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APRESENTAÇÃO  
 

O Boletim Informativo do Sarampo Nº 03 apresenta os dados epidemiológicos de 2021 até a SE 52, 
que compreende de 03 de janeiro/2021 a 01/01/2022 e do ano de 2022, da SE 01 a 18, 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 20 casos confirmados da doença, distribuídos nos município de Macapá, Santana, Mazagão e 
Pedra Branca. Dos 04 municípios que registraram casos, 03 estão com surto ativo (Macapá, Santana e 
Pedra Branca). Com relação a vacinação, o sistema de informação liberou a cobertura de 2022 e 
observamos que continuam baixas nos 16 municípios do estado tanto a D1 quanto a D2. Porém, o 
estado e municipios estão realizando ações de intensificação junto com as campanhas vigentes em 
buscas das altas coberturas. 

Situação Epidemiológica 
 

           Em 2022, até a SE 18 foram notificados 43 casos suspeitos, sendo 
20 confirmados (46,5%) e  05 em investigação (11,6%).  
 

Gráfico 1. Casos notificados de sarampo segundo semana epidemiológica 
de início do exantema e classificação final, Amapá – SE 1 a 18/2022 

Fonte: UVE/NVE/DEVS/SVS. Atualizado em 16/05/2022. Sujeito a alterações. 

                O gráfico acima nos mostra o total de casos notificados (43 casos), 
confirmados (20 casos) e em investigação (5 casos). Sendo que a SE que mais houve 
notificação foram a SE 1  e a SE 11 com 4 casos cada. E os casos em investigação estão 
na SE 15, 16 e 17 com 01 caso cada e na SE 18 com 2 casos, que estão nos municípios 
de  Macapá e Santana (2 casos cada) e Pedra Branca  (1 caso). Vale ressaltar que os 
casos estão sendo encerrados em tempo oportuno. 
 

Gráfico 2.  Número de casos e incidência de sarampo por faixa etária. 
Amapá, SE 01 a 18/2022. 

            Em relação aos casos de sarampo por faixa etária, as maiores incidências 
compreenderam os menores de 1 ano, seguidos de 1 a 4 anos. Outro público 
que continua aparecendo caso são de 20 a 29 anos (Gráfico 2). Em 2022 a 
maior incidência são em crianças <1 ano com 65,0 casos por 100.000 
habitantes. 
 

Tabela 1. Casos notificados de sarampo por residência, segundo classificação, e 
data de exantema do último caso confirmado, Amapá. 2021. 2022 até a SE 18.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
           Podemos observar no quadro acima que o estado continua confirmando casos, 
sendo que o último município que confirmou foi a capital (Macapá). Os municípios que 
estão com casos confirmados  em 2022, são: Macapá 13 casos (65%), Santana 03 casos 
(20,0%), Mazagão 2 casos (11,0%) e PBA (5,0%). Macapá por possuir o maior quantitativo 
populacional e pelas baixas coberturas vacinais concentra o maior número de casos, 
seguido de Santana que é o segundo maior município do estado.  
 

Gráfico 3. Casos de sarampo de acordo com a classificação final,  2021 e até a SE 18 de 
2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Todos  os casos de sarampo confirmados  em  2022, estão sendo encerrados por 
critério laboratorial , justamente  por estar na fase de eliminação do sarampo.  
 Fonte: UVE/NVE/DEVS/SVS. Atualizado em 16/05/2022.  Dados  Sujeito a alterações. 

Fonte: UVE/NVE/DEVS/SVS. Atualizado em 16/05/2022. Dados  Sujeito a alterações. 
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Fonte: UVE/NVE/DEVS/SVS. Atualizado em 16/05/2022. Dados  Sujeito a alterações. 



Gráfico 4. Cobertura vacinal da tríplice viral de rotina (D1 e D2) por município de residência, Amapá, 2022   

COBERTURA VACINAL 

          As coberturas vacinais de rotina da tríplice viral (D1 e D2)  de 2022 estão 
baixas sendo, que a cobertura de 2022  foi atualizado no sistema no inicio do mês 
maio. No entanto, os municípios de Serra do Navio e Tartarugalzinho até o 
momento possuem as melhores coberturas de D1, porém longe da meta nacional 
de ≥95% (Gráfico 4). Com relação a D2 todos os municípios estão abaixo de 
40%. Os dados são preliminares, portanto, sujeitos a alterações nas coberturas 
vacinais.  O estado do Amapá está realizando várias ações em busca de aumentar 
as coberturas vacinais, não somente da tríplice viral, mas de todos os 
Imunobiológicos do calendário vacinal das crianças menores de 05 anos.  
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