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Senhores Diretores e Professores Coordenadores, 

 

              Com o objetivo de orientar quanto à prevenção do sarampo nas 

escolas, encaminhamos o documento “O que você precisa saber sobre o 

sarampo? ” (Anexo), elaborado pela Divisão de Doenças de Transmissão 

Respiratória/Centro de Vigilância Epidemiológica/Divisão de 

Imunização/Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado 

da Saúde. 

              Trata-se de texto voltado para educadores, estudantes, 

comunidade escolar, pais e responsáveis, que apresenta informações sobre o 

sarampo: transmissão, sintomas, tratamento e prevenção. 

              Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, as campanhas de 

vacinação e a vacinação de rotina levaram à interrupção da transmissão do 

vírus do sarampo no Brasil no ano 2000.  

             No entanto, o sarampo ainda é comum em outros países, como os 

da Europa e da África, o que possibilita o risco de importação para o Brasil do 

vírus destes locais onde o controle do sarampo ainda não existe. 

             Os casos de sarampo identificados no país indicam que os doentes 

não eram vacinados e contraíram o sarampo ou foram infectados por pessoas 

que haviam viajado ao exterior.  

             Assim, considerando-se a situação epidemiológica atual do sarampo 

em nível mundial e nacional, destacamos a importância das estratégias de 

prevenção, incluindo medidas de higiene pessoal e do ambiente, bem como 

a vacinação. 

            Solicitamos a ampla divulgação, leitura e divulgação do documento 

a toda comunidade escolar, indicamos a consulta ao link do Centro de 

Vigilância Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac”, da Secretaria de Estado 

da Saúde, no qual encontram-se informações adicionais sobre imunização de 

rotina contra sarampo e outras doenças virais.  



Link:  

http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-

alexandre-vranjac/ 

 

Atenciosamente, 

 
PCNPs de Ciências -  Luciana Victoria    

 
 

De Acordo, 

Fábio Augusto Negreiros 
Dirigente Regional de Ensino 
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