
 
 

ATENÇÃO! Vacinem seus filhos antes do início das aulas! 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, boa tarde! 

Retornaremos nossas atividades letivas na próxima segunda-feira, 29/07, é de extrema importância que seus filhos 

estejam com a vacinação em dia. Confiram abaixo alguns links para que possam ver a importância da proteção aos 

nossos pequenos e jovens. 

Contamos com a colaboração de todos, para que possamos conter este surto que vem se alastrando, protegendo os 

nossos familiares e toda a população! 

 

Qual é a situação do sarampo hoje no Brasil? (artigo de 2018) 

O sarampo é uma doença que era considerada eliminada no Brasil. Há mais de dois anos que não se registravam casos 

adquiridos localmente de sarampo. O que está acontecendo, nestes primeiros meses de 2018, é que já se registraram 

aproximadamente 700 casos de sarampo. 

A maioria deles, já confirmada, está concentrada nos estados de Amazonas e Roraima. Este surto ocorre com a entrada, 

no Brasil, de venezuelanos que já estavam infectados com sarampo e encontraram uma população fragilizada no que diz 

respeito à vacinação no País. 

Muitos brasileiros não estão com as vacinas em dia. Isso fez que, como a população não estava protegida, a doença se 

alastrasse em estados da Região Norte do País. Como é possível que ocorram mais casos, a situação merece bastante 

cuidado das autoridades sanitárias. 

Há uma necessidade de bloquear com a vacina as localidades em que isto está acontecendo. Assim, o país não corre 

riscos da volta da doença e da sua disseminação. 

Marco Aurélio Palazzi Sáfadi é Diretor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.  

 

SP atingiu 23% da meta de vacinação contra sarampo entre jovens de 15 a 
29 anos . 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/07/25/sp-atingiu-23percent-da-meta-de-vacinacao-contra-sarampo-entre-

jovens-de-15-a-29-anos.ghtml 

 

Últimas notícias: 

https://noticias.r7.com/saude/sarampo 

 

Veja onde tomar a vacina contra o sarampo em SP: 

https://exame.abril.com.br/brasil/veja-onde-tomar-a-vacina-contra-o-sarampo-em-sp/ 

Atenciosamente,  

Colégio Consolata 
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