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SARAMPO
 O sarampo é uma doença transmis-

sível, causada por um vírus que acomete 
indivíduos de qualquer idade não vacina-
dos. Os principais sintomas do sarampo 
são febre alta (acima de 38,5ºC), tosse, 
erupções cutâneas (manchas vermelhas 
pelo corpo),  corr imento do nariz e 
irritação ocular. A transmissão ocorre 
diretamente, de pessoa para pessoa, por 
dispersão de gotículas contendo o vírus e 
que são expelidas através da tosse, de 
espirros, da fala ou respiração. 

No Brasil, até o momento, os estados 
de Roraima e Amazonas estão enfrentan-
do surto de sarampo (foram confirmados 
até agora mais de 500 casos). No estado 
do Rio de Janeiro, o último caso autóctone 
(em que a transmissão se deu dentro do 
próprio estado) foi no ano 2000, havendo, 
desde então, apenas registro de casos 

 Dos 12 meses aos 4 anos, 11 meses e 29 dias: devem receber 
duas doses de vacina com componente sarampo (a primeira 
dose deve ser aplicada aos 12 meses com a vacina tríplice viral, 
e, aos 15 meses, uma dose da vacina tetraviral);

 Dos 5 aos 29 anos: devem receber duas doses da vacina 
tríplice viral;

 Dos 30 aos 49 anos: devem receber uma dose da vacina 
trípice viral.

importados. No Município do Rio de 
Janeiro, os últimos casos importados ocor-
reram em 2014.  Atualmente, a Secretaria 
de Estado de Saúde investiga quatro casos 
suspeitos de sarampo no Rio de Janeiro.

A principal medida de prevenção do 
sarampo é a vacina tríplice viral (SCR), 
contra Sarampo, Rubéola e Caxumba. No 
Brasil, o Ministério da Saúde recomenda a 
SCR, disponível em unidades municipais 
de atenção primária (Clínicas da Família e 
Centros Municipais de Saúde) para indi-
víduos na faixa etária de 01 a 49 anos (veja 
Quadro 1), com exceção de gestantes e 
imunodeprimidos.

É extremamente importante que o 
esquema vacinal contra o sarampo esteja com-
pleto, obedecendo às seguintes faixas etárias:
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*A vacina tetraviral corresponde à segunda dose da vacina tríplice viral e à dose da vacina varicela. Essa vacina está disponível para crianças até 

4 anos, 11 meses e 29 dias não oportunamente vacinadas aos 15 meses. 

Fonte: Ministério da Saúde, 2018.

Grupo-alvo Vacina Tríplice Viral (Sarampo, 
Rubéola e Caxumba) 

Vacina Tetraviral (Sarampo, 
Rubéola, Caxumba e Varicela)

Crianças (de 12 meses) 1ª dose –

Crianças (de 15 meses até 4 anos 
11 meses e 29 dias)

– 2ª dose*

Adolescentes (de 10 a 19 anos) Duas doses (verificar a situação 
vacinal)

–

Adultos (de 20 a 29 anos) Duas doses (verificar a situação 
vacinal)

–

Adultos (de 30 a 59 anos) Uma dose (verificar a situação 
vacinal)

–

Idosos (com 60 anos ou mais) – –

Quadro 1: Esquema Vacinal da Tríplice Viral e Tetraviral
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A Coordenação de Saúde do Trabalhador reforça a necessidade de vacinação de todos os 
servidores e familiares e se coloca à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas quanto à situação 
vacinal.
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