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                                                                             Vigilância Sarampo e Rubéola 

 

 
O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças emite 

mensalmente um relatório de vigilância sobre sarampo e rubéola, que 

reúne os dados enviados por 30 países da união europeia/espaço 

económico europeu para o sistema de vigilância TESSy. O último 

relatório anual emitido reúne os dados de 30 países, de 1 de janeiro a 

31 de dezembro de 2017, sobre o qual a apresentação se focou e está, 

de seguida, resumida. 

O sarampo é uma das infeções virais mais contagiosas, transmitindo-se 

pessoa-a-pessoa, por via aérea, através de gotículas ou aerossóis. 

Habitualmente a doença é benigna, mas pode ser grave ou mesmo fatal. As pessoas não vacinadas e que nunca 

tiveram a doença têm uma elevada probabilidade de a contrair se expostas ao vírus. É uma doença com 

possibilidade de eliminação dada a sua transmissão exclusivamente inter-humana e a existência de uma vacina 

eficaz e segura. Mais recentemente, a Organização Mundial da Saúde definiu em 2010 o ano de 2015 como meta 

para a eliminação do sarampo na região europeia, com o lançamento do Programa Europeu de Eliminação do 

Sarampo e Rubéola e Prevenção da Rubéola Congénita. Apesar deste programa, a situação epidemiológica do 

sarampo agravou-se nos últimos anos, com registo de várias epidemias em 2011, 2015 e, a última, em 2017.  

Foram notificados 14.451 casos, com a Roménia e a Itália a apresentarem a maior proporção, 38% e 35% 

respetivamente. Em Portugal foram notificados 34 casos, todos concentrados entre os meses de fevereiros e 

maio, perfazendo 0,34% e uma incidência de 3,29 casos/milhão. Em termos de mortes, ocorreram 34 no total, 1 

delas em Portugal. Na maioria dos casos (89%), a forma de contágio foi endémica. Apesar de apenas 37% dos 

casos ocorrerem em crianças com idade inferior a 5 anos, é aqui que se verifica uma maior incidência, 

nomeadamente em crianças com menos de 1 ano e entre 1 e 4 anos. Quando analisado o estado vacinal, verifica-

se que 87% não estavam vacinados e 8% estavam apenas com 1 dose da vacina. Verifica-se ainda que as crianças 

com menos de 1 ano são, logicamente, para além do grupo com maior proporção de casos não vacinados – pois 

ainda não receberam a 1ª dose – as mais suscetíveis a complicações, pelo que são os principais beneficiados pela 

imunidade de grupo. À medida que a cobertura vacinal é subóptima, o sarampo continua a alastrar-se pela 

Europa. Para alcançar a eliminação da doença, a taxa de vacinação para crianças deve ser melhorada e 

sustentada, de modo a que a taxa da 2ª dose da vacina seja superior a 95% - situação presenciada em Portugal. 

Historicamente, a vacina VASPR foi introduzida em Portugal em 1987 e é atualmente administrada em duas 

doses, aos 12 meses e aos 5 anos de idade, permitindo o controlo sustentado da doença. Nos casos de adultos 

que não tenham o número de doses recomendadas, a vacinação depende do ano de nascimento: 1 dose para 
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nascidos depois de 1970 e nenhuma dose para os nascidos anteriormente a esse ano, pelo facto de este grupo 

etário ter uma taxa de proteção natural contra a doença de 97%. No caso dos profissionais de saúde, a situação é 

um pouco diferente, sendo aconselhável a vacinação de todos, independentemente do ano de nascimento. Face 

a esta última epidemia, a DGS emitiu uma norma de repescagem de vacinação para crianças e adultos. 

Sobre a rubéola, foram notificados 693 casos, com a Polónia a apresentar a maior proporção (72%). Em Portugal 

foram notificados 4 casos, que perfaz 0,58% e uma incidência de 0,39 casos/milhão, com 43 mortes no total, 

nenhuma em Portugal. 

  Ver diapositivos aqui 

 

 

 

André Luís Miranda Pires, Médico Interno do Ano Comum 
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