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Copa do Mundo 
FIFA 2018 

 Antes de visitar a Copa do Mundo FIFA 2018 na Rússia, os viajantes devem garantir que todas as 

suas vacinas estejam atualizadas de acordo com o calendário nacional de vacinação (veja aqui). 

Isso é particularmente importante para a proteção contra doenças como a difteria, hepatite A, hepatite B, 

sarampo, doença meningocócica, caxumba, coqueluche, poliomielite, rubéola e tétano.

 Como é frequente em eventos de massa, durante a Copa os visitantes correm o risco de doenças 

transmitidas por alimentos (DTA) e doenças imunopreveníveis (aquelas que podem ser prevenidas 

por vacina). O risco de ser afetado por uma doença transmitida por alimento (DTA) pode ser reduzido pelo 

uso de medidas de higiene como:

 lavar as mãos regularmente com água e sabão;

 beber água potável (engarrafada, clorada ou fervida antes do consumo); 

 consumir alimentos bem cozidos;

 lavar cuidadosamente frutas e legumes com água potável

 Os viajantes são aconselhados a usar preservativos com parceiros sexuais a fim de diminuir o 

risco de infecções sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV.

 Os viajantes que necessitem de hospitalização no Brasil, após terem sido hospitalizados na Rússia, 

devem comunicar o serviço de saúde, de modo a agilizar a detecção de possíveis infecções relacionadas a 

assistência à saúde. Surtos e disseminação de doenças imunopreveníveis são particularmente preocupantes 

durante os eventos de massa, mas não há indicações de que o risco seja maior do que o habitual. A vacinação 

adequada e antecipada é uma forma eficaz de prevenir a contaminação e disseminação de infecções. 

 Uma doença que tem causado alerta é o sarampo. No ano de 2017, o número de casos novos da 

doença na Europa quadruplicou. A doença infectou 22.360 pessoas e causou 36 mortes. Nos primeiros três 

meses de 2018, a Europa registrou mais de 18 mil casos de sarampo. França, Grécia, Sérvia e Ucrânia são 

os países com o maior número de casos. A Rússia, por sua vez, notificou mais de 800 casos.

Informação aos viajantes

População

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/vacinacao/index.php?p=7313


 O sarampo é altamente contagioso e pode ter graves consequências para a saúde das 

populações não vacinadas e mais vulneráveis. Aos viajantes, particularmente aqueles que participarão 

deste evento internacional, é recomendado que tenham a vacina SCR atualizada (sarampo, caxumba e 

rubéola) preferencialmente 15 dias antes de viajar, de acordo com o calendário nacional de vacinação. 

 Ao retornar, atentar para os sinais e sintomas de febre e manchas vermelhas no corpo.  

Procurar imediatamente serviço médico para esclarecimento diagnóstico e tratamento adequado. 

Evitar deslocamentos ou contatos desnecessários com outras pessoas, até ser avaliado por um 

profissional de saúde. 

ATENÇÃO!


