixa etária foi de 545,7/100.000 hab.  
 

Tabela 1. Casos notificados de sarampo por município de residência, segundo 
classificação de acordo com a data de exantema do último caso confirmado, 
Amapá – 2020. 2021 e até a SE 11 de 2022.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

              

          
 Podemos observar no quadro acima que nos três anos de surto foram 
totalizados 842 casos de sarampo no estado do Amapá. Os municípios que 
apresentaram mais casos ao longo destes 3 anos são: Macapá com 583 casos 
(69,0%), Santana com 174 casos (21,0%), Mazagão com 31 casos (3,6%), e  
Oiapoque com 19 casos (2,2%). A número de casos tem relação com a taxa  
populacional e as baixas coberturas vacinais contra o sarampo, dos últimos 
anos.  
Gráfico 3. Casos de sarampo de acordo com a classificação final,  2021 e até a 
SE 11 de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

         Todos  os casos de sarampo confirmados  em  2022, foram pelo critério 
laboratorial , justamente  por se estar em fase de eliminação.  
 Fonte: UVE/NVE/DEVS/SVS. Atualizado em 29/03/2022.  Dados  Sujeito a alterações. 
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Fonte: UVE/NVE/DEVS/SVS. Atualizado em 29/03/2022. Dados  Sujeito a alterações. 

Fonte: UVE/NVE/DEVS/SVS. Atualizado em 29/03/2022. Sujeito a alterações. 



Gráfico 4. Cobertura vacinal da tríplice viral de rotina (D1 e D2) por município de residência, Amapá, 2021*   

COBERTURA VACINAL 

          As coberturas vacinais de rotina da tríplice viral (D1 e D2) apresentaram  
aumentos em alguns municípios, em comparação com as coberturas referidas 
no Boletim Nº 01/2022. Destaque para os município de Pracuúba, Pedra 
Branca e Ferreira Gomes que alcançou até o momento a meta nacional de ≥ 
95 e os municípios de Serra do Navio, Amapá, Cutias e Vitória do Jarí, possuem 
uma cobertura de D1 acima de 80% (Gráfico 3). Também a cobertura de D2 
teve discreta melhora, embora não tão expressiva, que pode estar 
relacionada a falta de inserção desses registros no sistema. Os dados são 
preliminares, por tanto, sujeitos a alterações nas coberturas vacinais.  
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