
Em 2016 o Brasil recebeu da OMS - 
Organização Mundial da Saúde, o certifi cado de 
eliminação da circulação do vírus do sarampo 
(a doença estava controlada desde 2000). Em 
2 anos, a doença volta a ser motivo de grande 
preocupação, com surtos do sarampo em 
pelo menos 3 estados (Amazonas, Roraima 
e Rio Grande do Sul). Autoridades sanitárias 
responsabilizam a baixa cobertura vacinal, além 
da doença ser altamente contagiosa.

SINTOMAS
O sarampo é uma doença altamente contagiosa, 
causada por um vírus que pode ser transmitido 
por via respiratória. Os sintomas começam a 
aparecer em 12 dias, e incluem manchas na 
pele, tosse, coriza, olhos infl amados, febre e 
mal-estar. Em situações mais graves pode levar 
à pneumonia, infl amação do cérebro, cegueira e 
até mesmo à morte.

TRANSMISSÃO
Ocorre de forma direta, ou seja, por meio de 
secreção expelida ao tossir, espirrar, falar ou 
respirar. É por isso que ela é tão contagiosa

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico laboratorial é realizado mediante 
detecção de anticorpos IgM no sangue na fase 
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aguda da doença, desde os primeiros dias 
até quatro semanas após o aparecimento da 
erupção cutânea.

A VACINA É O ÚNICO MEIO EFICAZ DE 
EVITAR O SARAMPO
Não existe remédio para a doença, e o único 
jeito é a prevenção através da vacinação contra 
o sarampo.

TODOS DEVEM TOMAR A VACINA?
O esquema vacinal vigente é uma dose da 
vacina tríplice viral aos 12 meses, e a segunda 
dose da vacina tetra viral aos 15 meses. 
Pessoas com suspeitas de sarampo, 
gestantes, crianças com menos de 6 meses e 
imunocomprometidas não devem receber a dose. 

A mulher que deseja engravidar deve se 
proteger contra a doença. Um exame de sangue 
pode dizer se ela está imune ao sarampo. 
Se não estiver, deverá ser vacinada antes 
da gestação e aguardar pelo menos quatro 
semanas para engravidar.

Adultos com mais de 49 anos que não sabem 
se tomaram a vacina devem ser imunizados. 
A partir dessa idade, a vacinação deve ser 
avaliada caso a caso.
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