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Sim, alguns indivíduos infectados que ainda não apresentaram sintomas podem disseminar o vírus. É por 
isso que o isolamento social e o distanciamento físico são importantes medidas para desacelerar ou redu-
zir a transmissão da COVID-19.

A maioria das pesquisas feitas até agora, mesmo que conduzidas com poucos indivíduos, mostra que a 
etapa inicial dos sintomas - quando uma pessoa começa a tossir (ou espirrar) - é o momento em que espa-
lha mais vírus. Mas um estudo recente no New England Journal of Medicine documentou que algumas pes-
soas que não apresentavam sintoma algum ou tinham apenas sintomas muito brandos também podiam 
disseminar quantidades significativas do vírus.

Um estudo que analisou casos em Cingapura e na cidade de Tianjin, na China, aponta que quase metade 
dos casos identificados nestas localidades parecem ter sido passados por pessoas que ainda não apre-
sentavam sintomas. Os pesquisadores fizeram uma estimativa de tempo entre o momento em que um 
indivíduo é infectado e o momento em que ele infecta outra pessoa: 5,2 dias para Cingapura e 3,95 para a 
cidade chinesa. Também se estimou quanto tempo uma pessoa infectada pode ter transmitido o vírus 
antes de aparecerem os sintomas: 2,55 dias para Cingapura e 2,89 para Tianjin. Ou seja, os doentes 
podiam infectar outras pessoas durante quase três dias antes de aparecer qualquer sintoma.

Estas pesquisas confirmam que preocupação com a transmissão assintomática é relevante e significativa. 
Sem sintomas, segundo os estudos, o indivíduo infectado toma menos precauções e acaba disseminando 
o COVID-19. Enquanto ainda não se tem a vacina e, no caso brasileiro, enquanto não se faz testagem em 
massa, é primordial que o isolamento social seja mantido. É a maneira mais eficaz de frear o vírus. Essa 
recomendação vale mesmo para pessoas que não apresentem nenhum sintoma. Por isso, se puder, fique 
em casa.

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

CORONAVÍRUS

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


