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O surto da COVID-19 pode ser muito estressante para as pessoas. O medo e a ansiedade a respeito da 
doença podem ser muito opressivos e ocasionar sentimentos intensos em adultos e crianças. Aprender a 
lidar com o estresse fará você, as pessoas com que você se preocupa e a sua comunidade mais fortes.

Cada um reage de uma maneira diferente a situações estressantes. Como você responde a uma epidemia 
pode depender de muitos fatores: seu histórico pessoal, suas vivências e o histórico e a situação da comu-
nidade em que você vive.

 

Coisas que você pode fazer para ajudar a si mesmo:

 

 

 

Existem muitas coisas que você pode fazer para ajudar seus filhos:

Tire um tempo para falar com seus filhos sobre o surto da COVID-19. Responda perguntas e compartilhe 
fatos sobre a COVID-19 de uma maneira que seus filhos entendam.

Reafirme a seus filhos que eles estão seguros. Faça eles saberem que está tudo bem caso eles se sintam 
chateados.

Compartilhe com eles como você lida com seu próprio estresse para que eles mesmos aprendam a como 
fazer o mesmo.

Limite a exposição da sua família às notícias sobre a pandemia, incluindo as redes sociais. Crianças podem 
interpretar de maneira errada o que elas escutam e podem se sentir assustadas com algo que elas não 
entendem.

Tente manter rotinas regulares. Se as escolas estão fechadas, crie um cronograma para as atividades de 
aprendizado e para as atividades de relaxamento e diversão.

Seja você mesmo um modelo. Faça intervalos, durma bastante, se exercite e coma bem. Conecte-se com 
seus amigos e com a sua família.

 

#FiqueEmCasa
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“Pessoas que não apresentam sintomas podem disseminar o vírus?"

O ESTRESSE E COMO LIDAR
COM A QUARENTENA

Apesar de vários países terem recebido da OMS um “Certificado de Eliminação do Sarampo” neste século, 
graças aos programas de vacinação implementados a partir da década de 70 e ampliados a partir dos anos 
90, a queda na cobertura vacinal global nos últimos anos ameaça de forma importante todo progresso 
conquistado.

Não é à toa que o Sarampo tem sido destaque em vários sites de referência em saúde como o do “Ministé-
rio da Saúde do Brasil” (MSB) e do “Centro de Prevenção e Controle de Doenças“ (CDC) dos EUA, que 
chamam a atenção para o grave impacto que o ressurgimento da doença representa na saúde pública 
mundial, especialmente em regiões já consideradas livres da doença.

De acordo com o Dr. Seth Berkley, CEO da “Aliança Global para Vacinas e Imunização”  (GAVI), “O aumento 
do número de casos de Sarampo é altamente preocupante mas não uma surpresa. A complacência sobre a 
doença e a disseminação de boatos sobre a vacina na Europa somados a um sistema de saúde em colapso 
na Venezuela e bolsões de baixa cobertura vacinal na África estão atuando em conjunto para o ressurgi-
mento global do Sarampo.”

POR QUE O SARAMPO É TÃO PREOCUPANTE?

√ Porque AINDA EXISTE

O Sarampo continua sendo uma importante causa de mortalidade infantil em vários países, apesar da 
disponibilidade de uma vacina segura e eficaz há mais de 50 anos.

√ Porque é ALTAMENTE CONTAGIOSO

Estima-se que uma pessoa doente transmita o vírus para aproximadamente 90% das pessoas não protegi-
das ao seu redor. 

Contribuem de forma importante para a sua transmissão:

- A desinformação sobre a segurança e a eficácia da vacina e sobre a severidade da doença, que levam a 
retardo ou a recusa em vacinar, comprometendo gravemente a cobertura vacinal.
- Os viajantes infectados, que levam a doença para comunidades não vacinadas, iniciando inevitavelmente 
surtos de consequências imprevisíveis.

 √ Porque COM FREQUÊNCIA É GRAVE

Principalmente em crianças pequenas e desnutridas, onde as principais complicações incluem cegueira, 
encefalite, diarreia intensa com desidratação e pneumonia.
     - Uma em cada 5 pessoas que contrai Sarampo é hospitalizada.
     - Uma em cada 1.000 pessoas com Sarampo desenvolve encefalite
     - Uma a 3 pessoas de 1.000 pessoas com Sarampo evolui para a morte, mesmo com tratamento. 
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SARAMPO O Sarampo é tão transmissível  que antes da disponibilidade de uma vacina, praticamente todas as crianças 

contraiam Sarampo até os 15 anos de idade.

Década de 60

A primeira vacina contra o Sarampo foi licenciada nos EUA em 1963 e em 1968 uma vacina contendo uma 

cepa mais atenuada do vírus foi lançada no mercado mundial.

Década de 70

Vários países (incluindo o Brasil) começaram a usar a vacina contra o Sarampo de forma integrada ao 

“Programa Ampliado de Vacinação”, com foco na vacinação infantil. Nesta mesma década, a vacina tríplice 

viral (contra o Sarampo, a Caxumba e a Rubéola) começou a ser usada nos EUA, o que ajudou muito a 

aumentar as taxas de vacinação.

Década de 80

Apesar do uso ampliado da vacina, o sarampo ainda foi responsável por mais de 2 milhões de mortes 

anuais no mundo.

Década de 90 

O “Programa Nacional de Imunização” (PNI) incorporou a vacina tríplice viral no “Calendário de Vacinação 

Infantil” em nosso país.

Em 1998, a segurança da vacina tríplice viral foi duramente questionada pela circulação de uma fake News 

no meio científico, que associava a vacina ao autismo. Apesar de posteriormente desmentida, a falsa notícia 

causou impacto imensurável na credibilidade da vacina, com consequente queda das coberturas vacinais 

contra o Sarampo em vários países,

Início do século 21

Com a continuidade da vacinação rotineira, somada às “Campanhas de Vacinação contra o Sarampo”, viven-
ciamos entre os anos 2000 e 2016 uma queda expressiva da mortalidade global por Sarampo (de 550.100 
mortes em 2000 para 89.780 em 2016), sendo o sarampo declarado ELIMINADO dos EUA em 2000 e das 
Américas em 2016.

Apesar do sucesso alcançado nas Américas, o Sarampo não sofreu muita alteração em certos países, 
particularmente em partes da África e da Ásia.

Em 2017 - A Europa começou a enfrentar surtos da doença em vários países, com milhares de casos e 35 
mortes.

Em 2018 - A Venezuela apresentou um grande surto de Sarampo, com reintrodução da doença em nosso 
país.

Em 2019 – Nos 3 primeiros meses do ano a situação global apresentou piora expressiva, com aumento de
300% do número de casos de Sarampo quando comparados ao mesmo período de 2018. Os surtos atuais 
incluem 168 países de todos os continentes, com mais de 170.000 casos confirmados.

LONGE DE SER SÓ UMA ERUPÇÃO CUTÂNEA

• Pessoas com mais idade e pessoas portadoras de doenças crônicas 
mais suscetíveis aos riscos da COVID-19;

• Crianças e adolescentes;

• Pessoas que ajudam no combate e tratamento do COVID-19, como 
médicos e outros profissionais de saúde;

• Pessoas que tenham transtornos mentais, incluindo aí problemas 
acerca da dependência química.

Grupos que podem 
responder mais 
intensamente
ao estresse 
causado por uma 
crise incluem:

• Medo e preocupação pela sua saúde e pela saúde daqueles 
que você ama;

• Mudanças no padrão de sono e de alimentação;

• Dificuldade em dormir ou se concentrar;

• Piora em problemas crônicos de saúde;

• Aumento no consumo de álcool, tabaco ou outras drogas.

Manifestações de 
estresse durante 
o surto de uma 
doença infecciosa 
podem incluir:

Pessoas com transtornos mentais preexistentes 
devem continuar com seu tratamento e prestar 
atenção a sintomas novos ou na piora deles. Caso 
alguma mudança seja percebida, é o caso de se 
entrar em contato com um profissional de saúde.

Cuidar de você mesmo, dos seus amigos e da sua 
família pode ajudá-lo a lidar com o estresse. Ajudar 
os outros a lidar com o estresse também pode fazer 
a sua comunidade mais forte.

Dar um intervalo no acompanhamento das últimas informações sobre a pandemia, seja assistindo, 
lendo, escrevendo ou ouvindo notícias, incluindo das redes sociais. Ouvir sobre a pandemia repetida-
mente pode ser perturbador.

Cuide do seu corpo. Respire fundo, se alongue ou medite. Tente comer saudavelmente, faça refeições 
bem balanceadas, se exercite regularmente,  durma bastante e evite álcool e drogas.

Tire tempo para descontrair. Tente fazer outras atividades que você gosta.

Conecte-se com os outros. Fale com pessoas em que você confia sobre suas preocupações e sobre 
como você se sente.

Entre em contato com um profissional caso o estresse esteja atrapalhando suas atividades diárias 
por diversos dias seguidos.

Reduza o seu estresse e o dos outros

Compartilhar os fatos sobre a COVID-19 e entender o 
verdadeiro risco para você e para as pessoas com que você 
se preocupa pode fazer o surto menos estressante.

Quando você compartilha informações precisas sobre a 
COVID-19, você pode fazer com que as pessoas se sintam 
menos estressadas e se conectem com você.

Aprenda mais sobre como cuidar da sua saúde emocional

Para pais

Crianças e adolescentes reagem, em parte, ao que eles 
veem nos adultos ao seu redor. Quando os pais e cuidado-
res lidam com a COVID-19 com calma e confiança, eles pro-
veem o melhor apoio para seus filhos. Os pais são aqueles 
que podem tranquilizar mais seus filhos, especialmente se 
estiverem melhor preparados.

Nem todas as crianças e adolescentes respondem da 
mesma maneira ao estresse. Algumas mudanças comuns 
para se prestar atenção incluem:

Choro excessivo ou irritação em crianças mais novas;

Comportamentos já superados que podem retornar (por exemplo, acidentes na hora de ir ao banheiro ou 
urina na cama);

Preocupação excessiva ou tristeza;

Hábitos alimentares ou de dormir não saudáveis;

Irritação e comportamento exagerado em adolescentes;

Performance mais fraca na escola ou mesmo esquivamento das aulas;

Dificuldade em manter atenção e concentração;

Evasão de atividades que davam prazer no passado;

Dor de cabeça ou no corpo sem explicação;

Consumo de álcool, tabaco ou outras drogas.

fonte: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html


