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Brasil registra 4.507 casos confirmados de sarampo
Postado em: 10/10/2019 às 08h48

Repórter Janary Bastos Damacena O Brasil registrou 4.507 casos confirmados de sarampo em 19 estados, nos
últimos 90 dias. Isso é o que revela o novo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Para combater a doença, o
Ministério da Saúde aumentou o número de doses compradas da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo,
caxumba e rubéola, para 2019 e 2020, passando de 30 milhões para mais de 65 milhões de doses. Isso representa a
maior distribuição de tríplice viral feita pelo Brasil nos últimos dez anos. O secretário de Vigilância em Saúde,
Wanderson Kléber, explica como funciona a estratégia de distribuição dessas vacinas. &ldquo;Nós temos uma
vacinação chamada &lsquo;vacina de rotina&rsquo; que agora estão sendo mantidas. Desde o início a gente tem
mantido as doses de rotina. A &lsquo;extra rotina&rsquo; nós enviamos doses adicionais justamente para a campanha.
Então para cada Estado, de acordo com o número de suscetíveis ou de pessoas que baseado nos estudos necessitam
de vacinação, nós temos mandado doses adicionais&rdquo;. Os postos de saúde de todo o Brasil estão em
Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo desde o mês de setembro. As crianças de seis meses até cinco
anos incompletos serão o alvo da vacinação até o dia 25 de outubro. Depois disso, a partir do dia 18 de novembro, os
jovens adultos de 20 a 29 anos serão o público-alvo para receber a proteção. O objetivo é vacinar mais de dois milhões
e meio de crianças nessa faixa etária e mais de treze milhões e meio de jovens adultos. A doença é uma infecção
muito contagiosa, que pode ser contraída por pessoas de qualquer idade, mas é mais perigosa para as crianças,
inclusive podendo levar à morte.
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