COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA
DE DOENÇAS
IMUNOPREVENÍVEIS

PROTOCOLO RESUMIDO DE SUSPEIÇÃO DE CASOS DE VARICELA

ASSUNTO: Protocolo Resumido de Suspeição de Casos de Varicela
CRIAÇÃO: Junho/2021
VERSÃO: 01/2021
ATUALIZAÇÃO: Março/2022
OBJETIVO: Orientar Secretarias Municipais de Saúde, serviços e profissionais de saúde quanto à
vigilância epidemiológica da varicela
RESPONSÁVEL: Área técnica das doenças exantemáticas SES-PE
Tel: 3184-0225 /E-mail: poliomielite.exantematicas@gmail.com

1. DETECÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE CASO

Um caso suspeito de varicela é aquele que cumpre com a seguinte definição:

Paciente com quadro discreto de febre moderada de início súbito, E sintomas
generalizados inespecíficos (mal-estar, adinamia, anorexia, cefaleia e outros) E erupção
cutânea pápulo-vesicular, que se inicia na face, couro cabeludo ou tronco.

Considera-se surto de varicela:

•

Ocorrência de um caso da doença em ambiente hospitalar, OU

•

Ocorrência de número de casos acima do limite esperado, com base
nos anos anteriores, OU

•

Casos agregados em instituições, como creches, escolas e população
privada de liberdade, entre outros.

Os casos graves (que necessitam ser hospitalizados), óbitos e surtos são de notificação
compulsória e devem ser notificados imediatamente (dentro de 24 horas) à Secretaria
Municipal de Saúde e ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde
(CIEVS-PE) da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco (Figura 1).
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Figura 1 – Canais de comunicação do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância
em Saúde.

Para os casos graves e óbitos deve ser utilizada Ficha de Notificação do SINAN (Anexo
A). Para os surtos, os dados devem ser inseridos na Ficha de Notificação/Investigação
de Surto (ANEXO B) e na Planilha de Surto (ANEXO C) do SINAN.

As notificações devem ser digitadas no SINAN no prazo de até sete dias da notificação,
incluindo todas as informações que já foram obtidas. O encerramento do caso no
sistema deve ocorrer em todos os casos graves, óbitos e surtos notificados até 60 dias
da data da notificação.

2. INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

Preconiza-se investigar os casos graves, verificando se o paciente foi vacinado contra
a varicela, se entrou em contato com casos de varicela ou herpes-zóster ou se já teve a
doença em algum momento da sua vida. É importante investigar a ocorrência de casos
na residência, comunidade, escola ou creche.

Nas situações de surto é necessário identificar fontes e modo de transmissão, situação
vacinal dos casos, os grupos expostos a um maior risco e adotar as medidas de controle
preconizadas. Todos os contatos devem ser investigados, identificando-se a presença
de susceptíveis (cartões de vacinação com situação vacinal inadequada e sem relato de
doença anterior) e monitorados durante o período de incubação da doença (que varia
de 10 a 21 dias após o contato) para identificação de novos casos.
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É importante coletar dentre outras informações o número total de pessoas doentes por
faixa etária, data do início dos sintomas dos casos, se houve hospitalização e evolução
para óbito. As informações coletadas devem ser consolidadas em um relatório contendo:
a situação epidemiológica; caracterização do surto; medidas de prevenção e controle
adotadas. Este deve ser encaminhado para a área técnica das doenças exantemáticas da
SES-PE, através do e-mail: poliomielite.exantematicas@gmail.com.

O surto será considerado encerrado quando não apresentar novos casos após 30 dias do
último caso confirmado. Devendo ser digitados no SINAN as atualizações obtidas após
investigação.

3. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE

A vacinação é a medida de proteção mais eficaz contra a varicela. Em situações de
surto de varicela, a vacinação de rotina deve ser intensificada, conforme o Calendário
Nacional de Vacinação, com a busca de crianças até 6 anos, 11 meses e 29 dias, não
vacinadas ou inadequadamente vacinadas; além das indicações para vacinação pré e
pós-exposição de indivíduos portadores de quadros clínicos especiais (ANEXO D). O
objetivo da vacinação nestas situações é evitar casos graves e óbitos.

O bloqueio deve ser realizado diante de surto de varicela ocorrido estritamente em
ambiente hospitalar, áreas indígenas, creches e escolas que atendam crianças
menores de sete anos de idade, no prazo de até 120 horas (5 dias) para administração
da vacina e 96 horas (4 dias) para administração da imunoglobulina humana
antivaricela (IGHAV) após o contato com o caso suspeito ou confirmado. A vacinação
deve ser realizada de forma seletiva e de acordo com as indicações do Calendário
Nacional de Vacinação.

A NOTA INFORMATIVA Nº 80/2018 – CGPNI/DEVIT/SVS/MS, de 27/04/2018 (Anexo E),
presta orientações para vacinação contra varicela e o monitoramento e controle de
surtos da doença em ambiente hospitalar, áreas indígenas, creches e escolas que
atendem crianças menores de sete anos de idade.
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Gestantes não imunes, crianças menores de 9 meses de idade ou pessoas
imunodeprimidas ou com história de reação anafilática a qualquer componente da
vacina que tiveram contato com casos de varicela devem receber a IGHAV.

Diante da ocorrência de surtos em presídios, asilos, abrigos, entre outros, após a
investigação e identificação do número de contatos susceptíveis, a SMS deve se
comunicar com a área técnica da vigilância das doenças exantemáticas da SES/PE para
avaliar a possibilidade de realização de bloqueio vacinal.

4. MANEJO DOS CASOS

O tratamento da varicela deve ser sintomático, com cuidados de higiene da pele com
água e sabonete e o adequado corte das unhas. Contudo, para pessoas com risco de
agravamento é indicado o tratamento específico, com o antiviral aciclovir.

•

Orientar isolamento dos casos de varicela durante o período de
transmissibilidade, que varia de 1 a 2 dias antes do aparecimento do exantema
e estende-se até que todas as lesões estejam em fase de crosta;

•

Realizar higiene das mãos após contato com as lesões;

•

Realizar desinfecção diariamente dos objetos contaminados com secreções
nasofaríngeas;

•

Manter isolamento de contato e respiratório de pacientes internados durante
período de transmissibilidade.
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ANEXO A - Ficha Notificação Individual
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ANEXO B – Ficha de notificação/investigação de surto
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ANEXOC –Planilha de Surto
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ANEXO D - Orientação da Vacina varicela (VZ) e imunoglobulina humana antivaricelazoster (IGHVZ) no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais
VACINA VARICELA (VZ)
Vacinação pré-exposição em suscetíveis:
1. Pessoas imunocompetentes de grupos especiais de risco (profissionais de saúde, cuidadores e familiares),
suscetíveis à doença, que estejam em convívio domiciliar ou hospitalar com pacientes imunodeprimidos.
2. Maiores de um ano de idade, imunocompetentes e suscetíveis à doença, no momento da internação, onde
haja caso de varicela.
3. Candidatos a transplante de órgãos, suscetíveis à doença, até pelo menos quatro semanas antes do procedimento, desde que não estejam imunodeprimidos.
4. Pacientes com nefropatias crônicas.
5. Pacientes com síndrome nefrótica.
6. Doadores de órgãos sólidos e de células-tronco hematopoiéticas (medula óssea).
7. Transplantados de células-tronco hematopoiéticas (TMO): para pacientes transplantados há 24 meses ou
mais, sendo contraindicadas quando houver doença enxerto versus hospedeiro.
8. Crianças e adolescentes vivendo com HIV suscetíveis à varicela nas categorias clínicas N, A e B dos Centros
de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), com CD4 >15%. Recomenda-se a vacinação de crianças
expostas, mesmo já excluída a infecção pelo HIV, para prevenir a transmissão da varicela em contato
domiciliar com imunodeprimidos.
9. Pacientes com deficiência isolada de imunidade humoral (com imunidade celular preservada).
10. Pacientes com doenças dermatológicas graves, tais como: ictiose, epidermólise bolhosa, psoríase,
dermatite atópica grave e outras assemelhadas.
11. Indivíduos em uso crônico de ácido acetilsalicílico (suspender uso por seis semanas após a vacinação).
12. Indivíduos com asplenia anatômica e funcional e doenças relacionadas.
13. Pacientes com trissomias.
Vacina pós-exposição:
A vacina é indicada para controle de surto em ambiente hospitalar, creches e escolas que atendam crianças
menores de sete anos, comunicantes suscetíveis imunocompetentes a partir de nove meses de idade, até 120
horas (cinco dias) após o contato.
Imunoglobulina pós-exposição:
Deve ser utilizada até 96 horas após o contato, desde que atendidas as três condições seguintes:
suscetibilidade, contato significativo e condição especial de risco, conforme definidas abaixo:
1. O comunicante deve ser suscetível:
a. Pessoas imunocompetentes e imunodeprimidos sem história bem definida da doença e/ou de
vacinação anterior.
b. Pessoas com imunodepressão celular grave, independentemente de história anterior de varicela.
2. Deve ter havido contato significativo com o vírus varicela-zoster (VVZ):
a. Contato domiciliar contínuo: permanência junto ao doente durante pelo menos uma hora em
ambiente fechado.
b. Contato hospitalar: pessoas internadas no mesmo quarto do doente ou que tenham mantido com
ele contato direto prolongado, de pelo menos uma hora.
3. O suscetível deve ser pessoa com risco especial de varicela grave:
a. Crianças ou adultos imunodeprimidos.
b. Menores de um ano em contato hospitalar com VVZ.
c. Gestantes.
d. RN de mães nas quais o início da varicela ocorreu nos cinco últimos dias de gestação ou até 48 horas
depois do parto.
e. RN prematuros, com 28 ou mais semanas de gestação, cuja mãe nunca teve varicela.
f. RN prematuros, com menos de 28 semanas de gestação (ou com menos de 1.000g ao nascimento),
independentemente de história materna de varicela.
Fonte: Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. 5. ed. Brasília, DF: Ministério da saúde, 2019.
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ANEXO E–Nota Informativa Nº 80/2018 e Anexo I
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