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RESUMO   

  

Esta  pesquisa  tem  como  tema  os  fatores  que  causaram  a  ampliação  de  casos  de  sarampo  em                  
Porto  Alegre  (RS)  de  2016  a  2019.  Os  objetivos  são  avaliar  os  fatores  que  têm  causado  a                   
ampliação  de  casos  de  sarampo  no  município  de  Porto  Alegre  e  relacionar  com  a  análise  da                  
cobertura  vacinal  no  período  de  2016  a  2019  para  conseguir  identificar  medidas  que  devem                
ser  tomadas  para  evitar  surtos  desta  doença  de  acordo  com  os  órgãos  competentes  da  saúde                 
e,  então,  verificar,  em  Porto  Alegre,  as  práticas  aplicadas  para  o  controle  do  sarampo.                
Trata-se  de  pesquisa  desenvolvida  no  contexto  de  um  estudo  de  caso,  de  caráter  descritivo                
com  abordagem  qualitativa  a  ser  desenvolvida  a  partir  de  dados  secundários.  Após  a  análise                
dos  dados,  observou-se  reemergência  do  sarampo  no  período  de  2018  a  2019,  confirmando               
57  novos  casos  da  doença  no  município.  Tal  fato  decorre  das  baixas  coberturas  vacinais  em                 
crianças  de  1  a  4  anos,  sendo  que,  de  acordo  com  os  dados,  a  cobertura  vacinal  no  período                    
apresentou  taxas  menores  do  que  a  meta  estabelecida  pelo  Ministério  da  Saúde  para  todas  as                 
regiões  do  Brasil,  o  que  favorece  o  atual  surto  observado  em  Porto  Alegre.  Conclui-se  que                 
as  baixas  coberturas  vacinais  influenciam  nos  resultados  de  aumento  dos  casos  de  doenças               
imunopreveníveis,  como  o  sarampo.  Essas  coberturas  inadequadas  decorrem  da  crescente            
desinformação  da  população  sobre  as  vacinas  e  os  seus  benefícios,  causada  por  fatores               
religiosos,  econômicos,  sociais  e  políticos,  pelo  sentimento  de  insegurança  e  medo  sobre  a               
eficácia  e  segurança  das  vacinas,  bem  como  a  falta  de  capacitação  para  os  profissionais  de                 
saúde  por  eles  serem  fundamentais  na  transmissão  de  informações  para  a  população.              
Destaca-se  a  importância  das  avaliações  constantes  das  coberturas  vacinais  e  o             
fortalecimento   dos   Serviços   de   Vigilância   Epidemiológica.   
  

Palavras-chave:  Cobertura  vacinal.  Programas  de  vacinação.  Promoção  da  saúde.  Sarampo.            
Serviços   de   Vigilância   Epidemiológica.   Sistema   Único   de   Saúde.     
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1   INTRODUÇÃO   

  

A  vacinação  massiva  da  população  no  passado  conseguiu  controlar  doenças  que             

faziam  parte  do  cenário  da  saúde  pública  no  Brasil  e  no  mundo,  como  varíola,  sarampo,                 

rubéola,  tétano  e  coqueluche,  que  atualmente  as  novas  gerações  conhecem  pelos  registros              

históricos  da  saúde  sanitária.  Sendo  assim,  as  vacinas  representam  o  método  mais  eficaz  e                

seguro  para  salvar  vidas  e  evitar  o  contágio  de  determinadas  doenças  infecciosas              

consideradas  imunopreveníveis  (BRASIL,  2019;  CHAVES,  2020;  PINTO,  2011;  SILVA,           

2019).   

A  população  brasileira  encontra  disponível,  nas  36  mil  salas  de  vacinação             

localizadas  nas  Unidades  Básicas  de  Saúde  (UBS),  cerca  de  300  milhões  de              

imunobiológicos  e  19  vacinas  gratuitamente  ofertadas  pelo  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),              

que  estão  incluídas  no  Calendário  Nacional  de  Vacinação,  conforme  é  recomendado  pelo             

Ministério  da  Saúde  (MS),  podendo  também  ser  aplicadas  inclusive  nos  serviços  privados              

(BORGES    et   al. ,   2019;   BRASIL,   2020).     

A  responsabilidade  pela  erradicação  das  doenças  é  de  toda  população,  e  não  apenas               

das  autoridades  sanitárias,  como  Ministério  da  Saúde,  Secretarias  Estaduais  da  Saúde  (SES)              

e  Secretarias  Municipais  de  Saúde  (SMS),  epidemiologistas,  infectologistas,  cientistas  e  de             

profissionais  da  saúde  que  se  encontram  na  linha  de  frente  em  defesa  da  saúde  e  do                  

bem-estar  de  cada  indivíduo,  tornando  fundamental  a  sensibilização  e  a  conscientização             

sobre  os  benefícios  adquiridos  por  meio  da  vacinação,  já  que  esta  desenvolve  a  imunidade                

com  os  mesmos  antígenos  que  são  responsáveis  pelo  surgimento  das  doenças,  porém  mais               

enfraquecidos  ou  mortos,  capazes  de  estimular  o  sistema  imunológico,  que  passa  a  produzir               

os   anticorpos   (BRASIL,   2020;   MELLO,   2014;   RIBEIRO    et   al. ,   2015;   SOUSA,   2012).     

A  vacina  do  sarampo  é  avaliada  e  aprovada  pela  Agência  Nacional  de  Vigilância               

Sanitária  (ANVISA)  e,  somente  depois  de  ter  passado  por  diversas  fases  de  avaliação,  que                

incluem  desde  os  processos  de  desenvolvimento,  a  produção  do  imunobiológico  e  a              

aplicação  da  vacina,  será  licenciada  para  ser  utilizada  na  prevenção  da  doença  (BORGES   et                

al. ,   2019;   BRASIL,   2020).   

O  controle  da  doença  é  acompanhado  pelo  Calendário  Nacional  de  Vacinação  e  das               

Campanhas  anualmente  divulgadas  e  realizadas  nos  postos  de  saúde  em  todo  país,  pois               

sendo  o  sarampo  uma  doença  viral  altamente  contagiosa  e  que  pode  deixar  sequelas  por  toda                 

a  vida  ou  levar  ao  óbito,  a  imunização  consegue  dar  proteção  por  toda  vida  aos  grupos  de                   
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crianças  menores  de  5  anos  (consideradas  do  grupo  de  suscetíveis);  adolescentes;  adultos;              

idosos;   gestantes   e   povos   indígenas   (BRASIL,   2020;   BORGES    et   al.,    2019).   

Complicações  podem  ocorrer  em  determinadas  fases  da  vida  dos  indivíduos.  Na  fase              

infantil,  cerca  de  1  a  cada  20  crianças  com  sarampo  pode  desenvolver  pneumonia,  causa                

mais  comum  de  morte  pela  doença  em  crianças  pequenas;  otite  média  aguda  (infecção  de                

ouvido),  que  ocorre  em  cerca  de  1  a  cada  10  crianças  com  sarampo,  podendo  resultar  em                  

perda  auditiva  permanente;  encefalite  aguda  (inflamação  do  parênquima  do  encéfalo,            

decorrente  de  invasão  viral  direta),  podendo  ocorrer  em  1  a  cada  1.000  crianças,  sendo  que                 

10%  dessas  crianças  podem  morrer;  a  morte  por  decorrência  de  complicações  do  sarampo               

atinge  cerca  de  1  a  3  a  cada  1.000  crianças.  As  complicações  da  doença  poderão  ser  fatais  e,                    

nos  adultos,  estas  complicações  também  podem  levar  a  um  quadro  de  pneumonia  (BRASIL,               

2019;   CHAVES,   2020;   MORAIS,   2014).   

De  acordo  com  a  Organização  Pan-Americana  da  Saúde  (OPAS),  em  2019,  foram              

confirmados  2.927  casos  de  sarampo,  com  dados  fechados  em  agosto  de  2019,  na  região  das                 

Américas,  sendo  a  doença  identificada  em  14  países  de  1  janeiro  a  27  de  julho,  com  a  maior                    

proporção  sendo  registrada  nos  Estados  Unidos  (1.172),  no  Brasil  (1.045)  e  na  Venezuela               

(417).  Os  demais  casos  da  doença  registrados  no  mesmo  ano  foram  reportados  nos  países:                

Argentina  (5),  Bahamas  (1),  Canadá  (82),  Chile  (4),  Colômbia  (175),  Costa  Rica  (10),  Cuba                

(1),  Curaçao  (1),  México  (3),  Peru  (2)  e  Uruguai  (9),  deixando  em  alerta  os  profissionais  de                  

saúde   (BRASIL,   2019).     

Esses  dados  alertam  as  organizações  internacionais  para  que  seja  mantida  a  cobertura              

vacinal  em  pelo  menos  95%  da  população-alvo,  ações  de  vigilância  epidemiológica  e              

comunicação  efetiva  com  notícias  relevantes  divulgadas  aos  gestores  de  saúde  e  à  população               

em   geral   (BORGES    et   al .,   2019;   BRASIL,   2019;   CHAVES    et   al .,   2020).   

O  Programa  Nacional  de  Imunizações  (PNI),  formulado  no  Brasil  em  1973  por             

determinação  do  Ministério  da  Saúde,  é  considerado  um  dos  maiores  sistemas  de  saúde  no                

mundo  para  coordenar  todas  as  ações  de  serviços  implementados  nos  procedimentos  dos              

protocolos  da  vacinação  e  da  vigilância  epidemiológica  no  país.  Tem  como  objetivo              

principal  atingir  coberturas  vacinais  de  100%  de  forma  homogênea,  garantir  a  segurança  e  a                

qualidade  dos  45  diferentes  imunobiológicos  para  toda  a  população  (BORGES   et  al .,  2019;               

BRASIL,   2019;   CHAVES    et   al .,   2020).   

O  Programa  Nacional  de  Imunizações  é  parte  integrante  do  Programa  da             

Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)  com  o  apoio  técnico,  operacional  e  financeiro  do               
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Fundo  das  Nações  Unidas  para  a  Infância  (UNICEF)  e  contribuições  do  Rotary              

Internacional  e  do  Programa  das  Nações  Unidas  para  o  Desenvolvimento  (PNUD),  que              

contribuem  muito  para  o  fortalecimento  de  medidas  para  o  controle  de  doenças  (BORGES               

et   al. ,   2019;   BRASIL,   2019;   CHAVES    et   al .,   2020).   

Contudo,  medidas  com  práticas  que  resultem  em  ações  benéficas  na  promoção  de              

prevenção  do  sarampo  à  população  necessitam  ser  aplicadas  com  maior  intensidade  a  fim  de                

conseguir  manter  a  cobertura  vacinal  elevada  e  homogênea  em  todos  estados  e  municípios,               

já  que  os  dados  coletados  no  Sistema  de  Informação  de  Agravos  de  Notificação  (SINAN)                

mostram   coberturas   abaixo   dos   95%   em   todos   os   estados   no   país.   

A  cobertura  vacinal,  quando  mantida  com  a  taxa  elevada,  em  torno  dos  95%,  possui                

uma  maior  capacidade  de  proporcionar  segurança  à  população  a  nível  mundial,  garantindo  a               

todas  as  regiões  a  condição  de  estarem  livres  do  sarampo  (BORGES,  2019;  ROSA,  2012;                

VASCONCELOS,   2020).   

O  Plano  de  Eliminação  do  Sarampo,  de  2016,  foi  elaborado  pelo  Comitê              

Internacional  de  Peritos  (CIE),  responsável  pela  avaliação  da  documentação  e  verificação  da              

Eliminação  do  Sarampo,  Rubéola  e  Síndrome  da  Rubéola  Congênita  nas  Américas  (SRC).              

Nesse  documento,  declarou-se  a  eliminação  da  circulação  do  vírus  do  sarampo  na  região  das                

Américas  e,  com  as  aplicações  das  suas  ações  de  práticas  para  prevenção  da  doença,  foi                 

possível   mantê-la     sob   controle.   (BRASIL,   2020;   MELLO,   2014;   PEIXOTO,   1998).     

Assim,  a  vigilância  epidemiológica  desempenha  um  papel  importante  na  atuação            

eficiente  de  profissionais  de  saúde  para  que  se  consiga  controlar  a  doença  e  reduzir  as                 

elevadas   taxas   de   morbimortalidade   (MELLO,   2014;   STRINGARI   e   ADRIANO,   1985).   

Observa-se  que,  mesmo  havendo  maior  cobertura  vacinal  gradativamente  em  Porto            

Alegre  pelo  período  de  2016  a  2019,  houve  registros  de  novos  casos  de  sarampo                

confirmados  e  não  se  atingiu  uma  cobertura  vacinal  acima  de  95%.  Verificaram-se  duas               

pesquisas 1 Uma  delas  no  Brasil,  nos  estados  do  Ceará,  em  Roraima,  em  São  Paulo  e  no                 

Amazonas;  e  a  outra  em  Portugal,  na  cidade  de  Lisboa.  Ambas  analisaram  o  surto  de                 

sarampo,  e  a  conclusão  desses  estudos  foi  a  evidência  no  aumento  de  novos  casos  de                 

sarampo  confirmados,  aumentando  o  número  de  hospitalizações  e  a  fragilidade  no  controle              

1  Secretaria  Estadual  do  AM,  RR,  RS,  RJ,  PA,  SE,  PE,  SP,  RO,  BA  e  DF.  Situação  do  Sarampo  no  Brasil  -  2019,                        
2020;   Mais   saúde:   menos   sarampo,   2012.   
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da  doença  quando  a  cobertura  vacinal  não  atinge  os  95%  preconizados  pela  OMS  (ROSA,                

2012;   XAVIER    et   al. ,   2019).     

Para  Melo  (2014),  o  controle  do  Sarampo  deve  seguir  a  meta  primordial  definida               

pela  OPAS,  a  qual  desenvolve  estratégias  de  campanha  de  captura  imediata  ( catch-up              

campaing ),  com  objetivo  de  interromper  todas  as  cadeias  de  transmissão  do  vírus;  a               

vacinação  de  rotina,  com  o  objetivo  de  atingir  maior  cobertura  vacinal  nas  novas  gerações;  e                 

as  campanhas  de  acompanhamento  ( follow-up  campaign ),  com  o  objetivo  de  realizar  ações  a               

cada  quatro  anos  junto  ao  grupo  de  crianças  suscetíveis,  para  que  as  menores  de  cinco  anos,                  

que   nunca   tenham   sido   vacinadas,   possam   ser   beneficiadas   com   a   campanha.   

Esta  pesquisa  se  propôs  a  explorar  fatores  que  devem  ser  levados  em  consideração               

para  atender  à  cobertura  vacinal  de  95%  da  população,  contribuindo  com  pessoas  que,  por                

algum  motivo,  não  possam  receber  a  vacina  e  assim  estarão  protegidas  a  partir  do  momento                 

que   o   maior   número   de   indivíduos   esteja   imunizado.   

Além  de  a  pesquisa  identificar  fatores,  buscou  também,  por  meio  deste  estudo,  expor               

as  práticas  para  a  academia  e  a  outros  municípios,  no  intuito  de  conseguir  mostrar  a  redução                  

do   efeito   nos   quais   são   capazes   de   causarem   impactos   no   bem-estar   na   vida   da   população.   

A  realização  desta  pesquisa  na  área  da  administração  em  saúde  também  se  torna               

interessante  uma  vez  que  pode  motivar  o  desenvolvimento  de  outras  pesquisas,  sejam              

práticas  em  ações  específicas  na  prevenção  do  sarampo  ou  até  mesmo  a  replicação  deste                

estudo   em   outros   municípios   para   que   também   sejam   realizadas   ações   no   combate   à   doença.   

Porto  Alegre  teve  problemas  nos  resultados  da  sua  cobertura  vacinal,  ocorreram             

oscilações  no  aumento  e  na  diminuição  das  taxas  de  cobertura,  tendo  sido  importante  buscar                

por  meio  do  estudo  a  cobertura  vacinal  apresentada  nos  quatro  períodos,  bem  como               

identificar  medidas  que  devem  ser  tomadas  para  evitar  surtos  desta  doença  segundo  os               

órgãos  competentes  de  saúde  e  verificar  as  práticas  que  foram  aplicadas  no  município  para  o                 

controle   do   Sarampo   ao   longo   do   período.   

A  partir  da  situação  das  baixas  coberturas  vacinais  apresentadas  no  município  ao              

longo  do  período,  fez  com  que  despertasse  o  interesse  em  examinar  o  motivo  dessa                

oscilação  para  entender  se  as  práticas  aplicadas  durante  o  período  podem  ter  influenciado  na                

diminuição   no   último   ano   dos   casos   confirmados.   

Diante  do  exposto,  surge  o  interesse  sobre  a  queda  nos  registros  de  vacinação  e  sua                 

relação  com  as  práticas  aplicadas.  Assim,  apresenta-se  a  seguinte  lacuna  de  pesquisa:  Que               
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fatores  causaram  a  ampliação  de  casos  de  sarampo  em  Porto  Alegre  (RS)  durante  o  período                 

de   2016   a   2019?   

Como  resposta  à  questão  norteadora  desta  pesquisa,  apresenta-se  o  objetivo  geral:             

Analisar  os  fatores  que  têm  causado  a  ampliação  de  casos  de  sarampo  no  município  de  Porto                  

Alegre   (RS).   

a )   analisar   a   cobertura   vacinal   do   município   de   Porto   Alegre;   

b)  identificar  medidas  que  devem  ser  tomadas  para  evitar  surtos  desta  doença              

segundo   os   órgãos   competentes   de   saúde;   

c)   verificar   em   Porto   Alegre   as   práticas   aplicadas   para   o   controle   do   sarampo.   
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2   REVISÃO   DE   LITERATURA   

  

Para  embasar  esta  pesquisa,  nesta  seção,  serão  apresentados  os  componentes  teóricos             

necessários  para  a  futura  análise  e  discussão  dos  dados,  quais  sejam:  Caracterização  do               

Sarampo;  Doenças  controladas  que  estão  retornando  com  novos  surtos  ao  país;  Promoção  da               

Saúde   para   evitar   novos   surtos   de   doenças   controladas;   e   Onda   antivacina   no   Brasil.     

  

2.1   CARACTERIZAÇÃO   DO   SARAMPO   

  

De  acordo  com  a  OPAS  (2019),  o  sarampo  é  uma  doença  transmitida  de  pessoa  para                 

pessoa,  através  das  secreções  nasofaríngeas,  expelidas  ao  tossir,  espirrar,  falar  ou  respirar,              

causada  por  vírus  altamente  contagioso,  RNA,  pertencente  ao  gênero   Morbillivirus ,  da             

família  Paramyxoviridae ,  que  atinge  frequentemente  dois  grupos  suscetíveis  de  riscos:            

crianças  menores  de  cinco  anos  e  adultos  de  20  a  29  anos.  Os  agravos  que  surgem  por                   

complicações  associadas  à  doença  podem  levar  a  uma  piora  nos  sintomas  e  até  ao  óbito  de                  

pessoas   acometidas   pelo   sarampo   (BRASIL,   2019).   

Para  Domingues   et  al.  (1997),  apesar  de  o  sarampo  não  estar  erradicado  em  nenhum                

país  do  mundo,  a  introdução  da  vacina,  no  final  da  década  de  1960,  proporcionou                

progressivamente   o   declínio   da   incidência   e   da   mortalidade   em   todos   os   continentes.     

A  campanha  nacional  de  vacinação,  após  a  implantação  do  Plano  Nacional  de              

Eliminação  do  Sarampo,  em  1992,  obteve  grande  êxito  e  atingiu  96%  de  cobertura  vacinal                

entre  crianças  e  adolescentes  em  todo  o  território  nacional,  sendo  muito  significativa  em               

relação  às  coberturas  vacinais  nas  cinco  macrorregiões  quando  alcançaram  a  meta  da  taxa               

recomendada  pelo  Ministério  da  Saúde,  com  95%  de  cobertura  em  todas  as  regiões,  com  os                 

seguintes  índices  no  período  de  1992  a  1994:  região  Norte  (99%),  Nordeste  (95%),  Sudeste                

(96%),  Sul  (95%)  e  Centro-Oeste  (99%).  Apesar  das  coberturas  vacinais  elevadas,  ainda              

assim,  foram  observados  novos  surtos  de  sarampo  em  alguns  estados,  como  no  Paraná               

(1992),  no  Rio  Grande  do  Sul  (1993)  e  no  Ceará  (1992  e  1994)  (DOMINGUES   et  al. ,                  

1997).   

Para  Domingues   et  al.  (1997),  manter  a  doença  controlada  por  meio  da  vacinação  e               

também  das  ações  da  vigilância  epidemiológica  é  uma  maneira  eficaz  na  identificação  da               

existência   de   grupos   suscetíveis   que   propagam   a   circulação   do   vírus.   
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Nas  complicações  mais  graves  relacionadas  à  doença  podem  surgir  a  cegueira,             

encefalite  (infecção  acompanhada  de  edema  cerebral),  diarreia  grave  (que  pode  provocar             

desidratação),  infecções  no  ouvido  ou  infecções  respiratórias  graves  (pneumonia)           

(ALMEIDA   et  al .,  2020;  BRASIL,  2019;  CHAVES,  2020;  LIMA   et  al .,  2020;  MORAIS,               

2014).  Segundo  a  OPAS  (2019),  apesar  de  a  maioria  dos  casos  graves  serem  observados  em                 

crianças,  a  deficiência  de  vitamina  A  pode  deixar  os  grupos  de  risco  mais  vulneráveis  ao                 

contágio  do  sarampo,  bem  como  pessoas  que  estejam  com  seu  sistema  imunológico              

enfraquecido   por   HIV/aids   e/ou   outras   doenças.   

Os  principais  sintomas  do  sarampo  incluem  febre  acompanhada  de  tosse,  irritação             

nos  olhos,  nariz  escorrendo  ou  entupido  e  mal-estar  intenso.  Em  torno  de  3  a  5  dias,  podem                   

surgir  outros  sinais  e  sintomas,  como  manchas  vermelhas  no  rosto  e  atrás  das  orelhas  que,                 

em  seguida,  começam  a  se  espalhar  pelo  corpo  (ALMEIDA   et  al. ,  2020;  BRASIL,  2019;                

CHAVES,   2020;   LIMA    et   al .,   2020;   MORAIS,   2014).   

Por  ser  uma  doença  imunoprevenível,  o  contágio  pelo  sarampo  precisa  ser             

acompanhado  por  determinados  critérios  de  avaliação  que  seguem  protocolos  de  revisão             

periodicamente  pelo  Ministério  da  Saúde,  considerando  desde  características  clínicas  da            

doença  e  idade  do  paciente,  até  o  fato  de  ele  já  ter  adoecido  por  sarampo  durante  a  vida  e  a                      

ocorrência  de  novos  surtos.  Esses  são  considerados  dados  específicos  de  essencial             

importância  para  o  controle  da  doença  (ALMEIDA   et  al .,  2020;  BRASIL,  2019;  CHAVES,               

2020;   LIMA    et   al .,   2020;   MORAIS,   2014).   

Para  Mizuta  (2019),  a  vacina,  apesar  de  ser  reconhecida  pelo  impacto  na  redução  da                

morbimortalidade  do  sarampo,  não  é  de  aceitação  universal,  o  que  acaba  contribuindo  para  a                

recusa  vacinal  e  o  surgimento  de  novos  surtos  da  doença.  Assim,  de  acordo  com  Xavier   et                  

al.  (2019),  a  recusa  vacinal  pode  estar  associada  ao  surgimento  de  novos  surtos  do  sarampo,                 

principalmente  em  países  desenvolvidos,  reforçando,  dessa  forma,  a  vacinação  como  a  mais              

importante  e  eficaz  medida  de  profilaxia  (utilização  de  procedimentos  e  recursos  para              

prevenir  e  evitar  doenças,  como  medidas  de  higiene,  atividades  físicas,  cuidado  com  a               

alimentação  e  vacinação  contra  a  doença).  Até  o  momento,  o  tratamento  é  limitado  ao                

suporte   clínico   e   ao   controle   dos   sintomas   causados   pela   doença.   

As  doses  das  vacinas  contra  a  doença  do  sarampo  que  são  aplicadas  no  país  seguem,                 

rigorosamente,  determinados  protocolos  definidos  pelo  Calendário  Nacional  de  Vacinação:  a            

Dose  Zero/Dose  Extra  (D1)  deve  ser  aplicada  em  todas  as  crianças  de  6  meses  a  menores  de                   

1  ano,  devido  ao  aumento  de  casos  de  sarampo  que  vem  surgindo  em  alguns  estados;  a                  
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Tríplice  Viral  (D2)  deve  ser  aplicada  em  crianças  ao  completarem  12  meses;  a  Tetra  Viral                 

(D2)  -  (SRC  +  VZ)  (D3)  deve  ser  aplicada  aos  15  meses  de  idade  (última  dose  por  toda                    

vida).  Para  os  adultos  entre  18  e  29  anos  que  receberam  apenas  uma  dose  da  vacina  do                   

sarampo,  recomenda-se  que  seja  completado  o  esquema  vacinal  com  a  aplicação  da  segunda               

dose  da  vacina.  Caso  o  adulto  não  tenha  tomado  nenhuma  dose,  tenha  perdido  o  cartão  ou                  

não  se  lembre  de  ter  tomado  as  doses,  será  necessária  a  aplicação  das  duas  doses  nos  adultos                   

de  18  a  29  anos;  já  quando  o  adulto  tiver  entre  30  e  49  anos,  será  necessária  a  aplicação                     

apenas  de  uma  dose.  Quando  for  comprovada  pela  caderneta  de  vacinação  que  o  adulto                

tomou  as  duas  doses  da  vacina  do  sarampo,  não  será  necessário  tomar  a  vacina  novamente,                 

pois  a  imunização  é  para  toda  a  vida  (ALMEIDA   et  al .,  2020;  BORGES   et  al. ,  2019;                  

BRASIL,   2019;   CHAVES,   2020;   LIMA    et   al. ,   2020;   MORAIS,   2014).   

As  vacinas  estão  subdivididas  em  dose  Tríplice  Viral  (Dose  Zero/Dose  Extra)  (D1),              

que  protege  do  vírus  do  sarampo  e  também  da  Rubéola,  podendo  esta  dose  ser  utilizada  para                  

o  bloqueio  vacinal  do  sarampo  sempre  que  ocorrer  situação  de  surto  da  doença;  a  dose                 

Tríplice  Viral  (D2),  que  protege  do  vírus  do  sarampo,  da  Caxumba  e  da  Rubéola;  e  a  dose                   

Tetra  Viral  (SCR  +  VZ)  (D3),  que  protege  do  vírus  do  sarampo,  da  caxumba,  da  rubéola  e                   

da  varicela  (catapora)  (ALMEIDA   et  al. ,  2020;  BORGES   et  al .,  2019;  BRASIL,  2019;               

CHAVES,   2020;   LIMA    et   al .,   2020;   MORAIS,   2014).   

Para  Domingues   et  al.  (1997),  a  implementação  de  medidas  para  manter  elevada  a               

cobertura  vacinal,  a  exemplo  de  campanhas  de  vacinação,  busca  ativa  de  novos  casos               

suspeitos  e  a  realização  de  bloqueio  vacinal  nas  regiões  notificadas  pela  presença  de  surtos                

da  doença,  podem  expressivamente  reduzir  a  incidência  de  novos  casos  e  evitar  a               

mortalidade   por   sarampo.   

Para  pesquisadores  da  Universidade  de  Harvard,  o  sarampo  abre  oportunidade  para  a              

ocorrência  de  outras  doenças  devido  à  memória  imunológica  do  indivíduo  comprometido             

pelo  vírus  no  organismo,  tornando  mais  vulnerável  o  seu  sistema  de  defesa  para  reagir  a                 

outras   infecções   com   maior   gravidade   (BRASIL,   2020;   MELLO,   2014;   SOUSA,   2012).   

Não  existe,  até  o  momento,  tratamento  específico  para  a  cura  do  sarampo.  Os               

medicamentos  que  são  administrados  pelos  profissionais  de  saúde  são  utilizados  apenas  para              

que  seja  possível  reduzir  o  desconforto  ocasionado  pelos  sintomas  causados  pela  doença.              

Dessa  forma,  a  vacinação  continua  sendo  a  principal  medida  com  maior  segurança  e  eficácia                

para  a  prevenção  do  sarampo.  Contudo,  para  mulheres  em  idade  fértil,  a  vacina  é                

contraindicada  durante  o  período  de  gestação  e  por  isso  elas  precisam  ser  vacinadas  antes                
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que  ocorra  a  gravidez,  para  evitar  o  parto  prematuro  e  que  o  recém-nascido  nasça  com  o                  

peso   abaixo   do   desejável   (BRASIL,   2019;   LIMA    et   al .,   2020;   MORAIS,   2014).   

Em  setembro  de  2016,  o  Comitê  Internacional  de  Peritos  (CIE),  responsável  pela              

avaliação  da  documentação  e  verificação  da  Eliminação  do  Sarampo,  Rubéola  e  Síndrome              

da  Rubéola  Congênita  nas  Américas,  declarou  a  eliminação  da  circulação  do  vírus  do               

sarampo  na  região  das  Américas.  Com  isso,  o  país  passou  a  estar  em  fase  de                 

sustentabilidade  da  eliminação  da  transmissão  autóctone  dos  vírus  do  sarampo  e  da  rubéola               

(BRASIL,   2018,   RIBEIRO,   2019).   

No  ano  de  2017,  foram  notificados  no  país  541  casos  suspeitos,  mas  nenhum  caso  da                 

doença  foi  confirmado,  sendo  que  a  reintrodução  do  vírus  do  sarampo,  em  2018,  foi                

observada  com  a  presença  de  surtos  em  11  Unidades  da  Federação,  totalizando  10.326  casos                

confirmados,  assim  distribuídos:  Amazonas  (9.803),  Roraima  (361),  Pará  (79),  Rio  Grande            

do  Sul  (47),  Rio  de  Janeiro  (20),  Sergipe  (4),  Pernambuco  (4),  São  Paulo  (3),  Bahia  (3),                  

Rondônia   (2)   e   Distrito   Federal   (1)   (BRASIL,   2019;   CHAVES,   2020).   

Casos  notificados  de  sarampo  no  mundo  cresceram  300%  nos  primeiros  três  meses              

de  2019  em  comparação  com  o  mesmo  período  de  2018,  fazendo  com  que  a  OMS  alertasse                  

sobre  as  notificações  que  ocorreram  até  o  final  de  março  de  2019,  quando  170  países                 

haviam  notificado  112.163  casos  de  sarampo.  O  genótipo  que  está  envolvido  no  surto  no                

Brasil  é  o  do  tipo  D8,  o  mesmo  que  se  disseminou  em  países  da  Europa,  na  Venezuela,  na                    

Colômbia  e  em  diversos  outros  países  da  América  Latina.  O  vírus  entrou  no  Brasil  com  a                  

chegada  de  turistas  e  migrantes  de  grupos  considerados  suscetíveis  que  desenvolveram  a              

doença  e,  encontrando  no  país  baixa  cobertura  vacinal,  não  tiveram  como  evitar  o  surto  do                 

sarampo   (LIMA    et   al .,   2020;   MEDEIROS,   2020).   

Até  outubro  de  2019,  foram  notificados  49.613  casos  suspeitos  de  sarampo  no  Brasil.               

Desses  casos  suspeitos,  10.429  foram  confirmados,  sendo  8.235  casos  por  critério             

laboratorial  e  2.194  casos  por  critério  clínico  epidemiológico,  reforçando  a  importância  de              

manter  a  imunidade  de  rebanho,  com  a  recomendação  orientada  pelas  organizações             

sanitárias  de  coberturas  vacinais  iguais  ou  superiores  a  95%,  pois  esse  ainda  é  o  método                 

mais   eficaz,   seguro   e   confiável   de   manutenção   de   uma   população   livre   de   sarampo.     

O  sarampo  é  uma  doença  de  notificação  compulsória  desde  1968.  Até  1991,  o  Brasil                

enfrentou  nove  epidemias,  sendo  1  a  cada  2  anos,  em  média.  O  maior  número  de  casos                  

notificados  foi  registrado  em  1986  (129.942),  representando  uma  taxa  de  incidência  de              

97,7/100  mil  habitantes,  atingindo  mais  adolescentes  de  15  anos  até  o  início  da  década  de                 
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1990.  Entre  os  anos  de  2001  e  2014,  o  panorama  da  doença  no  Brasil  foi  de  redução                   

significativa  do  número  de  casos  confirmados  e,  apesar  de  o  país  ter  recebido  o  certificado                 

de  Eliminação  do  Sarampo  pela  Organização  Pan-Americana  da  Saúde  em  2016,  a              

confirmação  de  novos  casos  ainda  em  2019  levou  à  perda  do  título,  tendo  em  vista  que  o                   

vírus  permaneceu  circulando  por  mais  de  12  meses  no  país  (BRASIL,  2019;  MEDEIROS,               

2020;   RIBEIRO,   2015).   

  

2.2  DOENÇAS  CONTROLADAS  QUE  ESTÃO  RETORNANDO  COM  NOVOS  SURTOS           

AO   PAÍS   

  

Neste  item,  com  base  nos  dados  coletados  e  divulgados  nos  relatórios  da  OMS  e  do                

Ministério  da  Saúde  durante  os  anos  de  2019  e  2020,  apresenta-se  o  conteúdo  sobre  doenças                 

controladas  que  retornaram  ao  Brasil.  Tais  dados  passaram  a  chamar  a  atenção  e  a  preocupar                 

os  profissionais  da  saúde  devido  à  diminuição  da  cobertura  vacinal  no  país,  que  pode  estar                 

associada  ao  retorno  dessas  doenças,  como  a  difteria,  a  rubéola  e  a  raiva,  que  ressurgiram                 

em  algumas  regiões  mesmo  após  terem  sido  implementadas  medidas  intensivas  de  saúde              

recomendadas  por  autoridades  sanitárias  das  organizações  internacionais,  da  OPAS  e  OMS             

(BRASIL,   2019;   OMS,   2019).     

A  difteria,  também  conhecida  como  crupe,  por  exemplo,  não  é  caracterizada  como              

uma  doença  sazonal  e  poderá  afetar  todas  as  pessoas  que  não  estão  imunizadas  pela                

vacinação,  independentemente  de  idade,  raça  e  sexo.  Ela  requer  cuidados  de  prevenção  por               

ser  uma  doença  transmissível  aguda  toxi-infecciosa  e  imunoprevenível  por  vacina,  causada             

por  bactéria.  Na  década  de  1990,  a  ampliação  das  coberturas  vacinais  apresentou             

significativa  redução  na  incidência  de  casos  da  doença  naquele  período  observado             

(BRASIL,   2019;   OMS,   2019).     

Como  toda  doença  viral,  a  difteria  pode  aumentar  os  fatores  de  risco  quando  pessoas                

contaminadas  não  receberam  a  vacina,  como  aquelas  que  vivem  em  condições  de              

superlotação  ou  residem  em  locais  insalubres,  e  também  pessoas  que  viajam  para  alguma               

região  onde  a  difteria  seja  endêmica.  Logo  após  contágio,  a  pessoa  pode  apresentar  sintomas                

como:  membrana  grossa  e  acinzentada  cobrindo  as  amígdalas  e  até  mesmo  outras  estruturas               

da  garganta;  dor  de  garganta  discreta;  gânglios  inchados  (linfonodos  aumentados)  no             

pescoço;  dificuldade  em  respirar  ou  respiração  rápida  em  casos  graves;  palidez;  febre  não               

muito  elevada  e  mal-estar  geral.  Alguns  indivíduos  podem  apresentar  sintomas  leves  ou  até               
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mesmo  ser  assintomáticos,  outros  podem  enfrentar  complicações  como  insuficiência           

respiratória,  problemas  cardíacos,  problemas  neurológicos  e  insuficiência  nos  rins  se  não             

forem  tratados  rápida  e  corretamente  logo  ao  primeiro  sinal  da  doença.  Quando  esta  for                

diagnosticada,  será  preciso  administrar  o  soro  antidiftérico  (SAD),  aplicado  em  uma  unidade              

hospitalar  para  que  seja  evitado  o  óbito  das  pessoas  acometidas  pela  doença  (BRASIL,               

2019;   OMS,   2020).   

Desde  a  década  de  1990,  o  Brasil  registrou  importante  redução  no  número  de  casos                

de  difteria  devido  à  ampliação  das  coberturas  vacinais  naquele  período  e,  entre  os  anos  de                 

2008  e  2019,  o  país  registrou  10  óbitos  pela  doença,  sendo  que  em  2017,  ocorreu  apenas  um                   

óbito  referente  a  um  caso  importado  da  Venezuela.  A   cobertura  vacinal  da  Pentavalente               

(que  contempla  difteria,  tétano,  pertussis,  hepatite  B  e   Haemophilus  influenzae   tipo  b),  nos               

anos  de  2017,  2018  e  2019,  foi  de  83,81%,  88,51%  e  70%,  respectivamente,  não  alcançando                 

a   cobertura   vacinal   de   95%   recomendada   para   o   país   ( BRASIL,   2019;   OMS,   2020) .   

Assim  como  a  difteria,  a  rubéola  também  coloca  em  alerta  profissionais  de  saúde  por                

ser  uma  doença  aguda,  altamente  contagiosa,  transmitida  pelo  vírus  do  gênero   Rubivirus ,  da               

família   Togaviridae ,  doença  também  conhecida  como  sarampo  alemão,  e  está  representada             

pela  ocorrência  da  Síndrome  da  Rubéola  Congênita.  Quando  ocorre  a  infecção  da  doença               

em  uma  mulher  durante  o  período  da  gestação,  o  feto  (ou  o  recém-nascido)  poderá  ser                 

atingido   (BRASIL,   2020;   OMS,   2020).   

O  vírus  é  transmitido  de  pessoa  a  pessoa,  por  gotículas  das  secreções  nasofaríngeas               

no  momento  que  o  indivíduo  acometido  pela  doença  começa  a  tossir,  respirar  ou  falar.  A                 

transmissão  desse  vírus  acontece  de  5  a  7  dias  antes  e  depois  do  início  da  erupção  cutânea,  e                    

a  maior  transmissibilidade  ocorre  2  dias  antes  e  depois  do  surgimento  do  exantema.  Seus                

principais  sintomas  são  febre  baixa,  linfoadenopatia  retroauricular  occipital  e  cervical,  e  o              

exantema  máculo-papular,  que  se  manifesta  de  forma  independente  da  idade  ou  situação              

vacinal  da  pessoa.  Apresenta  um  período  de  incubação  de  17  dias,  variando  de  14  a  21  dias                   

desde   o   momento   da   infecção   (BRASIL,   2020;   OMS,   2020).   

A  rubéola  não  possui  tratamento  específico,  e  a  prevenção  é  feita  por  meio  da  vacina                 

Tríplice  Viral  (sarampo,  caxumba  e  rubéola),  que  foi  implantada  gradativamente  entre  os              

anos  de  1992  até  o  ano  2000.  Até  a  presente  data,  está  disponível  nos  postos  de  saúde  pelo                    

SUS  para  crianças  a  partir  de  1  até  11  anos  de  idade,  de  forma  integral  e  gratuita  (BRASIL,                    

2020;   OMS,   2020).   
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Foram  notificados  e  confirmados  37.663  novos  casos  da  rubéola  entre  2000  e  2002.               

No  ano  de  2005,  foram  notificados  surtos  de  rubéola  no  estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  com                   

44  casos  confirmados  e  com  identificação  do  genótipo  1D,  o  mesmo  que  circulava  pela                

Europa  nos  anos  de  2006  e  2007.  Foram  notificados  e  confirmados  surtos  com  o  genótipo                

2B  nos  estados  do  Rio  de  Janeiro,  de  Minas  Gerais,  do  Ceará  e  de  São  Paulo,  sendo  que  o                     

país  registrou  o  último  caso  em  2008,  no  estado  de  São  Paulo.  Contudo,  a  doença  voltou  a                   

ser  notificada  nos  anos  de  2012  a  2015,  com  16.739  casos  de  rubéola.  Todos  esses  novos                  

casos  suspeitos  que  surgiram  acabaram  sendo  encerrados  pelo  critério  laboratorial  ou  pelo              

vínculo   epidemiológico   (BRASIL,   2020;   OMS,   2020).     

Em  2014,  no  Brasil,  foi  notificado  e  confirmado  um  único  caso  da  doença  no  estado                 

do  Rio  de  Janeiro:  um  homem  de  28  anos,  não  vacinado,  tripulante  que  chegou  ao  estado  em                   

um  navio  proveniente  das  Filipinas.  Nenhum  outro  caso  secundário  foi  confirmado  pela              

equipe  de  vigilância  epidemiológica  entre  os  103  tripulantes  vindos  no  mesmo  navio  e,  por                

isso,  em  2015,  o  país  recebeu  do  Comitê  Internacional  de  Experts  o  documento  da                

verificação  da  Eliminação  da  Rubéola  e  da  Síndrome  da  Rubéola  Congênita  (BRASIL,              

2020;   OMS,   2020).   

Os  casos  suspeitos  de  rubéola  devem  ser  notificados  imediatamente  pelos            

profissionais  de  saúde,  tanto  na  rede  pública  quanto  na  rede  privada,  como  medida  de                

prevenção  para  manter  a  eliminação  da  doença  no  país.  A  prevenção  para  controle  e                

eliminação  da  rubéola  é  igual  à  do  sarampo  e  inclui  ações  como:  manter  elevadas  as                 

coberturas  vacinais,  realizar  imediatamente  o  bloqueio  vacinal  no  momento  da  notificação  e              

investigar  os  casos  suspeitos  –  ações  que  devem  ser  cumpridas  em  todos  os  municípios  do                 

país   (BRASIL,   2020;   OMS,   2020).     

 A  raiva  também  preocupa  os  profissionais  de  saúde  por  ser  considerada  uma  doença               

viral  aguda  em  mamíferos,  incluindo  o  ser  humano,  e  deve  ser  notificada  imediatamente               

devido  à  sua  letalidade  em,  aproximadamente,  100%  dos  casos  confirmados  da  doença,  que               

é  causada  pelo  vírus  do  gênero   Lyssavirus ,  da  família   Rhabdoviridae.  Contudo,  existem              

medidas  eficientes  de  prevenção  à  raiva,  como  a  vacinação  animal  e  humana,  a               

disponibilização  de  soro  antirrábico  humano,  a  realização  de  bloqueios  de  foco  e  o  uso  de                 

antivirais  e  outros  medicamentos  específicos  logo  após  o  período  de  incubação  da  doença,               

que  dura  em  média  de  2  a  10  dias.  Os  primeiros  sintomas  clínicos  da  doença  são:  mal-estar                   

geral;  aumento  moderado  da  temperatura;  anorexia;  náuseas;  cefaleia;  dor  de  garganta;             

entorpecimento;  irritabilidade;  inquietude;  sensação  de  angústia;  e,  em  casos  mais  graves,             
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presença  de  sinais  de  linfoadenopatia;  hiperestesia  e  parestesia  no  trajeto  de  nervos              

periféricos  próximos  ao  local  da  mordedura  e  alterações  de  comportamento  (BRASIL,  2020;              

OMS,   2020).   

As  ações  intensivas  de  vigilância  e  controle  da  raiva  canina  e  felina  nos  últimos  30                 

anos  alcançaram  redução  nas  taxas  de  mortalidade  por  raiva  humana  com  predomínio  em               

caráter  esporádico  e  acidental  de  casos  notificados  da  doença.  Em  2014,  nenhum  caso  foi                

notificado  no  país;  em  2015,  foram  registrados  casos  de  raiva  humana  nos  estados  da                

Paraíba  (1)  e  do  Mato  Grosso  do  Sul  (1).  Em  2016,  foram  registrados  casos  em  Roraima  (1)                   

e  no  Ceará  (1);  em  2017,  no  Amazonas  (3),  na  Bahia  (1),  no  Tocantins  (1)  e  em  Pernambuco                    

(1);  em  2018,  no  Pará  (10)  e  em  São  Paulo  (1).  Já  em  2019,  foram  registrados  em  Santa                    

Catarina  (1)  e  no  Rio  de  Janeiro  (1),  caso  que  acabou  evoluindo  para  óbito  em  2020                  

(BRASIL,   2020;   OMS,   2020).   

Após  a  exposição  ao  vírus  da  raiva,  a  vítima  deve  buscar  o  mais  rápido  possível                 

assistência  médica  para  avaliação  da  necessidade  de  utilização  de  antissépticos  que  inativem              

o  vírus  da  raiva  ou  aplicação  da  vacina  e  do  soro  antirrábico  sempre  que  recomendado  pelos                  

profissionais  de  saúde.  Quando  a  contaminação  ocorre  de  forma  indireta,  ou  seja,  o  contágio                

se  dá  por  meio  de  objetos  ou  utensílios  contaminados  com  secreções  de  animais  suspeitos,  é                 

recomendado  pelos  profissionais  de  saúde  apenas  lavar  bem  o  local  com  água  corrente,               

sabão   ou   detergente   como   forma   de   prevenção   (BRASIL,   2020;    OMS,   2020).   

Todo  caso  suspeito  da  doença  é  de  notificação  compulsória,  precisando  ser             

imediatamente  notificado  aos  gestores  dos  Serviços  de  Vigilância  em  Saúde  nos  âmbitos              

federal,  estadual  e  municipal,  investigado  pelos  serviços  de  saúde  e  controlado  pelo  Sistema               

de  Informação  de  Agravos  de  Notificação.  As  regiões  não  controladas  que  estejam  com               

risco  ocasional  de  exposição  ao  vírus  da  raiva  precisam  ser  monitoradas  pelas  equipes  de                

vigilância  epidemiológicas  para  garantir  que  pessoas  em  viagem  para  estas  áreas  possam  ser               

avaliadas  e  orientadas  em  relação  à  profilaxia  pré-exposição,  dependendo  do  alto  risco  a  que                

estarão   expostas   durante   a   viagem   e   permanência   no   local   (BRASIL,   2020;   OMS,   2020).     

Da  mesma  forma  que  o  sarampo,  a  difteria,  a  rubéola  e  a  raiva  em  determinados                 

períodos  no  país  estiveram  ausentes,  e  o  retorno  delas  pode  estar  relacionado  à  baixa                

cobertura  vacinal,  já  que  todas  essas  doenças  são  imunopreveníveis  pela  vacinação,  podendo              

evitar  o  contágio  da  doença  e  levar  à  sua  eliminação,  já  registrada  em  períodos  anteriores,                 

reforçando  a  importância  das  medidas  de  práticas  no  município  capazes  em  manter  o               

controle   dessas   doenças.   
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2.3  PROMOÇÃO  DA  SAÚDE  PARA  EVITAR  NOVOS  SURTOS  DE  DOENÇAS            

CONTROLADAS     

  

De  acordo  com  a  OPAS  (2019),  o  sarampo  é  uma  doença  controlada.  As               

organizações  internacionais  de  saúde  orientam  sobre  medidas  que  proporcionam  a            

segurança  e  o  bem-estar  de  vida  dos  indivíduos  em  todos  os  continentes  em  relação  a  essa                  

doença  por  meio  das  práticas,  que  podem  manter  o  controle  e  a  eliminação  do  sarampo  em                  

todas   as   nações   (BRASIL,   2019).   

Quando  implementadas,  as  práticas  mantiveram  a  cobertura  vacinal  em  pelo  menos             

95%  da  população-alvo  e  foram  responsáveis  pelos  resultados  na  redução  da  incidência  e               

notificação  de  novos  casos  suspeitos  de  sarampo  em  todas  as  regiões  do  país,  sendo  medidas                 

capazes  de  controlar  o  surgimento  de  novos  surtos  da  doença  (BRASIL,  2020;  SILVA  et  al .,                 

2019).   

O  Plano  Nacional  de  Imunizações,  responsável  por  coordenar  as  ações  da  cobertura              

vacinal,  estruturou  a  intensificação  das  vacinas  nos  grupos  com  maior  risco  de  contágio  de                

sarampo  conforme  os  alertas  dos  Boletins  Epidemiológicos,  como  grupos  de  crianças  de  6               

meses  a  menores  de  5  anos,  profissionais  de  saúde  e  trabalhadores  do  setor  de  transporte,                 

turismo  e  hoteleiro,  devido  ao  trânsito  de  turistas  e  executivos  em  viagem  no  Brasil                

provenientes  de  países  que  podem  não  ter  os  mesmos  cuidados  de  políticas  de  saúde  na                 

prevenção  ao  sarampo  aplicadas  aqui  no  país  (BRASIL,  2020;  LIMA   et  al. ,  2020;  MELLO,                

2014).   

A  baixa  cobertura  vacinal  também  tem  sido  observada  em  adolescentes  e  pode  estar              

associada  ao  pouco  conhecimento  sobre  os  benefícios  da  vacinação  neste  grupo,  que  é               

considerado  de  risco,  sendo  oportuna  a  aplicação  de  práticas  em  promoção  de  educação  em                

saúde  para  influenciar  o  interesse  dos  adolescentes  na  busca  da  imunização  para  que  possam                

estar   protegidos   de   doenças   infectocontagiosas   (SILVA    et   al. ,   2019;   LISBOA    et   al. ,   2019).     

Medidas  com  práticas  aplicadas  em  saúde  na  tentativa  de  prevenir,  controlar  e  evitar               

o  contágio  de  sarampo  têm  sido  aplicadas  pelas  equipes  de  vigilância  epidemiológicas,              

incluindo:  bloqueio  vacinal  seletivo  em  até  72  horas  após  contato  com  o  caso  suspeito  para                 

controlar  e  interromper  a  cadeia  existente  de  transmissão;  treinamento  oferecido  às  equipes              

de  investigação  para  que  seja  possível  a  detecção  oportuna  e  adequada  dos  novos  casos                

suspeitos  da  doença  para  conseguir  evitar  surtos  e  epidemias;  e  ampliação  de  campanhas  na                

mídia  para  que  informações  atualizadas  sobre  tópicos  relevantes  relacionados  ao  sarampo             
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possam  chegar  aos  profissionais  de  saúde,  à  população  e  à  comunidade  em  geral  em  tempo                 

real   (BRASIL,   2020;   MELLO,   2014).   

A  preocupação  com  a  promoção  da  prevenção  ao  sarampo  é  destacada  também  nas               

ações  de  análise  de  risco  com  a  adoção  de  medidas  de  saúde  pública  proporcionais  ao  perigo                  

iminente  do  sarampo,  bem  como  com  a  capacitação  das  equipes  de  vigilância              

epidemiológicas  para  que  possam  estar  preparadas  para  monitorar  sempre  que  houver  o              

deslocamento  de  pessoas  para  regiões  com  transmissão  ativa  da  doença,  tomando             

providências  para  que,  pelo  menos  duas  semanas  antes  de  viajar,  sejam  administradas  doses               

das  vacinas  do  sarampo  e  da  rubéola,  e  também  reforçar  medidas  de  cuidados  no  controle  da                  

evolução  clínica  da  doença  e  da  sua  letalidade  (BRASIL,  2020;  LIMA   et  al. ,  2020;                

VASCONCELOS,   2020).   

Para  Veras  et  al.  (1998),  medidas  de  práticas  para  manter  as  coberturas  vacinais               

elevadas  contra  o  sarampo  iguais  ou  maiores  que  95%  são  capazes  de  diminuir  novos  casos                 

da  doença.  Todavia,  não  menos  importante  é  o  envolvimento  político  em  todos  os  níveis                

para  que  se  destinem  mais  recursos  financeiros,  humanos  e  insumos  básicos  utilizados  na               

produção  da  vacina,  definindo  como  prioridade  o  Plano  Nacional  de  Eliminação  do              

sarampo.   

Para  Stevanim  (2018),  é  relevante  a  adoção  da  ampliação  das  coberturas  vacinais  em               

massa  contra  o  sarampo  e  que  ela  seja  reforçada  nos  municípios  de  todo  país  para  que  não  se                    

perca  o  resultado  de  22  anos  de  esforços,  durante  os  quais  a  vacinação  em  massa  contra  o                   

sarampo,  a  caxumba  e  a  rubéola  nas  Américas  fizeram  com  que  o  Brasil,  em  2016,  tenha                  

sido   reconhecido   pela   OPAS   como   região   livre   do   sarampo.     

Nos  países  desenvolvidos,  as  taxas  de  morbimortalidade  são  menos  elevadas  quando            

comparadas  a  países  subdesenvolvidos,  ressaltando  a  importância  em  haver  controle  sobre  a              

doença  na  certeza  de  que  esta  medida  pode  mudar  o  perfil  dos  países  que  apresentam                 

elevadas  taxas  de  morbimortalidade  causadas  por  doenças  como  o  sarampo  e  outras              

preveníveis  por  vacinação.  Também  a  importância  das  orientações  técnicas  direcionadas  aos             

serviços  de  enfermagem  relacionados  à  vacinação  capazes  de  contribuir  para  a  gestão  dos               

processos  de  saúde  e  as  práticas  de  investigação  de  novos  casos  das  doenças               

imunopreveníveis   (AFONSECA,   2011;   STRINGARI   e   ADRIANO,   1985).     

Nas  regiões  onde  são  apresentados  novos  casos  suspeitos  e  confirmados  com  índices              

altamente  elevados  da  doença,  a  vacinação  proporciona  segurança  à  população,  evitando  a              
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ocorrência  de  cadeias  de  transmissão  do  sarampo  a  partir  de  casos  importados  nessas               

determinadas   regiões   (ROSA,   2012;   VASCONCELOS,   2020).   

Sendo  assim,  as  práticas  também  são  observadas  como  ações  necessárias  quando             

elevados  fluxos  migratórios,  somados  aos  movimentos  antivacinação,  são  observados  nas            

regiões  afetadas  por  sarampo.  A  saúde  pública  das  comunidades  passa  a  estar  comprometida               

e  precisa  da  implementação  de  medidas  com  estratégias  de  educação  para  a  saúde,               

despertando  na  população  a  compreensão  sobre  a  importância  das  vacinas  como  método              

seguro   e   eficaz   de   prevenção   (ALMEIDA    et   al. ,   2020;   LOBO,   2018;   RIBEIRO,   2015).   

A  conscientização  sobre  a  importância  das  imunizações  e  sobre  os  riscos  que  a  falta                

da  vacinação  pode  acarretar  à  população  é  um  prática  que  pode  contribuir,  por  meio  de                 

campanhas  educativas,  para  que  seja  possível  evitar  a  propagação  desta  enfermidade,  que  no               

passado  foi  responsável  por  números  expressivos  de  mortes  no  país  (ALMEIDA   et  al. ,               

2020;   LISBOA    et   al. ,   2019;   RIBEIRO,   2015).   

Para  Novais   et  al.  (2019),  os  casos  de  surto  da  doença  podem  estar  relacionados  não                 

somente  ao  aumento  da  migração  internacional,  mas  também  a  práticas  ineficazes  que              

levam  à  falha  das  políticas  públicas  de  vacinação  e  à  consequente  falta  de  informação  da                 

população  sobre  a  importância  das  vacinas  como  alto  impacto  na  proteção  contra  o  sarampo.               

Esta  falha  nas  políticas,  quando  relacionada  à  falta  de  alinhamento  das  estratégias  da  ciência                

e  da  política,  gera  má  informação  para  a  população,  que  passa  a  desacreditar  na  importância                 

da  imunização  capaz  de  proteger  a  saúde  dos  indivíduos,  tornando  relevante  o  implemento               

de  medidas  de  práticas  eficazes  para  traçar  estratégias  de  promoção  de  vacinação  em  massa,                

intervindo  por  meio  dessas  ações  no  intuito  de  alcançar  a  imunidade  de  rebanho  (MELLO  e                 

GERVITZ,   2020;   NOVAIS,   2019).   

Quanto  maior  a  taxa  de  imunização  da  população  e  o  controle  da  doença  pela                

vigilância  epidemiológica,  melhores  podem  ser  os  resultados  para  se  evitar  novos  casos  de               

sarampo,  como  ocorrido  na  Copa  do  Mundo  sediada  no  Brasil,  em  2014.  Esse  evento  pode                 

estar  associado  ao  surgimento  de  novos  casos  da  doença  devido  às  aglomerações  que  foram                

inevitáveis  pelo  grande  aumento  na  circulação  de  turistas,  reforçando,  contudo,  o  quanto              

torna-se  fundamental  manter  elevadas  as  coberturas  vacinais  das  doses  do  componente  do              

sarampo   (FONTENELE    et   al. ,   2020;   RIBEIRO,   2015).   

O  Quadro  1  apresenta  um  resumo  das  práticas  extraídas,  por  meio  da  revisão  de                

literatura,  dos  autores  que  as  mencionam  para  o  combate  ao  sarampo.  Essas  práticas  serão                

comparadas   com   as   executadas   em   Porto   Alegre   durante   o   período   analisado.   
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Quadro   1   –   Práticas   para   evitar   surtos   de   sarampo   

Ação   1:   

Protocolos  recomendados  pelo  Ministério  da  Saúde  e  definidos  no  Calendário            
Nacional  de  Vacinação  (Dose  Zero/Dose  Extra  para  crianças  de  6  meses  a  menores  de                
1  ano);  dose  aos  12  meses;  dose  aos  15  meses;  dose  para  adultos  entre  1  a  29  anos;                    
dose   para   adultos   entre   30   a   49   anos.   Observação:   a   vacinação   é   para   toda   a   vida.   

Autores:   

 Domingues,  C.   et  al .  (1997);  Morais,  R.  (2014);  Borges,  A.  O.   et  al .  (2019);                 
Almeida,   C.    et   al.    (2020);   Chaves,   E.    et   al .   (2020);   Lima,   G.    et   al .   (2020).   

Organização/Publicação:   

Ministério  da  Saúde;  Organização  Mundial  da  Saúde/Faculdade  de  Farmácia  da            
Universidade  de  Coimbra;  Ministério  da  Saúde/Anais  da  X  Mostra  Científica  da             
FAMP;  Ministério  da  Saúde/Brazilian  Journal  of  Health  Review;  Ministério  da            
Saúde/Revista  Eletrônica  Acervo  Saúde  n.  38.;  Ministério  da  Saúde/Brazilian  Journal            
of   Health   Review.   

Artigos:   

Técnicas  do  grupo  de  trabalho  de  sarampo;  Vírus  do  sarampo:  Impacto  em  saúde               
pública  e  aplicações  terapêuticas;  Surto  de  sarampo  pelo  baixo  índice  de  vacinação  no               
Brasil;  Correlação  entre  o  aumento  da  incidência  de  sarampo  e  a  diminuição  da               
Cobertura  Vacinal  dos  últimos  10  anos  no  Brasil;  Avaliação  da  cobertura  vacinal  do               
sarampo  no  período  de  2013  -  2019  e  sua  relação  com  a  reemergência  no  Brasil;  Os                  
impactos   da   mudança   do   perfil   epidemiológico   do   sarampo   no   Brasil.   

Ação   2:   

Campanha  Nacional  de  Vacinação  implantada  pelo  Programa  Nacional  de  Imunizações            
e   definida   no   Plano   Nacional   de   Eliminação   do   Sarampo,   1992.   

Autores:   

Domingues,   C.    et   al.    (1997);   Veras,   R.    et   al.    (1998).   

Organização/Publicação:   

Ministério   da   Saúde;   Ministério   da   Saúde/Fiocruz.   

Artigos:   

 Técnicas  do  grupo  de  trabalho  de  sarampo;  Epidemiologia:  contextos  e             
pluralidade.   

Ação   3:     
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Avaliação  por  meio  de  protocolos  de  revisão  recomendada  pelo  Ministério  da  Saúde              
sobre  ocorrência  de  surtos,  características  clínicas  da  doença,  idade,  ter  adoecido  por              
sarampo   durante   a   vida.   

Autores:   

Morais,  R.  (2014);  Ministério  da  Saúde  (2019);  Almeida,  C.   et  al.  (2020);  Chaves,  E.                
et   al.    (2020);   Lima,   G.    et   al.    (2020).   

Organização/Publicação :   

Organização  Mundial  da  Saúde/Faculdade  de  Farmácia  da  Universidade  de  Coimbra;            
Ministério  da  Saúde/Secretaria  de  Vigilância  em  Saúde;  Ministério  da  Saúde/Brazilian            
Journal  of  Health  Review;  Ministério  da  Saúde/Revista  Eletrônica  Acervo  Saúde  n.º             
38.;   Ministério   da   Saúde/Brazilian   Journal   of   Health   Review.   

Artigos:   

Vírus  do  Sarampo:  impacto  em  saúde  pública  e  aplicações  terapêuticas;  Boletim             
Epidemiológico  v.  50,  n.º  23;  Correlação  entre  o  aumento  da  incidência  de  sarampo  e  a                 
diminuição  da  Cobertura  Vacinal  dos  últimos  10  anos  no  Brasil;  Avaliação  da              
cobertura  vacinal  do  sarampo  no  período  de  2013  -  2019  e  sua  relação  com  a                 
reemergência  no  Brasil;  Os  impactos  da  mudança  do  perfil  epidemiológico  do  sarampo              
no   Brasil.   

Ação   4:   

Medicamentos  administrados  pelos  profissionais  de  saúde  recomendados  pelo          
Ministério  da  Saúde  para  reduzir  o  desconforto  ocasionado  pelos  sintomas  causados             
pelo   sarampo.   

Autores:   

Morais,   R.   (2014);   Lima,   G.    et   al.    (2020);   Ministério   da   Saúde   (2019).   

Organização/Publicação:     

 Organização  Pan-Americana  da  Saúde;  Organização  Mundial  da  Saúde/Faculdade           
de  Farmácia  da  Universidade  de  Coimbra;  Ministério  da  Saúde/Brazilian  Journal  of             
Health   Review;   Ministério   da   Saúde/Secretaria   de   Vigilância   em   Saúde.   

Artigos:   

Vírus  do  sarampo:  impacto  em  saúde  pública  e  aplicações  terapêuticas;  Os  impactos  da               
mudança  do  perfil  epidemiológico  do  sarampo  no  Brasil;  Secretaria  Estadual  do  AM,             
RR,   RS,   RJ,   PA,   SE,   PE,   SP,   RO,   BA   e   DF.   Situação   do   Sarampo   no   Brasil.   

Ação   5:   

 Imunidade  de  rebanho  ou  Vacinação  em  massa  recomendada  pela  Organização             
Mundial  da  Saúde  para  manter  coberturas  vacinais  iguais  ou  superiores  a  95%  da               
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população-alvo  para  redução  da  incidência  e  notificação  de  novos  casos  suspeitos  de              
sarampo   em   todas   as   regiões   do   país.   

Autores:   

Veras,  R.   et  al.  (1998);  Stevanim,  L.  (2018);  Silva,  A.   et  al.   (2019);  Novais,  G.   et  al.                   
(2019);   Lima,   G.    et   al.    (2020);   Medeiros,   E.   (2020).  

Organização/Publicação:   

 Ministério  da  Saúde/Fiocruz;  Ministério  da  Saúde/Revista  Brasileira  em  Promoção            
da  Saúde;  Ministério  da  Saúde/Revista  Eletrônica  Acervo  Saúde;  Ministério  da            
Saúde/Brazilian  Journal  of  Health  Review;  Ministério  da  Saúde/Acta  Paulista  de            
Enfermagem   -   vol.   33.   

Artigos:     

Epidemiologia:  contextos  e  pluralidade;  Sarampo  de  volta  ao  mapa;  Indicadores  de             
Cobertura  Vacinal  para  classificação  de  risco  de  doenças  imunopreveníveis;  Análise            
epidemiológica  do  sarampo  e  fatores  determinantes;  Os  impactos  da  mudança  do  perfil              
epidemiológico  do  sarampo  no  Brasil;  Entendendo  o  ressurgimento  e  o  controle  do              
sarampo   no   Brasil.   

Ação   6:   

Combate  ao  movimento  antivacina,  citado  pela  Organização  Mundial  da  Saúde,            
constituído  por  grupos,  por  exemplo,  de  comunidades  religiosas  e  pais  com             
informações  equivocadas,  como  tentativa  de  diminuir  a  influência  desse  movimento  na             
não   aceitação   da   vacinação.   

Autores:   

         Medeiros,   E.   (2020);   Lima,   G.    et   al .   (2020).   

Organização/Publicação:   

Ministério  da  Saúde/Acta  Paulista  de  Enfermagem  -  vol.  33.;  Ministério  da             
Saúde/Brazilian   Journal   of   Health   Review.   

Artigos:   

Entendendo  o  ressurgimento  e  o  controle  do  sarampo  no  Brasil;  Os  impactos  da               
mudança   do   perfil   epidemiológico   do   sarampo   no   Brasil.   

Ação   7:   

Ações  recomendadas  pelo  Ministério  da  Saúde  na  busca  ativa  de  novos  casos              
suspeitos:  realização  de  bloqueio  vacinal  seletivo  em  até  72  horas  após  contato  com               
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caso  suspeito  para  controlar  e  interromper  a  cadeia  existente  de  transmissão;             
treinamento  oferecido  às  equipes  de  investigação  para  detecção  oportuna  e  adequada             
dos  casos  em  suspeição  para  evitar  surtos  e  epidemias;  ampliação  de  campanhas  na               
mídia  com  informações  atualizadas  sobre  tópicos  relevantes  relacionados  ao  sarampo  e             
em  tempo  real  para  chegar  aos  profissionais  de  saúde,  à  população  e  à  comunidade  em                 
geral.   

Autores:   

Mello,   J.   (2014);   Ministério   da   Saúde   (2019).   

Organização/Publicação:   

Ministério  da  Saúde/Fundação  Oswaldo  Aranha  (UniFOA);  Ministério  da          
Saúde/Secretaria   de   Vigilância   em   Saúde.   

Artigos:   

Panorama   atual   do   sarampo   no   mundo;   Boletim   Epidemiológico.   vol.   50,   n.º   23,   2019.   

Ação   8:   

 Capacitação  profissional  recomendada  pelo  Ministério  da  Saúde  às  equipes  de             
vigilância  epidemiológica  no  monitoramento  sempre  que  ocorrer  deslocamento  de           
pessoas  para  as  regiões  com  transmissão  ativa  da  doença,  aplicando,  pelo  menos  duas               
semanas  antes  da  viagem  duas  doses  das  vacinas  (sarampo  e  rubéola),  controle  e               
monitoramento   na   evolução   clínica   da   doença   e   na   sua   letalidade.   

Autores:   

            Ministério   da   Saúde   (2020);   Vasconcelos,   L.    et   al.    (2020).   

Organização/Publicação:   

Ministério  da  Saúde/Secretaria  de  Vigilância  em  Saúde;  Ministério  da  Saúde/Research,            
Society   and   Development,   vol.   9,   n.º   6.   

Artigos:   

 Secretaria  Estadual  do  AM,  RR,  RS,  RJ,  PA,  SE,  PE,  SP,  RO,  BA  e  DF.  Situação  do                    
Sarampo  no  Brasil  –  2019;  Análise  epidemiológica  do  sarampo  entre  os  estados              
brasileiros   que   fazem   fronteira   com   outros   países,   Brasil,   2015   a   2018.   

Ação   9:   

Orientações  técnicas  recomendadas  pelo  Ministério  da  Saúde  aos  serviços  de            
enfermagem  relacionados  à  vacinação  capazes  de  contribuir  na  gestão  dos  processos             
de   saúde   e   nas   práticas   de   investigação   de   novos   casos   das   doenças   imunopreveníveis.   

Autores:   

Stringari,   J.    et   al.    (1985);   Afonseca,   S.   (2011).   
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     Fonte:   Autora   (2020)   

  

Para  Ribeiro  (2015),  às  práticas  preconizadas  pelas  autoridades  sanitárias           

representam  ações  essenciais  no  combate  aos  fatores  que,  quando  relacionados  ao  sarampo,              

podem  estar  diretamente  associados  ao  ressurgimento  da  doença  no  Brasil  e  no  mundo,               

como:  a  baixa  adesão  à  vacina  em  países  desenvolvidos;  a  baixa  cobertura  em  países  em                 

desenvolvimento;  a  reintrodução  da  doença  por  casos  importados  devido  ao  alto  fluxo              

migratório;  o  controle  global  do  sarampo  e  as  implicações  dos  novos  surtos  na  prática                

clínica,  sendo  a  prática  de  prevenção  um  diferencial  importante  para  alcançar  êxito  nos               

planos  de  ações  eficazes  capazes  para  eliminar  definitivamente  o  sarampo  do  cenário              

mundial.   

As  práticas  mencionadas  no  Quadro  1  foram  extraídas  dos  dados  coletados  em              

artigos  científicos  obtidos  no  Google  Acadêmico  na  busca  pela  base  de  dados  Scientific               

Eletronic  Library  Online  (Scielo)  e  nos  dados  indexados  pela  Coordenação  de             

Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior  (CAPES)  que  trabalham  especificamente  o             

assunto  sarampo  no  município  de  Porto  Alegre;  estão  relacionadas  aos  protocolos,  às              

Organização/Publicação:   

 Ministério  da  Saúde/Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  (UFSC),  Organização           
Mundial   da   Saúde/Instituto   de   Ciências   da   Saúde   -   Universidade   Católica   Portuguesa .   

Artigos:     

Sarampo;   Boas   práticas   em   vacinação.   

Ação   10:   

 Práticas  aplicadas  para  despertar  o  interesse  de  jovens  e  adolescentes  sobre  a               
importância   de   medidas   preventivas   no   combate   ao   sarampo.   

Autores:   

Silva,   S.   (2019);   Lisboa,   N.    et   al .   (2019).   

Organização/Publicação:   

Instituto  de  Ciências  Biológicas,  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  (UFMG);            
Congresso   Internacional   de   Enfermagem,   2,   Anais   [...].   Aracaju:   UNIT.   

Artigos:   

 Vacinação  e  a  apropriação  do  conhecimento  imunológico  por  alunos  do  Ensino              
Médio;   Internações   por   sarampo   e   cobertura   vacinal   da   tríplice   viral.   
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campanhas  de  vacinação,  à  avaliação  continuada  dos  protocolos,  à  capacitação  do  pessoal,              

tanto  nos  aspectos  mais  técnicos  da  doença  quanto  em  termos  administrativos  para              

incentivar  o  aumento  da  cobertura  vacinal  do  sarampo,  à  educação  em  saúde  e  ao  combate                 

da   onda   antivacina.   

  

2.4     A   ONDA   ANTIVACINA   NO   BRASIL   

  

Apesar  de  a  eficácia  e  a  segurança  das  vacinas  já  serem  comprovadas,  a  circulação                

de  informações  sem  comprovação  científica  –  como  a  pesquisa  publicada  no  periódico  The               

Lancet,  em  1998,  pelo  médico  Andrew  Wakefield,  em  que  associa  a  utilização  da  vacina                

Tríplice  Viral  ao  autismo  –  provocou  o  início  de  uma  onda  antivacina  na  Inglaterra,  fazendo                 

com  que  as  campanhas  fossem  prejudicadas  e  a  demanda  pela  vacinação  diminuísse.  Isso               

acaba  ocasionando  a  possível  circulação  do  vírus  devido  à  cobertura  vacinal  se  manter              

abaixo  da  meta  recomendada  para  o  controle  e  a  eliminação  do  sarampo  (BRASIL,  2005;                

RIBEIRO,   2015).   

A  vacinação  impede  a  circulação  do  vírus  entre  as  pessoas,  por  isso  ocorre  no  mundo                 

inteiro  o  combate  aos  grupos  antivacinação  (alguns  desses  mantidos  em  comunidades             

religiosas  e  também  por  pais  com  informações  equivocadas),  tentando  diminuir  a  influência              

do  movimento  na  não  adesão  à  vacinação,  responsável  pelo  ressurgimento  de  doenças  que  já                

haviam   sido   eliminadas,   como   o   sarampo   (LIMA    et   al .,   2020;   MEDEIROS,   2020).   

Como  a  vacinação  é  uma  das  principais  conquistas  da  humanidade,  o  movimento              

antivacina  passou  a  ser  inserido  no  relatório  da  OMS  por  ser  considerado  como  um  dos  dez                  

maiores  riscos  à  saúde  mundial,  sendo  motivo  de  muita  preocupação  para  a  saúde  sanitária                

global,  já  que  doenças  consideradas  infecciosas,  como  varíola,  poliomielite,  sarampo,            

caxumba,  rubéola  e  varicela,  poderiam  estar  erradicadas  com  adesão  da  vacinação  em  massa               

pela   população   (BRASIL,   2020;   LUZ    et   al. ,   2019;STEVANIM,   2018   ).   

Muitos  fatores  podem  estar  contribuindo  para  o  ressurgimento  de  novos  casos  do              

sarampo  no  Brasil  e  no  mundo:  a  baixa  adesão  à  vacina  em  países  desenvolvidos,  que  pode                  

estar  associada  a  crenças  pessoais  ou  religiosas;  notícias  divulgadas  na  mídia  sobre  o               

movimento  crescente  antivacinação;  e  importação  de  casos  com  a  migração  e  com  as               

viagens  internacionais.  Torna-se,  portanto,  fundamental  a  atuação  dos  gestores  de  saúde  por              

meio  de  medidas  mais  intensivas  e  ampliadas  no  controle  das  imunizações,  dando  estímulo               

à  pesquisa  de  imunobiológicos,  ao  diagnóstico  e  à  notificação  de  casos  suspeitos              
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oportunamente  e  em  tempo  real,  com  maior  e  constante  participação  popular  para  fiscalizar               

o  poder  público  nas  ações  executadas  pelos  órgãos  técnicos  de  saúde  coordenados  no  âmbito                

das  esferas  federativas  no  país  (LIMA   et  al. ,  2020;  MEDEIROS,  2020;  RIBEIRO   et  al. ,                

2015).   

Muitos  são  os  motivos  que  levam  as  pessoas  a  não  quererem  se  vacinar,  alegando                

que  as  vacinas  não  são  seguras  e  eficientes  por  causarem  reações,  associando-as  ao  autismo                

nas  crianças  e  alegando  até  mesmo  que  autoridades  governamentais  as  utilizam  como              

método  para  que  se  possa  ter  o  controle  populacional,  apesar  de  a  eliminação  da  Rubéola                 

nas  Américas,  em  2015,  e  do  sarampo,  em  2016,  só  ter  sido  possível  com  a  fabricação  e  a                    

aplicação  das  vacinas,  que  conseguiram  controlar,  por  muitos  anos,  a  disseminação  dessas              

doenças   no   país   (BRASIL,   2020;   LUZ    et   al. ,   2019).   

Percebe-se  que  as  práticas  em  saúde  são  medidas  capazes  de  esclarecer  a  população               

acerca  dos  malefícios  da  não  vacinação.  Isso  se  torna  um  desafio  constante  que  precisa  ser                 

enfrentado  com  maior  empenho  pelos  profissionais  de  saúde,  procurando  disseminar            

informações  capazes  de  responder  às  dúvidas  sobre  os  benefícios  dos  imunobiológicos  e              

estabelecer  vínculo  com  a  população  para  que  se  torne  possível  uma  maior  adesão  a  prática                 

da   demanda   pelas   vacinas   (BRASIL,   2020;   LUZ    et   al. ,   2019).   

Nesse  sentido,  há  muitas  décadas,  os  profissionais  de  saúde  desempenham  um  papel              

de  fundamental  importância,  com  capacidade  de  influenciar  na  formação  de  opinião  de  pais               

e  responsáveis  sobre  a  qualidade  de  vida  assegurada  à  população  com  os  benefícios  que  a                 

vacina  contra  o  sarampo  traz,  impactando  positivamente  a  vida  de  seus  filhos  para  sempre.                

Os  riscos  associados  ao  uso  das  vacinas  disponíveis  não  justificam  a  interrupção  de  qualquer                

formulação  disponível  no  mercado,  ao  mesmo  tempo  que  o  risco  da  não  vacinação               

representa  preocupações  crescentes  em  diversos  países,  incluindo  o  Brasil,  pois  contribui             

para  o  ressurgimento  de  doenças  erradicadas,  a  exemplo  do  sarampo,  com  registros  de               

aumento   desde   2018   no   país   (APS    et   al. ,   2018;   BRASIL,   2020).   

O  profissional  de  saúde  enfrenta  desafios  para  garantir  à  população  benefícios,  como              

segurança,  efetividade,  importância,  sucesso  e  qualidade  de  vida,  que  a  vacina  contra  o               

sarampo  proporciona  na  proteção  individual  e  coletiva  dos  indivíduos.  A  busca  por              

informações  a  respeito  da  segurança  das  vacinas  em  fontes  não  confiáveis  pode  trazer               

consequências  negativas,  pois  se  dá  por  meio  de  pessoas  desinformadas  e  mídias  sociais               

com  notícias  falsas.  Essas  colocam  em  dúvida  a  segurança  e  a  confiabilidade  dos  dados                

obtidos  pelos  programas  de  imunização  dentro  e  fora  do  país.  Assim,  torna-se  fundamental  a                
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explicação  sobre  os  benefícios  e  o  esclarecimento  sobre  a  existência  de  muitas  crianças  com                

imunodeficiências  que  não  podem  receber  as  vacinas,  mas  que  podem  ser  beneficiadas              

quando  não  são  expostas  à  ocorrência  de  surtos  de  doenças  infecciosas  como  sarampo               

(BRASIL,   2020;   DIAS,   2019;   SUCCI,   2018).   

No  que  tange  aos  fatores  relacionados  às   fake  news  e  às  suas  consequências               

prejudiciais  na  saúde  pública,  pode-se  perceber  que  boa  parte  da  não  adesão  à  vacinação  é                 

proveniente  do  desconhecimento  e  da  falta  de  informações  adequadas  e  eficazes  por  parte  da                

população,  na  maioria  dos  casos  por  questões  filosóficas  ou  religiosas,  e  por  falta  de                

conhecimento  a  respeito  do  alto  custo  da  não  vacinação,  podendo  pagar  com  suas  próprias                

vidas  e  de  outras  pessoas.  Vê-se  que  os  registros  de  casos  de  sarampo  retornaram  de  forma                  

não  esporádica,  pois  já  ocorreram  surtos  em  países  como  Estados  Unidos  (41),  Colômbia              

(5),  Canadá  (4),  México  (4)  e  Peru  (2),  onde  as  autoridades  locais  investigam  as  regiões  de                  

infecção  devido  ao  crescente  movimento  antivacinação.  Portanto,  é  preciso  utilizar  as             

Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação  a  favor  da  população,  em  benefício  da  vida,  da                

saúde  e  da  sociedade,  focando  e  dando  ênfase  na  informação  verdadeira,  clara  e  precisa  para                 

que  políticas  relativas  à  saúde  pública  possam  ser  exercidas,  impedindo  que  o              

desconhecimento  leve  à  situação  de  surtos  e  epidemias  no  mundo  (LIMA   et  al. ,  2020;                

MEDEIROS,   2020;   OMS,   2018;   SANCHES,   2018).   

O  movimento  antivacinação  foi  inserido  pela  OMS  em  seu  relatório  como  sendo  um               

dos  10  maiores  riscos  à  saúde  mundial  por  estimular  pais,  responsáveis  e  pessoas  em  geral  a                  

deixarem  de  ir  aos  postos  de  saúde  para  imunizar  seus  filhos  contra  doenças               

imunopreveníveis  como  o  sarampo,  sendo  considerado  um  dos  principais  motivos  que             

causam  a  diminuição  das  coberturas  vacinais,  pondo  em  risco  a  vida  de  seus  próprios  filhos                 

e   a   vida   de   outras   pessoas   (BRASIL,   2020;   LUZ    et   al. ,   2019;   OMS,   2019).   

A  vacinação  representa  uma  conquista  da  humanidade  e,  além  de  preservar  a  vida  da                

população,  possui  seu  melhor  custo-benefício  por  ser  um  medicamento  barato  e  estar              

relacionado  à  diminuição  do  adoecimento  e  de  internações  hospitalares  por  doenças             

imunopreveníveis.  Atualmente,  as  vacinas  são  responsáveis  pela  prevenção  de  cerca  de  2  a  3                

milhões  de  óbitos  por  ano  no  mundo  e,  se  a  cobertura  vacinal  tivesse  uma  adesão                 

bem-sucedida  a  nível  mundial,  cerca  de  1,5  milhão  de  mortes  poderiam  ser  evitadas               

anualmente.  Apesar  da  importância,  da  segurança  e  da  eficácia  da  imunização  em  rebanho,               

o  sarampo  sofreu  um  retrocesso  depois  de  ter  sido  erradicado  no  Brasil,  em  2016,                
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ressurgindo  em  algumas  regiões,  como  no  município  de  Porto  Alegre  (RS),  em  2018,  com                

novos   surtos   da   doença   confirmados   (BRASIL,   2020;   LUZ    et   al. ,   2019;   OMS,   2019).   

Os  movimentos  antivacinação  geram  incertezas  e  desconfiança  por  parte  da            

população,  enquanto  a  compreensão,  a  sensibilização  e  a  conscientização  acerca  dos             

benefícios  da  vacinação  precisam  ser  mantidas  para  não  culminarem  em  resultados             

negativos   na   saúde   pública,   na   sociedade   e   na   economia   em   geral.     
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3   METODOLOGIA   

  

Para  alcançar  os  objetivos  delimitados  nesta  pesquisa,  foram  adotados  os            

procedimentos   metodológicos   descritos   nesta   seção.   

A  pesquisa  foi  desenvolvida  no  contexto  de  um  estudo  de  caso,  de  caráter  descritivo,                

com   abordagem   qualitativa,   desenvolvida   a   partir   de   dados   secundários   obtidos   em:     

1. Relatórios  Anuais  de  Gestão  e  Boletins  Epidemiológicos  publicados  no  período  de             

2016   a   2019   e   elaborados   pela   Secretaria   Municipal   da   Saúde   de   Porto   Alegre;   

2. artigos  científicos  obtidos  no  Google  Acadêmico  na  busca  pela  base  de  dados              

Scientific   Eletronic   Library   Online   (Scielo);   

3. dados  indexados  pela  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível            

Superior  (CAPES)  que  trabalham  especificamente  o  assunto  sarampo  no  município            

de   Porto   Alegre;   

4. dados  coletados  no  portal  do  Ministério  da  Saúde,  elaborados  pelo  PNI  e  o  SINAN,                

em  conjunto  com  o  Departamento  de  Informática  do  Sistema  Único  de  Saúde  do               

Brasil   (DATASUS)   no   período   de   2016   -   2019.   

Conforme  Yin  (2001),  o  estudo  de  caso  é  uma  estratégia  de  pesquisa  que               

compreende  um  método  que  abrange  abordagens  específicas  de  coletas  e  análise  de  dados.               

Considerando  que  esta  pesquisa  se  configura  como  um  estudo  de  caso  que  se  propõe  a                 

analisar  as  causas  da  ampliação  de  casos  do  sarampo  em  Porto  Alegre,  segundo  Fonseca                

(2002,   p.   33):     

  
pode  ser  caracterizado  como  um  estudo  de  uma  entidade  bem  definida  como  um               
programa,  uma  instituição,  um  sistema  educativo,  uma  pessoa,  ou  uma  unidade             
social.  Visa  conhecer  em  profundidade  o  como  e  o  porquê  de  uma  determinada               
situação  que  se  supõe  ser  única  em  muitos  aspectos,  procurando  descobrir  o  que               
há  nela  de  mais  essencial  e  característico.  O  pesquisador  não  pretende  intervir              
sobre  o  objeto  a  ser  estudado,  mas  revelá-lo  tal  como  ele  o  percebe.  O  estudo  de                  
caso  pode  decorrer  de  acordo  com  uma  perspectiva  interpretativa,  que  procura             
compreender  como  é  o  mundo  do  ponto  de  vista  dos  participantes,  ou  uma               
perspectiva  pragmática,  que  visa  simplesmente  apresentar  uma  perspectiva  global,           
tanto  quanto  possível  completa  e  coerente,  do  objeto  de  estudo  do  ponto  de  vista                
do   investigador.     

  

Sendo  assim,  esta  pesquisa  analisou  em  profundidade  a  situação  da  cobertura  vacinal              

do  município  de  Porto  Alegre  no  período  de  2016  a  2019  e  verificou,  na  mesma  cidade,  as                   

práticas  que  foram  sendo  aplicadas  para  o  controle  do  sarampo,  com  o  intuito  de  identificar                 

as   causas   de   ampliação   dos   casos   dessa   doença.   



27   
  
  

A  pesquisa  qualitativa  busca  conhecer  em  detalhes  o  objeto  de  estudo,  descrevendo  a               

realidade  e  compreendendo  determinados  comportamentos  do  cenário  de  pesquisa,  como,            

por  exemplo:  motivos,  crenças,  aspirações,  valores  e  atitudes  (GIL,  2002;  MINAYO,  2001).              

Este  trabalho,  por  ter  sido  desenvolvido  com  uma  abordagem  qualitativa,  caracterizou-se             

por  procurar  descrever  determinados  comportamentos  da  população  do  município  em            

relação  aos  resultados  sobre  a  cobertura  vacinal  e  por  buscar  a  compreensão,  dessa  forma,                

dos  fatores  que  puderam  ter  interferido  no  comportamento  da  população  e  afetado  o  cenário                

da   cobertura   vacinal   contra   o   sarampo   ao   longo   do   período   analisado.   

Trata-se  de  uma  pesquisa  descritiva,  que  se  identifica  por  apresentar  as             

características  da  população  a  ser  pesquisada,  podendo  também  verificar  as  possíveis             

relações  existentes  entre  as  variáveis  dentro  desta  população  (GIL,  2010).  Por  esse  motivo,               

este  trabalho  descreve  as  práticas  que  foram  utilizadas  no  município  de  Porto  Alegre  e                

mostra  qual  rumo  tomar  para  as  próximas  ações  a  serem  implementadas  na  prevenção  ao                

sarampo.   

A  coleta  dos  dados  foi  feita  através  do  levantamento  de  práticas  para  erradicar  o                

sarampo  estabelecidas  por  organismos  da  saúde,  como  a  Organização  Pan-Americana  da             

Saúde,  a  Organização  Mundial  da  Saúde  e  o  Ministério  da  Saúde.  Essas  práticas  foram                

encontradas  em  relatórios  das  mesmas  instituições  e/ou  artigos  acadêmicos  que  se             

aprofundaram  no  assunto.  A  lista  das  práticas  se  encontra  no  Quadro  1  do  item  2.3  da                  

revisão  de  literatura.  Por  outro  lado,  foram  coletados  dados  dos  Boletins  Epidemiológicos  e               

dos  Relatórios  Anuais  de  Gestão  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Porto  Alegre  com  o                 

intuito   de   identificar   a   situação   do   município   no   período   de   2016-2019.     

A  análise  de  dados  foi  elaborada  em  duas  partes:  a  primeira  parte  analisou  o  índice                 

de  cobertura  vacinal  do  sarampo,  verificando  a  evolução  desse  índice  pelo  período              

analisado;  já  a  segunda  parte  identificou  as  práticas  utilizadas  pelo  município  para  prevenir               

e  combater  o  sarampo,  então  elaborou-se  uma  análise  comparativa  com  as  práticas              

encontradas   na   literatura   apresentadas   no   item   4.2   da   análise   dos   dados.     

Com  relação  à  confiabilidade  dos  dados,  vale  salientar  que  se  utilizaram  relatórios              

públicos   dos   mesmos   organismos   de   saúde   e   artigos   acadêmicos   de   revistas   indexadas.   
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4   ANÁLISE   DOS   DADOS   

  

Nesta  seção,  apresenta-se  a  evolução  dos  casos  e  da  cobertura  vacinal  do  sarampo,  o                

detalhamento  dos  relatórios  de  gestão  emitidos  pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Porto               

Alegre  pelo  período  de  2016  a  2019,  a  análise  do  índice  de  cobertura  e,  finalmente,  a                  

aplicação  das  práticas  por  parte  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Porto  Alegre  pelo               

período   em   estudo.   

  

4.1   CARACTERIZAÇÕES   DO   MUNICÍPIO   DE   PORTO   ALEGRE   

  
O  estudo  por  se  tratar  de  um  estudo  de  caso,  buscou  compreender  a  situação  do                 

município  de  Porto  Alegre,  observando  como  o  município  estava  em  relação  ao  sarampo,               

desde  ao  ano  anterior  do  período  em  que  foi  analisado  e,  de  acordo  com  o  alerta                  

epidemiológico  divulgado  no  município  de  Porto  Alegre,  no  dia  09/03/2015,  pela  Equipe  de               

Vigilância  de  Doenças  Transmissíveis 2 ,  a  equipe  de  vigilância  recebeu  a  notificação  de  um               

(01)  caso  suspeito  de  sarampo  de  uma  paciente  que  retornou  de  viagem  de  MIAMI,  EUA,  o                  

caso  foi  investigado  por  coleta  de  material  biológico  e  enviado  para  análise  laboratorial,  que                

após   resultado   a   suspeita   deste   único   caso   foi   descartada.   

A  população  do  município  de  Porto  Alegre,  em  2016,  contava  com  19.188  habitantes               

e  12.244  doses  da  vacina  foram  aplicadas;  em  2017,  estava  com  o  mesmo  número  de                 

habitantes  e  13.791  doses  da  vacina  foram  aplicadas  contra  o  sarampo.  Já  em  2018,  a                 

população  aumentou  para  18.635  habitantes  e  15.358  doses  da  vacina  aplicadas;  enquanto              

que  no  último  ano  analisado  o  município  contava  com  18.490  habitantes,  e  o  número  das                 

doses  aplicadas  diminuiu  para  14.919  doses.  O  município  de  Porto  Alegre,  em  2016,  não                

apresentou  casos  suspeitos  de  sarampo  ao  longo  do  período,  ao  contrário  do  período               

seguinte,  em  2017,  quando  o  alerta  epidemiológico  do  dia  10/05/2017,  divulgado  pela              

Equipe  de  Vigilância  de  Doenças  Transmissíveis,  alertava  sobre  a  ocorrência  de  um  surto               

que  vinha  acontecendo  na  região  das  Américas,  foram  apresentados  oitenta  e  dois  (82)               

casos  confirmados  nos  Estados  Unidos  e  Canadá,  e  dois  (02)  casos  confirmados  em               

Tucumán,  na  Argentina,  todos  estes   casos  foram  considerados  casos  importados  ou  que              

estiveram  relacionados  à  importação,  deixando  as  equipes  de  vigilância  epidemiológicas  de             

prontidão  frente  a  esta  situação  para  a  rápida  detecção  e  notificação  de  casos  suspeitos  do                 

2  Equipe   de   Vigilância   de   Doenças   Transmissíveis.   SMS/PMPA,   2018.   



29   
  
  

sarampo,  possibilitando  as  medidas  de  controle  realizadas  oportunamente  e  interrompendo  a             

cadeia  de  transmissão,  o  município  de  Porto  Alegre  teve  quatro  (04)  casos  suspeitos  da                

doença,   mas   após   investigação,   foram   todos   descartados.   

O  caso  índice  que  desencadeou  a  transmissibilidade  no  município,  teve  seu  início  no               

mês  de  maio,  uma  mulher  de  25  anos,  com  histórico  de  viagem  no  mês  de  abril  a  Manaus,                    

no   Amazonas,   onde   teve   contato   direto   com   caso   suspeito   de   sarampo.     

Destaca-se  as  práticas  que  ao  longo  do  período  foram  executadas  pela  SMS/PMPA              

através  da  Equipe  de  Vigilância  de  Doenças  Transmissíveis,  foram  decisivas  para  o  controle               

do  surto  no  município,  a  Equipe  de  Vigilância  epidemiológica  pôde  contar  com  a  parceria                

dos  trabalhadores  da  saúde  da  Rede  de  Atenção  à  Saúde  (RAS),  sendo  fundamental  para  que                 

o   controle   da   doença   pudesse   ter   sido   alcançado.   

No  Informe  Técnico  –  Surto  de  Sarampo,  nas  ações  para  controle  do  surto  de                

sarampo  em  Porto  Alegre,  divulgado  no  dia  14/12/2018,  descreve  o  processo  que  foi               

utilizado  pela  Equipe  de  Vigilância  epidemiológica,  a  equipe  adotou  como  estratégia  avaliar              

todos  os  casos  suspeitos  individualmente,  por  meio  de  visitas  ao  domicílio,  unidades  de               

saúde,  locais  de  trabalho,  escolas,  universidades  e  outros  espaços  públicos  de  convivência,  e               

também  através  de  várias  ligações  telefônicas  para  orientações  aos  pacientes,  investigação             

dos  contatantes  no  período  de  transmissibilidade  (06  dias  anteriores  e  04  dias  após  o                

surgimento   do   exantema).   

O  último  ano  do  período  analisado  apresentou  uma  queda  significativa  em  relação              

aos  casos  confirmados  de  sarampo  no  município  de  Porto  Alegre,  a  EVDT,  divulgou  o                

Boletim  Epidemiológico  do  dia  23/12/2019,  até  a  Semana  Epidemiológica  51  de  2019              

(31/12/2018  a  21/12/2019),  relatando  que  dos  cento  e  dezessete  (117)  casos  suspeitos  de               

sarampo  notificados,  oitenta  e  dois  (82)  eram  moradores  de  Porto  Alegre,  e  que  destes,                

dezessete  (17)  foram  confirmados,  sessenta  e  dois  (62)  descartados  e  três  (03)              

permaneceram   em   investigação.   

O  boletim  ainda  destaca  que  do  total  de  casos  confirmados,  onze  (11)  não  possuíam                

histórico  de  vacinação  contra  o  sarampo,  dois  (02)  possuíam  esquema  incompleto  com  uma               

(1)   dose   e   quatro   (04)   possuíam   esquema   completo,   com   duas   doses,   registradas   na   infância.   

Segundo  o  Boletim  Epidemiológico,  a  idade  mais  acometida  durante  o  período  foi  a               

dos  adultos  jovens,  com  a  faixa  etária  dos  15  aos  29  anos,  tendo  o  maior  número  de  casos                    

concentrados   (12),   menores   de   1   ano   (01),   30   anos   (03)   e   maiores   de   60   anos   (01).   
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Diante  do  exposto,  devido  ao  total  de  casos  confirmados  residentes  de  Porto  Alegre,               

a  doença  teve  trinta  e  nove  (39)  casos  confirmados  em  2018,  e  dezessete  (17)  casos                 

confirmados  e  três  (03)  em  investigação  em  2019,  é  importante  que  para  que  a  diminuição                 

de  casos  de  sarampo  apresentada  no  último  ano  do  período,  continue  diminuindo,  a               

população  precisa  estar  consciente  que  precisa  buscar  atualização  do  seu  calendário  vacinal,              

o  qual  está  definida  no  Calendário  Nacional  de  Vacinação  contra  o  Sarampo,  desde  os  6                 

meses  até  os  49  anos  de  idade,  salvo  em  situação  em  que  haja  necessidade  de  bloqueio                  

vacinal,   quando   a   vacina   nestas   situações   não   possui   limite   de   idade   para   se   vacinar.   

A  última  Semana  Epidemiológica  analisada  no  estudo,  foi  a  de  06  de  2020               

(30/12/2019  a  09/02/2020),  do  dia  12/02/2020,  o  qual  foram  notificados  onze  (11)  casos               

suspeitos  de  sarampo  em  moradores  de  Porto  Alegre,  dos  quais  oito  (08)  casos  foram                

descartados,  um  (01)  caso  foi  confirmado  e  dois  (02)  permaneceram  em  investigação.  O               

único  caso  confirmado  de  sarampo  está  na  faixa  etária  dos  20  aos  29  anos  e  não  possuía                   

histórico   de   vacinação.   

O  ano  de  2019,  conforme  o  Boletim  Epidemiológico  do  dia  12/02/2020,  encerrou              

com  vinte  e  dois  (22)  casos  de  sarampo  confirmados  entre  moradores  de  Porto  Alegre,  além                 

de  sessenta  e  três  (63)  casos  que  foram  descartados  e  de  dois  (02)  casos  que  aguardavam  o                   

resultado   de   exames.   

Destaca-se  que  a  estrutura  de  serviços  do  SUS  ofertados  no  município  de  Porto               

Alegre  estão  distribuídos  nos  territórios  dos  17  Distritos  Sanitários,  que  formam  as              

Gerências  Distritais.  Estes  Distritos  Sanitários  estão  distribuídos  em  oito  regiões  de  saúde:              

Centro,  Noroeste/Humaitá/Navegantes/Ilhas,  Norte/Eixo  Baltazar,  Leste/Nordeste,       

Glória/Cruzeiro/Cristal,  Sul/Centro  Sul,  Partenon/Lomba  do  Pinheiro,        

Restinga/Extremo-Sul,  o  horário  de  funcionamento  nas  Unidades  Básicas  de  Saúde  (UBS)  é              

realizado  entre  às  07:00h  às  18:00h,  e  em  algumas  unidades  o  horário  de  atendimento  é                 

estendido  até  às  22:00h,  como  nas  Unidades  de  Saúde  (US)  Modelo,  Tristeza,  Ramos,               

Rubem   Berta   e   da   São   Carlos.   

As  principais  portas  de  acesso  na  busca  pela  população  aos  Serviços  de  Atenção               

Primária  à  Saúde  estão  disponibilizados  nas  55  UBS,  que,  juntamente  com  as  88  Unidades                

de  Saúde  da  Família  (USF),  atendem  as  demandas  dos  usuários,  para  agendamento  de               

consultas  com  clínico  geral,  ginecologia  e  pediatria,  atendimentos  de  enfermagem,  nutrição             

e  vacinação,  entre  outros  serviços  que  são  ofertados  pelo  sistema  municipal,  se  ainda  houver                

necessidade  dos  pacientes  serem  encaminhados  para  outros  especialistas,  essas  consultas  são             
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agendadas  pela  Central  de  Marcação  e  Regulação  da  Secretaria  Municipal  da  Saúde  de               

Porto   Alegre.   
  

4.2  EVOLUÇÃO  DOS  CASOS  E  DA  COBERTURA  VACINAL  DE  SARAMPO  NO             

BRASIL   E   NO   MUNICÍPIO   DE   PORTO   ALEGRE   

  

O  gráfico  abaixo  apresenta  as  taxas  das  coberturas  vacinais  pelo  período  de  2016  a                

2019,   em   relação   aos   três   imunos   em   Porto   Alegre.   

  

Gráfico   1   –   Cobertura   vacinal   de   sarampo   no   Brasil   pelo   período   2016-2019   

  

  Fonte:   SINAN   (2020)   

  
Sendo  assim,  observa-se  baixa  cobertura  vacinal  nos  três  imunobiológicos,           

componentes  do  sarampo,  aplicados  para  combater  a  doença.  Dos  três  imunos  analisados,  a               

Cobertura   Vacinal   %   2016   2017   2018   2019   

Tríplice   Viral   (D1)   (dose   zero)   95,41   90,85   91,89   57,19   

Tríplice   Viral   (D2)   76,71   76,45   76,49   48,37   

Tetra   Viral   -   (SCR   +   VZ)   79,04   36,86   32,46   22,46   

TOTAL   83,72   68,05   66,94   42,67   
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dose  Tetra  Viral  (SCR  +  VZ)  apresenta  gradativamente,  pelo  período  de  2016  a  2019,  em                 

relação  aos  três  imunos  a  menor  das  taxas  de  cobertura,  indicando  a  menor  adesão  da                 

população   em   comparação   às   duas   primeiras   doses   das   vacinas   aplicadas.   

O  Gráfico  2  apresenta  um  recorte  das  taxas  de  cobertura  vacinal  do  estado  do  Rio                 

Grande  do  Sul,  estado  ao  qual  pertence  o  município  de  Porto  Alegre,  objeto  de  estudo  das                  

coberturas   vacinais.   

  

Gráfico   2   –   Cobertura   vacinal   de   sarampo   no   estado   do   Rio   Grande   do   Sul   pelo     
período   2016-2019 

  

    Fonte:   SINAN   (2020)   

  

Conforme  o  Gráfico  2,  percebe-se  que,  no  estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  a  cobertura                 

vacinal  durante  o  período  analisado  também  se  manteve  abaixo  de  95%  e  que,  dos  três                 

imunos  analisados,  a  dose  Tetra  Viral  (SCR  +  VZ),  assim  como  no  Gráfico  1,  que  representa                 

a  cobertura  de  todos  os  estados  do  Brasil  em  conjunto,  apresentou  maior  queda  nas  taxas  de                  

coberturas.   

Cobertura   Vacinal   %   2016   2017   2018   2019   

Tríplice   Viral   (D1)   (dose   zero)   93,02   90,81   89,59   61,44   

Tríplice   Viral   (D2)   91,20   83,98   84,66   57,53   

Tetra   Viral   -   (SCR   +   VZ)   92,26   69,85   66,31   54,42   

TOTAL   92,16   81,54   80,18   57,79   
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Em  Porto  Alegre,  em  2016,  a  população  era  de  19.188  habitantes  e  o  quantitativo  de                 

imunobiológicos  foi  de  12.244  doses  aplicadas;  em  2017,  estava  com  o  mesmo  número  de                

habitantes  e  o  quantitativo  de  imunobiológicos  foi  de  13.791  doses  da  vacina  contra  o                

sarampo.  Já  em  2018,  a  população  aumentou  para  18.635  habitantes  e  o  quantitativo  de                

imunobiológicos  foi  de  15.358  doses  aplicadas;  enquanto  que  no  último  ano  analisado  o               

município  contava  com  18.490  habitantes,  e  o  quantitativo  de  imunobiológicos  das  doses              

aplicadas   diminuiu   para   14.919   doses.   

Da  mesma  forma,  a  cobertura  vacinal  do  sarampo  em  Porto  Alegre  no  período               

pesquisado  não  conseguiu  atingir  a  cobertura  de  95%  que  é  recomendada  pelas  organizações               

sanitárias   (Gráfico   3).     

  

Gráfico   3   –   Cobertura   vacinal   de   sarampo   em   Porto   Alegre   (RS)   pelo   período   2016-2019 

  

   Fonte:   SINAN   (2020)   

  

Cobertura   Vacinal   %   2016   2017   2018   2019   

Tríplice   Viral   (D1)   (dose   zero)  64,00   71,64   81,45   80,99   

Tríplice   Viral   (D2)   64,27   68,11   81,40   78,70   

Tetra   Viral   -   (SCR   +   VZ)   63,01   60,91   73,62   76,14   

TOTAL   63,76   66,88   78,82   78,61   
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Sendo  assim,  observa-se,  no  período  de  2016  a  2019,  que  as  taxas  de  cobertura                

sofreram  pequenas  oscilações  e  que,  dos  três  imunos  analisados,  a  dose  Tetra  Viral  (SCR  +                 

VZ)  teve  uma  menor  adesão  pela  demanda  da  população,  ocasionando  uma  queda  nas  taxas                

de  cobertura,  da  mesma  forma  em  relação  às  coberturas  vacinais  dos  Gráficos  1  e  2                 

(BRASIL,   2019).   

A  seguir,  observa-se  a  relação  comentada  no  texto  acima  sobre  as  baixas  coberturas               

vacinais  anteriormente  mencionadas,  comparadas  à  investigação  oportuna  dos  novos  casos            

de  sarampo  em  Porto  Alegre  (RS)  pelo  período  de  2016  a  2019  (Quadro  2)  (BRASIL,                 

2020).   

  

Quadro   2   –   Notificações   de   novos   casos   de   sarampo   em   Porto   Alegre   (RS)   pelos     
anos   2016   -   2019   

  Fonte:   SINAN   (2020)   

  

Contudo,  percebe-se,  no  Quadro  2,  um  aumento  nas  notificações  de  novos  casos             

suspeitos  nos  dois  últimos  anos,  visto  que  as  coberturas  vacinais  aumentaram             

gradativamente  no  período  analisado  (Gráfico  3).  A  queda  de  casos  confirmados  no  último               

ano  (Quadro  2)  pode  estar  relacionada  à  aplicação  de  algumas  práticas  que  ajudaram  a                

melhorar   o   cenário   do   sarampo   no   município.   

Para  desenvolver  a  análise  da  cobertura  vacinal,  apresenta-se  o  Quadro  3.  Ele  mostra               

a  evolução  anual  da  cobertura  vacinal  no  país,  no  estado  e  no  município  pesquisado  de                 

forma   comparativa.   

  

  

  

  

Classificação   de   
novos   casos   

2016   2017   2018   2019   

Notificados   0   4   81   86   

Investigados   0   4   81   86   

Confirmados   0   0   39   18   

Descartados   0   4   41   65   

Em   investigação   0   0   1   3   
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Quadro   3   –   Dados   anuais   sobre   a   cobertura   vacinal   de   sarampo   no   Brasil,     
no   Rio   Grande   do   Sul   e   em   Porto   Alegre   pelo   período   2016-2019   

Fonte:   Autora   (2020)   

  

Salienta-se  que  a  análise  do  Quadro  3  foi  desenvolvida  a  partir  do  levantamento  de                

dados  que  constam  nos  Boletins  Epidemiológicos  e  nos  Relatórios  Anuais  de  Gestão  de               

Porto  Alegre  –  elaborados  pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Porto  Alegre  –  e  dados                 

coletados  no  portal  do  Ministério  da  Saúde  –  elaborados  pelo  Sistema  de  Informação  de                

Agravos  de  Notificação  do  Programa  Nacional  de  Imunizações  do  Brasil,  que  realiza  a               

coleta  de  dados  sobre  a  situação  do  sarampo  no  Brasil,  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  e  no                     

município   de   Porto   Alegre   pelo   período   de   2016   a   2019.     

Sendo  assim,  observando  a  cobertura  vacinal  no  Brasil,  conforme  visto  no  Quadro  3,               

item  I,  os  dados  são  preocupantes,  uma  vez  que,  segundo  as  indicações  dos  órgãos  de  saúde,                  

ela  deve  atender  o  percentual  mínimo  95%  (Gráfico  1)  (BRASIL,  2019).  As  coberturas               

vacinais  em  Porto  Alegre  também  não  tiveram  bons  resultados,  conforme  visto  no  Quadro  3,                

item  III,  onde  a  cobertura  vacinal  com  o  componente  Tríplice  Viral,  que  sempre  é  avaliado                 

na  dose  aplicada  com  1  ano  de  idade,  sofreu  oscilações  no  período  de  2016  a  2019,  não                   

conseguindo  atingir,  em  nenhuma  das  doses  no  enfrentamento  ao  sarampo,  coberturas  iguais              

ou   superiores   à   taxa   recomendada.     

  

Quadro   4   –   Dados   anuais   sobre   a   evolução   do   número   de   casos   notificados   e     
confirmados   de   sarampo   no   Brasil   pelo   período   2016-2019   

Fonte:   Autora   (2020)   

  

Na  evolução  do  número  de  casos  notificados  no  Brasil,  conforme  visto  no  Quadro  4,                

item  IV,  observa-se  que  surgiram  ocorrências  de  sarampo  em  2017  e  2018,  sendo  que  no                 

último  ano  o  número  de  casos  suspeitos  sofreu  aumento  muito  maior  em  relação  aos  anos                 

anteriores.  Em  relação  ao  número  de  casos  confirmados  no  Brasil,  conforme  visto  no               

Quadro  4,  item  V,  os  dois  últimos  anos  analisados  chegaram  a  atingir  o  quantitativo  de                 

Classificação   das   Coberturas   Vacinais   %  2016   2017   2018   2019   
I.   Cobertura   vacinal   no   Brasil   83,72   68,05   66,94   42,67   
II.   Cobertura   vacinal   no   Rio   Grande   do   Sul   92,16   81,54   80,18   57,79   
III.   Cobertura   vacinal   no   município   de   Porto   Alegre   63,76   66,88   78,82   78,61   

Classificação   das   Notificações   2016   2017   2018   2019   
IV.   N.º   de   casos   notificados/investigados   no   Brasil   0   541   677   49.613   
V.    N.º   de   casos   confirmados   no   Brasil   0   0   10.326   10.429   
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10.326  e  10.429  casos  confirmados,  respectivamente.  Esta  situação  é  bastante  preocupante,             

deixando  em  alerta  as  equipes  de  vigilância  epidemiológicas,  por  se  tratar  do  sarampo,  uma                

doença  altamente  infectocontagiosa,  mas  que  pode  ser  evitada  preventivamente  pela            

vacinação.   

  

Quadro   5   –   Dados   anuais   sobre   a   evolução   do   número   de   casos   notificados   e     
confirmados   de   sarampo   no   Rio   Grande   do   Sul   pelo   período   2016-2019   

Fonte:   Autora   (2020)   

  

Na  evolução  do  número  de  casos  notificados  no  RGS,  conforme  visto  no  Quadro  5,                

item  VII,  observa-se  que  o  Estado  confirmou  em  2018,  47  casos  da  doença,  distribuídos  em                 

06  municípios:  São  Luiz  Gonzaga  (01),  Porto  Alegre  (39),  Vacaria  (01),  Viamão  (03),               

Alvorada  (02)  e  Bagé  (01),  em  2019,  confirmou  101  casos  de  sarampo.  Os  surtos  no  Estado                  

foram  relacionados  à  importação,  já  que  o  genótipo  do  vírus  (D8)  que  estava  predominando                

na  circulação  no  período  é  o  mesmo  que  foi  identificado  na  Venezuela,  país  que  enfrenta  um                  

surto   da   doença   desde   2017.   

Destaca-se  que  há  20  anos  o  Rio  Grande  do  Sul  teve  seu  último  caso  autóctone  de                  

sarampo  em  1999,  em  2010,  apresentou  sete  (7)  casos,  em  2011,  oito  (8)  casos,  de  2012  a                   

2017,  não  apresentou  casos  registrados,  em  2018,  quarenta  e  sete  (47)  casos  e  em  2019,                 

cento  e  um  (101)  casos,  depois  de  1999,  todos  as  confirmações  são  referentes  a  pessoas  que                  

pegaram  a  doença  em  viagem  ao  exterior,  a  outros  estados  ou  que  tinham  ligação  com  essas.                  

Por   isso,   as   cadeias   de   transmissão   são   consideradas   importadas.   

  

Quadro   6   –   Dados   anuais   sobre   a   evolução   do   número   de   casos   notificados   e   confirmados     
de   sarampo   no   município   de   Porto   Alegre   pelo   período   2016-2019   

Fonte:   Autora   (2020)   

  

Classificação   das   Notificações   2016   2017   2018   2019   
VI.   N.º   de   casos   notificados/investigados   no   RGS   0   0   108   647   
VII.    N.º   de   casos   confirmados   no   RGS   0   0   47   101   

Classificação   das   Notificações   2016   2017   2018   2019   
VIII.   N.º   de   casos   notificados/investigados   em   Porto   Alegre   0   4   81   86   
IX.    N.º   de   casos   confirmados   em   Porto   Alegre   0   0   39   18   
X.   N.º   de   casos   descartados   em   Porto   Alegre   0   4   41   65   
XI.   N.º   de   casos   em   investigação   em   Porto   Alegre   0   0   1   3   
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Em  Porto  Alegre,  conforme  visto  no  Quadro  6  (itens  VIII  e  IX),  em  2016,                

observou-se  a  ausência  de  casos  suspeitos  de  sarampo,  ao  contrário  de  2017,  onde  apesar  de                 

não  ter  tido  casos  confirmados,  apresentou  baixo  número  de  casos  suspeitos.  Já  nos  dois                

últimos  anos,  Porto  Alegre  apresentou  número  elevado  de  registros  da  doença,  mas  os               

números  de  casos  confirmados  foram  bem  menores  em  2019,  podendo  esta  queda              

expressiva  estar  associada  às  práticas  intensivas  realizadas  pela  vigilância  epidemiológica            

na   tentativa   de   controlar   e   eliminar   os   casos   notificados   no   município.   

A  cobertura  vacinal  demonstrada  pelo  período  de  2016  a  2019,  conforme  visto  no               

Quadro  3,  item  III,  apresentou  oscilações  e  se  manteve  baixa,  não  conseguindo  atingir  os                

95%  de  cobertura  recomendados  pelos  órgãos  da  saúde.  Destaca-se  que  Porto  Alegre              

contava,  em  2016,  com  uma  população  de  19.188  habitantes  e  com  quantitativo  de  12.244                

doses  aplicadas;  em  2017,  estava  com  o  mesmo  número  de  habitantes  e  com  um  quantitativo                 

de  13.791  doses  aplicadas  da  vacina  contra  o  sarampo.  Já  em  2018,  a  população  aumentou                 

para  18.635  habitantes,  e  um  quantitativo  de  15.358  doses  foram  aplicadas;  enquanto  no               

último  ano  analisado  contava  com  18.490  habitantes,  e  o  quantitativo  das  doses  diminuiu               

para   14.919   doses   aplicadas   no   município   de   Porto   Alegre.     

As  coberturas  vacinais  em  Porto  Alegre,  conforme  visto  no  Quadro  3,  item  III,  são                

equivalentes  ao  número  de  doses  aplicadas  respectivamente  durante  os  períodos  analisados,             

podendo  a  redução  da  cobertura  vacinal  estar  relacionada  ao  não  registro  ou  ao  atraso  no                 

registro  dos  imunobiológicos  no  sistema  de  informação,  a  erros  de  digitação  dos  boletins  de                

doses  aplicadas,  à  não  transmissão  dos  dados  registrados  para  a  base  de  dados  do  SI-PNI                 

WEB  e  à  pouca  procura  pelos  pais  e  responsáveis  por  levarem  seus  filhos  para  completar  o                  

esquema   do   calendário   nacional   da   vacinação   nas   unidades   de   saúde.   

É  importante  destacar  que  a  cobertura  vacinal  com  o  componente  Tríplice  Viral              

sempre  é  avaliada  em  relação  à  dose  aplicada  com  1  ano  de  idade,  e  que  a  Dose  Zero  e  a                      

Tetra  Viral  (SCR  +  VZ)  também  são  imunos  importantes  para  que  a  cobertura  possa  se                 

manter  elevada  e  consiga  proteger  a  população  do  contágio  pelo  sarampo.  As  doses  são                

aplicadas  em  períodos  diferentes:  Dose  Zero/Extra  aos  6  meses  (D1),  Tríplice  Viral  (D2)  aos                

12  meses  e  Tetra  Viral  (SCR  +  VZ)  (D3)  aos  15  meses.  Assim,  para  se  chegar  à  média  da                     

cobertura  vacinal,  é  calculada  a  média  simples,  os  valores  são  somados  e  divididos  pela                

quantidade  de  termos  adicionados,  conforme  foi  demonstrado  no  capítulo  1  deste  trabalho              

(BRASIL,   2020).   
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4.3 RELATÓRIOS   DE   GESTÃO   PELO   PERÍODO   DE   2016-2019   

  
A  seguir,  apresenta-se  uma  descrição  de  assuntos  relacionados  com  os  índices  de              

cobertura  apresentados  no  Quadro  3,  do  subcapítulo  4.2,  encontrados  nos  relatórios  de              

gestão  de  cada  ano.  Posteriormente,  mostra-se  uma  tabela  resumo  dos  achados  explicando              

as   convergências   e   divergências   entre   os   anos   do   período   analisado.   

  

4.3.1 Relatórios   de   gestão   -   2016   e   2017   
  

Os  relatórios  de  gestão  deste  período  apontam  problemas  no  sub-registro  das             

aplicações  de  doses  das  vacinas  no  Sistema  de  Informação  de  Avaliação  do  Programa  de                

Imunizações  Versão  Web  (APIWEB),  que,  por  registrar  apenas  o  número  de  doses  aplicadas               

por  faixa  etária  e  ter  uma  senha  para  todo  o  município,  pode  ter  gerado  erros  neste  período,                   

não  conseguindo  rastrear  digitações  equivocadas  e  ocasionado  sub-registros  que  não            

condizem  com  a  real  cobertura  vacinal  e,  por  este  motivo,  foi  substituído  pelo  Sistema  de                 

Informação   Nominal   do   Programa   Nacional   de   Imunizações   (SI-PNI   Desktop).   

A  população,  em  2016,  teve  mais  acesso  do  que  em  anos  anteriores  às  ações  de                 

prevenção  ao  sarampo,  com  dados  epidemiológicos  de  relevância  para  a  população  e  alertas               

em  saúde,  informações  por  meio  da  Assessoria  de  Comunicação  da  Secretaria  de  Saúde  com                

as  ações  que  eram  implementadas  e  divulgadas  junto  aos  veículos  de  comunicação,              

contando  com  materiais  como  informativos,  eventos  e  campanhas  de  saúde.  Criou-se,  assim,              

a   Newsletter  (boletim  informativo  via  e-mail),  que  funcionava  como  um  jornal  digital  com               

vários  links  de  publicações  recentes  de  um  site,  sendo  enviada  uma  vez  por  semana  para                 

pessoas  interessadas  no  assunto,  que  contemplava  o  público  interno  e  externo  com  notícias               

da  SMS  e  também  do  Projeto  SaúdePOA  (hotsite),  que  possibilitou  a  conversão  de  dados                

em  um  aplicativo  de  celular  guiado  por  georreferenciamento  para  orientar  o  usuário  no               

acesso   às   ações,   às   atividades   e   aos   serviços   de   saúde   do   município.     

Foram  realizadas  medidas  intensivas  aplicadas  pela  EVDT,  como  a  coleta  de             

material  biológico  em  tempo  hábil  para  confirmação  do  caso  suspeito,  onde  o  vírus  do                

Sarampo  é  isolado  do  sangue  para  sorologia  IgM  e/ou  urina  e  secreção  oronasofaríngea  para                

RT  -  PCR,  para  poder  identificar  o  genoma  do  vírus  circulante  no  país,  para  que  com  a                   

coleta  do  material  biológico,  fosse  possível  identificar  se  o  vírus  que  circula  na  região  era  de                  

casos  autóctones  ou  importados  e  também  se  o  vírus  do  Sarampo  era  selvagem  ou  do  vírus                  

vacinal.  Em  seguida,  a  coleta  era  enviada  ao  LACEN  e  à  FIOCRUZ,  e  orientações  eram                 
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dadas  ao  paciente  sobre  o  isolamento,  bem  como  a  definição  do  prazo  para  coleta  de                 

sorologia.  Após,  era  feito  o  acompanhamento  do  paciente,  com  orientações  para  o              

surgimento  de  sintomas  e  casos  secundários.  Também  era  avaliada  a  necessidade  de              

bloqueio  vacinal  seletivo  para  familiares  em  até  72  horas  após  o  contato  com  o  caso  suspeito                  

para   que   fosse   possível   controlar   e   interromper   as   cadeias   de   transmissão   existentes.   

O  relatório  de  gestão  no  período  de  2017  apresentou  problemas  semelhantes  ao              

período  anterior,  e  apesar  de  ter  havido  sub-registro  em  todas  as  unidades  básicas  de  saúde                 

do  município,  a  uniformização  para  a  contabilização  da  cobertura  vacinal  através  do  novo               

Sistema  de  Informação  do  Programa  Nacional  de  Imunizações  (SI-PNI  WEB)  acabou             

contribuindo  muito  para  a  qualidade  da  informação  na  cobertura  vacinal  e  das  doses  que,  em                 

tempo  real,  eram  aplicadas  nas  crianças  neste  período.  Contudo,  ainda  assim,  a  cobertura              

vacinal  se  manteve  com  índices  baixos  em  Porto  Alegre.  Este  sistema  de  informação               

possuía  raros  momentos  de  instabilidade,  podendo  os  usuários  terem  acesso  ao  aplicativo  de               

qualquer  local  e  dispositivo  que  tivesse  conexão  à  internet,  pois  apresentava  a  divulgação  de                

dados  com  maior  exatidão  e  em  tempo  hábil,  que  o  tornava  assim,  um  sistema  de  maior                  

controle   e   clareza   em   relação   ao   surgimento   dos   novos   casos   de   sarampo.     

Foram  também  aplicadas  medidas  intensivas  pela  EVDT  na  coleta  de  material             

biológico  em  tempo  hábil  para  envio  ao  LACEN  e  à  FIOCRUZ;  orientações  aos  pacientes                

sobre  o  isolamento;  definição  do  prazo  para  coleta  de  sorologia;  acompanhamento  e              

orientações  para  aparecimento  de  sintomas  e  casos  secundários;  e  estabelecimento  da             

necessidade   de   bloqueio   vacinal   seletivo   para   familiares.   

  

Quadro   7a   -   Práticas   encontradas   nos   relatórios   de   gestão   pelo   período   de   2016-2017   

✔ Dados   epidemiológicos   de   relevância   para   a   população   e   alertas   em   saúde.   

✔ Informações  por  meio  da  Assessoria  de  Comunicação  da  Secretaria  da  Saúde             

com  as  ações  que  eram  implementadas:  informativos,  eventos  e  campanhas  de             
saúde.   

✔ Criação  do  jornal  digital  (Newsletter)  com  vários  links  de  publicações  recentes             

de  um  site  enviado  via  e-mail  uma  vez  por  semana  com  informações  sobre  o                
sarampo,   que   contemplava   o   público   interno   e   externo   com   notícias   da   SMS.   

✔ Criação  do  Projeto  SaúdePOA  (hotsite)  que  possibilitou  a  conversão  de  dados             
em  um  aplicativo  de  celular  guiado  por  georreferenciamento  para  orientar  o             
usuário   no   acesso   às   ações,   às   atividades   e   aos   serviços   de   saúde   do   município.   



40   
  
  

    Fonte:   Autora   (2020)   

  

4.3.2 Relatório   de   gestão   -   2018   
  

O  relatório  de  gestão,  neste  período,  apontou  que  se  contava  com  salas  de  vacinação                

em  todas  as  unidades  de  saúde  no  município  de  Porto  Alegre,  com  o  SI-PNI  WEB  e  com  as                    

equipes  de  saúde  mais  organizadas  em  relação  à  rede  de  atenção  à  saúde  para  definir  fluxos                  

de  referência  para  o  atendimento  de  casos  graves  do  sarampo.  Isso  contribuiu  muito  para                

que  fosse  possível  divulgar  com  maior  exatidão  o  número  dos  casos  suspeitos  de  sarampo,                

deixando   o   município   em   alerta   pelo   alto   número   de   casos   da   doença   notificados.     

Medidas  foram  aplicadas  pela  equipe  de  vigilância,  como:  busca  ativa  dos  faltosos              

para  controle  da  cadeia  de  transmissão  imediatamente  após  a  suspeição  de  novos  casos  de                

sarampo  por  bloqueios  vacinais  seletivos  até  mesmo  antes  da  confirmação  laboratorial             

realizados  nos  domicílios,  locais  de  trabalho  ou  de  estudo  e  também  para  a  atualização  do                 

esquema  vacinal  do  Calendário  Nacional  de  Vacinação;  coleta  de  material  biológico  em              

tempo  hábil  para  envio  ao  LACEN  e  à  FIOCRUZ;  orientações  dadas  ao  paciente  sobre  o                 

isolamento,  definição  do  prazo  para  coleta  de  sorologia;  acompanhamento  e  orientações             

para  aparecimento  de  sintomas  e  casos  secundários;  e  estabelecimento  da  necessidade  de              

bloqueio   vacinal   seletivo   para   familiares.     

A  população  de  Porto  Alegre  também  contou  com  a  vacina  Tríplice  Viral,              

componente  que  protege  contra  sarampo,  caxumba  e  rubéola,  disponibilizada  por  meio  da              

Campanha  contra  o  Sarampo,  com  prioridade  aos  grupos  suscetíveis  (crianças  de  6  meses  a                

menores  de  cinco  anos).  As  equipes  de  saúde  nesse  período,  através  da  busca  ativa  dos                 

faltosos,  além  de  atualizarem  o  esquema  vacinal  conforme  o  Calendário  Nacional  de              

Vacinação   recomendado,   também   realizaram   ligações   telefônicas   para   casos   suspeitos.   

  

✔ Medidas  intensivas  aplicadas  pela  EVDT:  coleta  de  material  biológico  em            
tempo  hábil  para  confirmação  do  caso  suspeito  e  enviado  para  o  LACEN  e  à                
FIOCRUZ,  orientações  dadas  ao  paciente  sobre  o  isolamento,  definição  do            
prazo  para  coleta  de  sorologia,  acompanhamento  e  orientações  para           
aparecimento  de  sintomas  e  casos  secundários  e  bloqueio  vacinal  seletivo  para             
familiares  em  até  72  horas  após  o  contato  com  o  caso  suspeito  para  controlar  e                 
interromper   as   cadeias   de   transmissão   existentes.   

✔ Substituição   do   Sistema   de   Informação   APIWEB   pelo   SI-PNI   WEB   em   2017.     
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Quadro   7b   –   Práticas   encontradas   no   relatório   de   gestão   -   2018   

   Fonte:   Autora   (2020)   

  

4.3.3 Relatório   de   gestão   -   2019   
  

De  acordo  com  o  relatório  de  gestão,  houve  uma  melhora  nos  registros  dos  imunos.                

O  município  já  contava  com  a  Estratégia  de  Informatização  da  Atenção  Básica  (e-SUS  AB)                

para  a  realização  da  digitação  dos  imunobiológicos  aplicados  e  para  as  funções  como               

notificação  de  evento  adverso  e  movimentação  de  imunobiológicos,  tornando  durante  o             

período  o  controle  das  coberturas  vacinais  do  sarampo  mais  eficientes,  e  os  relatórios               

continuaram  sendo  efetuados  pelo  SI-PNI  WEB,  apresentando  melhora  nos  processos  ao             

controle   da   doença.   

De  acordo  com  o  relatório,  os  novos  casos  em  suspeição  do  sarampo  foram               

identificados  pela  EVDT,  que  realizou  a  coleta  de  material  biológico  em  tempo  hábil  para                

envio  ao  LACEN  e  à  FIOCRUZ.  Também  foram  aplicadas  medidas  com  orientações  dadas               

✔ Salas   de   vacinação   em   todas   as   unidades   de   saúde   no   município   de   Porto   
Alegre   com   o   SI-PNI   WEB.   

✔ Equipes   de   saúde   mais   organizadas   em   relação   à   rede   de   atenção   à   saúde   para   

definir   fluxos   de   referência   para   o   atendimento   de   casos   graves   do   sarampo.   

✔   Maior   exatidão   na   divulgação   da   notificação   dos   números   dos   casos   suspeitos   

do   sarampo.   

✔ Medidas   intensivas   aplicadas   pela   EVDT:   coleta   de   material   biológico   em   

tempo   hábil   para   confirmação   do   caso   suspeito   e   enviado   para   o   LACEN   e   a   
FIOCRUZ,   orientações   dadas   ao   paciente   sobre   o   isolamento,   definição   do   
prazo   para   coleta   de   sorologia,   acompanhamento   e   orientações   para   
aparecimento   de   sintomas   e   casos   secundários,   busca   ativa   dos   faltosos   para   
controle   da   cadeia   de   transmissão   imediatamente   após   a   suspeição   de   novos   
casos   do   sarampo,   bloqueios   vacinais   seletivos   até   mesmo   antes   da   
confirmação   dos   exames   laboratoriais   realizados   nos   domicílios,   locais   de   
trabalho   ou   de   estudo;   equipes   de   saúde   fizeram   neste   período,   através   da   
busca   ativa   dos   faltosos,   a   atualização   do   esquema   vacinal   conforme   o   
Calendário   Nacional   de   Vacinação   recomendado,   realizaram   ligações   
telefônicas   para   casos   suspeitos,   vacina   Tríplice   Viral   disponibilizada   por   meio   
de   Campanha   contra   o   Sarampo   com   prioridade   aos   grupos   suscetíveis   
(crianças   de   6   meses   a   menores   de   cinco   anos).     



42   
  
  

ao  paciente  sobre  o  isolamento;  definição  do  prazo  para  coleta  de  sorologia;  estabelecimento              

da  necessidade  de  bloqueio  vacinal  seletivo  para  familiares;  acompanhamento  e  orientações             

para  aparecimento  de  sintomas  e  casos  secundários  -  ações  estas  realizadas  nas  visitas               

domiciliares,  nos  locais  de  trabalho  e  nas  escolas,  assim  como  ligações  telefônicas  e               

promoção  em  investimentos  na  educação  em  saúde  no  combate  ao  movimento  antivacina,              

que  foram  fundamentais  para  o  controle  do  cenário  epidemiológico  realizado  durante  o              

período   no   município   analisado.     

  

Quadro   7c   –   Práticas   encontradas   no   relatório   de   gestão   -   2019   

    Fonte:   Autora   (2020)   

  

4.4  ANÁLISES  DOS  RELATÓRIOS  DE  GESTÃO  PELO  PERÍODO  DE  2016  A  2019:              

PRÁTICAS   

  

Percebem-se  as  convergências  e  divergências  apresentadas  no  capítulo  4,  item  4.2,             

entre   os   índices   e   práticas   encontrados   nos   relatórios   de   gestão   pelo   período   de   2016-2019.     

De  acordo  com  os  dados  coletados  nos  relatórios  anuais  de  gestão,  o  período               

analisado  mostra  a  evolução  que  ocorreu  nos  sistemas  de  informação  do  município,  com  a                

implantação,  em  2016,  do  APIWEB.  Mas  o  sistema  apresentou  falhas  porque  registrava              

apenas  o  número  de  doses  aplicadas  por  faixa  etária  e  por  ter  uma  senha  para  todas  as                   

unidades  de  saúde  em  Porto  Alegre,  o  que  fez  com  que  este  sistema  não  conseguisse  rastrear                  

digitações  equivocadas  e  por  este  motivo,  o  sistema  foi  substituído  pelo  SI-PNI  Desktop  nos                

✔ Criação   da   Estratégia   de   Informatização   da   Atenção   Básica   (e-SUS   AB)     

✔ Relatórios   continuaram   sendo   efetuados   pelo   SI-PNI   WEB.   

✔ Medidas   intensivas   aplicadas   pela   EVDT:   coleta   de   material   biológico   em   

tempo   hábil   para   envio   ao   LACEN   e   à   FIOCRUZ,   aplicadas   medidas   com   
orientações   dadas   ao   paciente   sobre   o   isolamento,   definição   do   prazo   para   
coleta   de   sorologia,   bloqueio   vacinal   seletivo   para   familiares   acompanhamento   
e   orientações   para   aparecimento   de   sintomas   e   casos   secundários,   realizadas   
visitas   domiciliares,   em   locais   de   trabalho   e   escolas,   ligações   telefônicas   e   
promoção   em   investimentos   na   educação   em   saúde   para   o   combate   ao   
movimento   antivacina,   que   foram   fundamentais   para   o   controle   do   cenário   
epidemiológico   realizado   neste   período   no   município     
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anos  de  2016  e  2017.  Já  nos  dois  anos  seguintes,  as  salas  de  vacinação,  em  todas  as                   

unidades  de  Porto  Alegre,  contavam  com  o  SI-PNI  WEB  e  com  equipes  mais  preparadas  e                 

organizadas  em  relação  à  rede  de  atenção  à  saúde,  melhorando  seus  processos  no               

atendimento  de  casos  graves  de  sarampo,  maior  exatidão  na  divulgação  dos  dados  de  novos                

casos   em   suspeição   da   doença.   

A  Estratégia  de  Informatização  da  Atenção  Básica  (e-SUS  AB),  em  2019,  tornou-se              

mais  eficiente  no  registro  dos  imunos,  trazendo  melhores  resultados  no  controle  e  uma               

maior  exatidão  em  relação  às  aplicações  das  vacinas  e  dos  eventos  adversos  registrados  nos                

novos   casos   que   surgiram   durante   o   período.   

Apesar  da  evolução  nos  sistemas  de  informação  e  da  Estratégia  de  Informatização  da               

Atenção  Básica  (e-SUS  AB),  em  2019,  percebe-se  que  o  município  apresentou  baixas              

coberturas  vacinais  ao  longo  do  período,  o  que  fez  com  que  a  EVDT,  nestes  dois  últimos                  

anos,  intensificasse  às  práticas  de  prevenção  e  controle  do  sarampo  com  as  medidas:  coleta                

de  material  biológico  em  tempo  hábil  para  o  envio  ao  LACEN  e  à  FIOCRUZ;  orientações  e                  

acompanhamento  aos  pacientes  sobre  o  isolamento;  prazo  para  a  coleta  de  sorologia;              

bloqueio  vacinal  seletivo  para  familiares;  monitoramento  no  surgimento  de  sintomas;  e             

casos   secundários   vinculados   a   casos   de   sarampo   notificados.   

Os  dois  últimos  anos  também  foram  decisivos  pela  dedicação  e  pelo  empenho  das               

equipes  de  vigilância  em  saúde  na  implementação  de  práticas  de  promoção  da  educação  em                

saúde,  com  conscientização  e  sensibilização  para  que  a  população  tenha,  juntamente  com  os               

profissionais  de  saúde,  o  compromisso  em  manter  o  esquema  vacinal  de  rotina  em  dia.                

Todas  essas  medidas  foram  reforçadas  pela  EVDT  nas  visitas  domiciliares,  nos  locais  de               

trabalho  e  escolas  e  por  meio  de  ligações  telefônicas,  além  da  promoção  de  investimentos  na                 

educação  em  saúde  no  combate  ao  movimento  antivacina.  Tais  medidas  foram  fundamentais              

para   o   controle   do   cenário   epidemiológico   realizado   no   período   analisado   no   município.  

No  resumo  exposto  a  seguir,  por  meio  do  Quadro  8,  apresentam-se  as  práticas               

executadas  pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Porto  Alegre  pelo  período  de  2016-2019,               

juntamente  às  informações  que  constam  nos  três  quadros  do  capítulo  4,  conforme              

comentados   anteriormente.   
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Quadro   8   –   Resumo   das   práticas   executadas   pela   Secretaria   Municipal   de   Saúde   de    
Porto   Alegre   pelo   período   de   2016-2019   

Fonte:   Autora   (2020)   
  

Diante  do  exposto  no  Quadro  8,  percebe-se  que  as  práticas  executadas  pela              

Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Porto  Alegre  pelo  período  de  2016  a  2019  convergiram  no                 

município  de  Porto  Alegre  em  relação  às  práticas  aplicadas,  com  exceção  da  Estratégia  de                

Informatização   da   Atenção   Básica   (e-SUS   AB),   por   ter   sido   implantada   no   fim   do   período.   

A  partir  da  análise  do  Quadro  8,  as  práticas  aplicadas  reforçam  o  quanto  elas  são                 

necessárias   e   contribuem   para   o   bem-estar   da   população.     

  

  

  

Práticas/ações   aplicadas   em   Porto   
Alegre   para   evitar   surtos   de   sarampo   e   
atender   à   cobertura   vacinal   
recomendada   

2016   2017   2018   2019   

(a) Dados   epidemiológicos   de   
relevância   sobre   a   situação   do   
sarampo   e   informativos   de   alertas   
em   saúde   para   a   população   em   
geral   

ok   ok   ok   ok   

(b) Salas   de   vacinação   em   todas   as   
unidades   de   saúde   no   município   de   
Porto   Alegre   com   o   SI-PNI   WEB   

não   
existente  

ok   ok   ok   

(c) Medidas   intensivas   aplicadas   pela   
EVDT   

ok   ok   ok   ok   

(d) Informações   por   meio   da   
Assessoria   de   Comunicação   da  
Secretaria   da   Saúde   sobre   
informativos,   eventos   e   campanhas   
de   saúde   para   a   população   em   geral   

ok   ok   ok   ok   

(e) Orientações   sobre   ações,   atividades   
e   serviços   de   saúde   para   a   
população   em   geral   

ok   ok   ok   ok   

(f) Estratégia   de   Informatização   da   
Atenção   Básica   (e-SUS   AB)   

-   -   -   ok   
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4.5  COMPARAÇÃO  DAS  PRÁTICAS  APLICADAS  NO  MUNICÍPIO  DE  PORTO           
ALEGRE  E  AS  PRÁTICAS  ESTABELECIDAS  PELOS  ÓRGÃOS  DE  SAÚDE  PARA            
EVITAR   OS   SURTOS   DE   SARAMPO   PELO   PERÍODO   DE   2016   A   2019   
  

A  seguir,  realizou-se  uma  análise  das  práticas  desenvolvidas  pelo  período  de  2016  a               

2019  em  Porto  Alegre  (Quadro  8)  e  das  práticas  que  os  órgãos  de  saúde  competentes                 

recomendam  para  evitar  os  surtos  de  sarampo  (Quadro  1).  Nesse  sentido,  descobriu-se  que  a                

maioria  das  práticas  são  aplicadas  em  Porto  Alegre,  porém  existem  algumas  que  não  foram                

encontradas  na  busca  nos  relatórios  de  gestão,  talvez  possam  não  ter  sido  desenvolvidas               

durante  o  período  analisado.  As  práticas/ações  referidas  no  Quadro  1  e  no  Quadro  8,                

resultam   no   Quadro   9,   a   seguir.   

  

Quadro   9   -   Quadro   comparativo   das   práticas   recomendadas   pelos   Órgãos   de   Saúde   e   as   
práticas   aplicadas   pelo   período   de   2016-2019   em   Porto   Alegre   

Medidas   consideradas   como   práticas/ações   
(item   2.3,   Quadro   1)   

Medidas   de   práticas/ações   aplicadas   no   
município   (item   4.4,   Quadro   8)     

Convergem?   

Protocolos  recomendados  pelo  Ministério  da       
Saúde  e  definido  no  Calendário  Nacional  de         
Vacinação   –   (ação   1)   

✔ (SIM)  Medidas  intensivas  aplicadas     
pela   EVDT    (c)   

Protocolos  recomendados  pelo  Ministério  da       
Saúde   no   controle   das   doses   aplicadas   –   (ação   1)   

✔ (SIM)  Salas  de  vacinação  em  todas  as        
unidades  de  saúde  no  município  de  Porto         
Alegre   com   o   SI-PNI   WEB    (b)   

  Campanha   Nacional   de   Vacinação   –   (ação   2)   ✔ (SIM)  Informações  por  meio  da      
Assessoria  de  Comunicação  da      
Secretaria  da  Saúde  sobre  informativos,       
eventos  e  campanhas  de  saúde  para  a         
população   em   geral    (d)   

Avaliação  por  protocolos  de  revisão       
recomendada  pelo  Ministério  da  Saúde  sobre        
ocorrência  de  surtos,  características  clínicas  da        
doença,  idade,  ter  adoecido  por  sarampo  durante         
a   vida   –   (ação   3)   

✔ (SIM) Medidas  intensivas  aplicadas     
pela   EVDT    (c)   

  

  

Avaliação  por  protocolos  de  revisão  dos  imunos         
recomendada  pelo  Ministério  da  Saúde  –  (ação         
3)   

✔ (SIM)  Sistema  e-SUS  para  a      
realização  da  digitação  dos      



46   
  
  

imunobiológicos  aplicados  e  maior      
controle   sobre   eventos   adversos    (f)   

Medicamentos  administrados  pelos  profissionais      
de  saúde  recomendados  pelo  Ministério  da        
Saúde  para  reduzir  o  desconforto  ocasionado        
pelos  sintomas  causados  pelo  sarampo  –  (ação         
4)   

✔ (NÃO)   Ação  não  encontrada  nos       
Boletins  Epidemiológicos  e  Relatórios  de       
Gestão   

Imunidade  de  rebanho/vacinação  em  massa       
recomendada  pela  Organização  Mundial  da       
Saúde  para  manter  coberturas  vacinais  iguais  ou         
superiores  a  95%  da  população-alvo  para        
redução  da  incidência  e  notificação  de  novos         
casos  com  suspeita  de  sarampo  em  todas  as          
regiões   do   país   –   (ação   5)   

✔ (SIM)  Dados  epidemiológicos  de     
relevância  sobre  a  situação  do  sarampo  e         
informativos  de  alertas  em  saúde  para  a         
população   em   geral    (a)   

Movimento  antivacina,  citado  pela  Organização       
Mundial  da  Saúde,  que  precisa  ser  combatido  na          
tentativa  de  fazer  com  que  não  influencie  pais  e           
responsáveis  na  não  aceitação  da  vacinação  –         
(ação   6)   

✔ (NÃO)   Ação  não  encontrada  nos       
Boletins  Epidemiológicos  e  Relatórios  de       
Gestão   

Realização  de  bloqueio  vacinal  seletivo  em  até         
72  horas  após  contato  com  caso  suspeito  para          
controlar  e  interromper  a  cadeia  existente  de         
transmissão,  treinamento  oferecido  às  equipes       
de  investigação  para  detecção  oportuna  e        
adequada  dos  casos  em  suspeição  para  evitar         
surtos  e  epidemias,  ampliação  de  campanhas  na         
mídia  com  informações  atualizadas  sobre       
tópicos  relevantes  relacionados  ao  sarampo  e  em         
tempo  real  para  chegar  aos  profissionais  de         
saúde,  à  população  e  à  comunidade  em  geral  –           
(ação   7)   

✔ (SIM)    Orientações  sobre  ações,     
atividades  e  serviços  de  saúde  para  a         
população   em   geral    (e)   

Capacitação  profissional  recomendada  pelo      
Ministério  da  Saúde  às  equipes  de  vigilância         
epidemiológica  no  monitoramento  sempre  que       
ocorrer  deslocamento  de  pessoas  para  as  regiões         
com  transmissão  ativa  da  doença,  aplicando,        
pelo  menos  duas  semanas  antes  da  viagem,  duas          
doses  das  vacinas  (sarampo  e  rubéola),  controle         
e  monitoramento  na  evolução  clínica  da  doença         
e   na   letalidade   –   (ação   8)   

✔ (SIM)  Medidas  intensivas  aplicadas     
pela   EVDT    (c)   

Orientações  técnicas  recomendadas  pelo      
Ministério  da  Saúde  aos  serviços  de        
enfermagem  relacionados  à  vacinação  capazes       
de  contribuir  na  gestão  dos  processos  de  saúde  e           

✔ (NÃO)   Ação  não  encontrada  nos       
Boletins  Epidemiológicos  e  Relatórios  de       
Gestão   
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Fonte:   Autora   (2020)   
  

Diante  do  exposto  na  tabela  de  medidas  de  práticas  aplicadas  no  município  na  seção                

4  (Quadro  8),  em  comparação  com  as  medidas  recomendadas  pelos  órgãos  de  saúde               

encontradas  na  literatura  na  seção  2  (Quadro  1),  observa-se  que  algumas  das  práticas               

mencionadas  não  foram  encontradas  nos  Boletins  Epidemiológicos  e  nos  Relatórios  de             

Gestão,  sendo  medidas  importantes  a  serem  aplicadas  para  prevenção  do  sarampo  e  capazes               

de   reverter   o   cenário   atual   de   surtos   na   cidade.   

Na  comparação  das  práticas,  houve  convergência  entre  muitas  das  medidas            

mencionadas  na  literatura  e  as  medidas  que  foram  aplicadas  durante  o  período  analisado  no                

município.  Porém,  as  medidas  que  não  foram  citadas  na  análise  dos  dados  no  período  estão                 

relacionadas  à  capacitação  profissional  das  equipes  de  vigilância  epidemiológicas;  aos            

medicamentos  utilizados  para  redução  do  desconforto  ocasionado  pelos  sintomas  causados            

pelo  sarampo;  às  orientações  técnicas  aos  serviços  de  enfermagem  relacionadas  à  vacinação;              

e  as  práticas  aplicadas  para  despertar  o  interesse  em  jovens  e  adolescentes  na  importância  de                 

medidas  preventivas  para  o  combate  ao  sarampo.  Todas  essas  ações  são  recomendadas  pelos               

órgãos  de  saúde  e  são  fundamentais,  quando  aplicadas,  para  alcançar  a  cobertura  vacinal               

adequada   e   evitar   a   disseminação   que   vem   ocorrendo   em   Porto   Alegre   nos   últimos   anos.   

Diante  do  exposto,  as  medidas  de  práticas  são  fundamentais  para  que  o  município               

possa  enfrentar  os  surtos  de  sarampo  que  vêm  ocorrendo  desde  os  dois  últimos  períodos  e                 

também  para  que  haja  participação  popular  de  modo  pleno  na  cobrança  ao  poder  público                

para   a   execução   das   medidas   recomendadas   pelos   órgãos   técnicos   da   saúde.   

  

4.6   DISCUSSÃO   DOS   RESULTADOS   
  

À  luz  da  análise  dos  resultados  e  da  revisão  de  literatura,  encontram-se  os  seguintes                

fatores   que   influenciaram   na   ampliação   de   casos   de   sarampo   ao   longo   do   período   analisado.   

nas  práticas  de  investigação  de  novos  casos  das          
doenças   imunopreveníveis   –   (ação   9)   

Práticas  aplicadas  para  despertar  o  interesse  em         
jovens  e  adolescentes  sobre  a  importância  de         
medidas  preventivas  no  combate  ao  sarampo        
(ação   10)   

✔ (NÃO)   Ação  não  encontrada  nos       
Boletins  Epidemiológicos  e  Relatórios  de       
Gestão   
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A  cobertura  vacinal  se  manteve  abaixo  da  meta  recomendada  igual  ou  superior  aos               

95%  de  acordo  com  os  órgãos  de  saúde,  contribuindo  para  que  no  período  a  população                 

estivesse  desprotegida  e  ocasionando  os  novos  casos  de  sarampo  que  surgiram  nos  dois               

últimos   anos   em   Porto   Alegre.   

A  desinformação  da  população  em  relação  às  vacinas  e  seus  benefícios  foi              

responsável  por  conseguir  que  fatores  complexos  como  religiosos,  sociais,  culturais,            

políticos,  econômicos  e  crenças  pessoais  influenciassem  a  população  na  recusa  vacinal,  o              

que  fez  com  que  a  sociedade  ficasse  vulnerável  ao  contágio  do  sarampo  por  estar                

desprotegida  sem  a  vacinação,  e  que  acabou  acelerando  o  movimento  crescente  da              

antivacinação   já   divulgado   com   frequência   com   notícias   na   mídia.   

A  importação  de  casos  com  a  migração  e  viagens  internacionais  são  fatores  que               

apresentam  riscos  à  população  sempre  que  a  cobertura  vacinal  encontra-se  abaixo  dos              

índices  recomendado  pelos  órgãos  de  saúde  e  deixando  em  alerta  as  equipes  de  vigilância                

epidemiológicas,  tendo  sido  registrado  um  surto  em  Porto  Alegre,  no  ano  de  2018,  o  caso                 

índice  foi  uma  mulher,  de  25  anos,  com  histórico  de  viagem  a  Manaus,  onde  teve  contato                  

com  caso  do  sarampo,  este  surto  esteve  relacionado  com  importação  do  vírus  da  Venezuela,                

conforme   identificação   do   genótipo   (D8   –   o   mesmo   presente   na   Venezuela).   

Este  surto,  ocorrido  a  partir  do  ano  de  2018,  foi  ocasionado  pelo  processo  migratório                

entre  as  fronteiras  internacionais  devido  à  migração  de  venezuelanos  para  algumas  regiões              

do  Brasil  por  problemas  da  situação  sociopolítica  e  econômica  do  país.  O  surto  atingiu  os                 

Estados  do  Rio  Grande  do  Sul,  Rio  de  Janeiro,  São  Paulo,  Roraima,  Pará  e  Amazonas,  onde                  

ocorreu   o   contágio   na   cidade   de   Manaus.   

Outro  fator  também  identificado  na  análise  de  dados  da  pesquisa  foram  os              

sentimentos  associados  ao  medo  e  à  insegurança  sobre  a  eficácia  e  segurança  das  vacinas  e                 

que  contribuíram  na  recusa  vacinal  e  deixaram  a  população  desprotegida  ao  contágio  do               

sarampo.   

Os  resultados  finais  desta  pesquisa  trazem  quatro  fatores  que  foram  encontrados  na              

literatura  e  nas  recomendações  dadas  pelos  órgãos  de  saúde,  sendo  importantes  para  evitar               

que   surtos   da   doença   acabem   ocorrendo   e   atingindo   a   população.   

● Práticas   para   capacitação   dos   profissionais   e   motivação   para   os   mesmos;   

● Investimentos   em   educação   em   saúde   para   jovens   e   adolescentes;   

● Medicamentos  administrados  pelos  profissionais  de  saúde  para  reduzir  o           

desconforto   ocasionado   pelos   sintomas   causados   pelo   sarampo;   
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● Orientações  técnicas  recomendadas  pelo  Ministério  da  Saúde  aos  serviços  de            

enfermagem   relacionados   à   vacinação.     

Na  análise  dos  dados,  não  foi  possível  identificar  estes  fatores  que  são  importantes               

na   prevenção   à   promoção   e   aos   cuidados   do   sarampo.   

Sugere-se  a  aplicação  de  práticas  às  equipes  de  vigilância  epidemiológicas  pela             

gestão  de  saúde  com  ações  intensivas  direcionadas  à  capacitação  profissional  para  que  se               

sintam  melhor  preparados  e  motivados  no  desempenho  das  suas  atividades  de  rotinas  no               

trabalho.   

Investimentos  em  educação  em  saúde  para  jovens  e  adolescentes  para  que  possa              

despertar  neles  o  interesse  no  conhecimento  sobre  os  benefícios  da  vacinação  neste  grupo,               

que  é  considerado  de  risco,  sendo  oportuna  a  aplicação  de  práticas  para  promoção  de                

educação  em  saúde  na  prevenção  pela  busca  da  imunização  e  assim  estarem  protegidos  do                

sarampo.   

Sugere-se  também  que  práticas  sejam  ofertadas  pela  Secretaria  Municipal  de  Saúde             

de  Porto  Alegre  sobre  a  dispensação  de  medicamentos  nos  cuidados  administrados  pelos              

profissionais  de  saúde  para  reduzir  o  desconforto  ocasionado  pelos  sintomas  causados  pelo              

sarampo,  para  que  o  grupo  de  risco  de  crianças  suscetíveis  de  1  a  4  anos  possa  ter                   

minimizados   os   efeitos   provocados   pela   doença.   

Por  fim  também  sugere-se  orientações  técnicas  aos  serviços  de  enfermagem  que  são              

recomendadas  pelo  Ministério  da  Saúde  e  relacionadas  à  vacinação,  capazes  de  contribuir              

na  gestão  dos  processos  de  saúde  e  nas  práticas  de  investigação  de  novos  casos  da  doença,                  

para  que  consigam  evitar  surtos  de  sarampo  como  os  que  foram  confirmados  nos  dois                

últimos   anos   em   Porto   Alegre.   

Consideramos  que  todas  essas  práticas  mencionadas  sejam  reforçadas  para  que  haja             

o  fortalecimento  dos  serviços  de  vigilância  epidemiológica  e  assim  conseguir  modificar  a              

real  situação  atual  da  doença  no  município,  proporcionando  aos  porto-alegrenses  uma  vida              

mais   saudável,   segura   e   livre   do   sarampo.   
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5   CONSIDERAÇÕES   FINAIS   

  

A  partir  deste  estudo,  os  objetivos  traçados  foram  atendidos  após  a  análise  dos               

fatores  que  causaram  a  ampliação  de  casos  de  sarampo  no  município,  conseguindo              

relacionar  com  a  análise  da  cobertura  vacinal  no  período  de  2016  a  2019  e,  assim  podendo                  

identificar  medidas  que  devem  ser  tomadas  para  evitar  surtos  desta  doença  de  acordo  com                

os  órgãos  competentes  de  saúde  e  verificar  as  práticas  aplicadas  durante  o  período  pelo                

município   para   o   controle   do   sarampo.     

A  pesquisa  foi  desenvolvida  no  contexto  de  um  estudo  de  caso,  de  caráter  descritivo                

com  abordagem  qualitativa  e  desenvolvida  a  partir  de  dados  secundários  coletados  nos              

relatórios  gerados  por  fontes  governamentais  e  publicações  de  artigos  científicos  para  a              

análise  do  índice  de  cobertura  vacinal  do  sarampo  e  na  identificação  das  práticas  utilizadas                

pelo  município  para  prevenir  e  combater  a  doença,  conseguindo  assim,  ajudar  a  mapear  o                

cenário,  identificando  fatores  que  influenciam  nos  padrões  de  comportamento  da  população             

e  tornando  interessante  a  realização  de  mais  estudos  aplicados  sobre  a  análise  das  práticas                

que   conseguem   evitar   o   contágio   da   doença.   

Após  o  estudo  da  análise  dos  dados,  observou-se  a  reemergência  do  sarampo  no               

período  de  2018  a  2019,  confirmando  57  novos  casos  da  doença  em  Porto  Alegre.  Tal  fato                  

decorre  das  baixas  coberturas  vacinais  em  crianças  de  1  a  4  anos,  os  dados  da  cobertura                  

vacinal  no  período  apresentaram  taxas  menores  do  que  a  meta  estabelecida  pelo  Ministério               

da  Saúde  para  todas  as  regiões  do  Brasil,  o  que  favoreceu  o  surto  observado  em  Porto                  

Alegre.     

Essas  coberturas  inadequadas  decorrem  da  crescente  desinformação  da  população           

sobre  as  vacinas  e  os  seus  benefícios,  causada  por  fatores  religiosos,  econômicos,  sociais  e                

políticos,   pelo   sentimento   de   insegurança   e   medo   sobre   a   eficácia   e   segurança   das   vacinas.   

Destaca-se  a  importância  das  avaliações  constantes  das  coberturas  vacinais  e  o             

fortalecimento   dos   Serviços   de   Vigilância   Epidemiológica.   

O  estudo  atendeu  seu  objetivo  de  pesquisa  e,  à  luz  dos  resultados  encontrados,               

sugere-se  explorar  as  práticas  que  evitam  surtos  da  doença,  despertar  o  interesse  de  mais                

acadêmicos  por  novos  estudos  sobre  este  assunto,  incentivar  a  realização  de  projetos  na               

universidade  com  ações  de  extensão,  da  mesma  forma  que  se  pretende  que  a  pesquisa  possa                 

contribuir  com  as  medidas  de  prevenção  para  os  porto-alegrenses  –  e  também  para               

população  em  geral  de  outros  municípios  da  região  –  e  com  as  entidades  de  saúde  do                  
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município  para  o  fortalecimento  das  ações  de  promoção  à  prevenção  e  do  controle  do                

sarampo.   

Finalizo  o  estudo  tendo  em  vista  o  cenário  atual,  em  2020,  quando  o  mundo  enfrenta                 

a  pandemia  de  Covid-19,  onde  a  necessidade  das  vacinas  é  evidenciada  por  toda  população                

mundial,   sendo   o   método   mais   seguro   de   proteção   ao   combate   das   doenças.   

O  sarampo  é  uma  doença  imunoprevenível,  mas,  por  ser  altamente  contagiosa,  leva              

sérios  riscos  às  pessoas  acometidas  pela  doença,  tanto  deixando  sequelas  por  toda  vida               

como  podendo  levar  a  óbito,  situação  que  precisa  ser  evitada  com  mais  divulgação  sobre  o                 

assunto   e   diálogo   para   o   fortalecimento   da   importância   da   vacinação.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



52   
  
  

REFERÊNCIAS   

  

AFONSECA,  S.  G.  G.  B.  Boas  práticas  em  vacinação .  2011.  Dissertação  (Mestrado)  –               
Instituto  de  Ciências  da  Saúde,  Universidade  Católica  Portuguesa,  2011.  Disponível  em:             
https://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/9504.   Acesso   em:   24   jul.   2020.   
  

ALMEIDA,  C.  C.  C.;  CARVALHO,  G.  B.;  FERREIRA,  J.  S.;  SOUZA,  L.V.G.;  FÉ,  M.  S.                 
M.;  FONTENELE,  A.  P.  S.;  OLIVEIRA,  L.  K.  R.;  RODRIGUES,  A.  C.  E.  Estudo                
epidemiológico  de  pacientes  infectados  por  sarampo  no  Brasil.   Brazilian  Journal  of             
Health  Review .  Curitiba,  v.  3,  n.  2,  p.  1513-1526,  2020.  Disponível  em:              
https://www.brazilianjounals.com/index.php/BJHR/article/view/11258.  Acesso  em:  24  jul.       
2020.   
  

ALMEIDA,  C.  M.  S.;  SOUZA,  L.;  COELHO,  G.  N.;  ALMEIDA,  K.  C.;  SOUZA,  L.  G.  D.                  
Correlação  entre  o  aumento  da  incidência  de  sarampo  e  a  diminuição  da  Cobertura  Vacinal                
dos  últimos  10  anos  no  Brasil.   Brazilian  Journal  of  Health  Review ,  Curitiba,  v.  3,  n.  1,  p.                   
406-415,  2020.  Disponível  em:      
http://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/view/6308/5598.  Acesso  em:  12      
out.   2020.   
  

APS,  L.  R.  M.  M;  PIANTOLA,  M.  A.  F.;  PEREIRA,  S.  A;  CASTRO,  J.  T;  SANTOS,  F.  A.                    
O.;  FERREIRA,  L.  C.  S.  Eventos  adversos  de  vacinas  e  as  consequências  da  não  vacinação:                 
uma  análise  crítica.   Revista  Saúde  Pública ,  2018.  Disponível  em:           
https://doi.org/10.11606/51518.8787.2018052000384.    Acesso   em:   18   set.   2020.   
  

BORGES,  A.  O.;  PAULO,  A.  R.;  ARAÚJO,  G.  M.;  COSTA,  S.  Q.  Surto  de  sarampo  pelo                  
baixo  índice  de  vacinação  no  Brasil.  Anais  da  X  Mostra  Científica  da  FAMP  –  Mineiros,                 
GO  –  Brasil ,  2019.  Disponível  em:        
https://fampfaculdade.com.br/Wp-Content/uploads/2019/12/Anais-X-Mostra-Cienti%CC%8 
1fica-2019.pdf#page=170.   Acesso   em:   11   out.   2020.   
  

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Vigilância  epidemiológica  do  sarampo  no  brasil  2019:             
janeiro  a  dezembro.   Boletim  Epidemiológico ,  v.  51,  n.  06,  Secretaria  de  Vigilância  em               
Saúde,  Ministério  da  Saúde,  2020.  Disponível  em:         
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/10/Boletim-epidemiologico- 
SVS-06.pdf.   Acesso   em:   15   mai.   2020.   
  

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.   Boletim  Epidemiológico ,  Brasília,  número  especial,  set.            
2019.  Disponível  em:     
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/setembro/25/boletim-especial-21ago19 
-web.pdf.   Acesso   em:   29   mai.   2020.   
  

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.   Boletim  Epidemiológico ,  Brasília,  v.  51,  n.  19,  2020.              
Disponível   em:     
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/08/Boletim-epidemiologico-SVS- 
19.pdf.    Acesso   em:   15   mai.   2020.   
  



53   
  
  

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.   Boletim  Epidemiológico,   Brasília,  v.  50,  n.  23,  2019.              
Disponível  em:    
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2019/setembro/13/BE-sarampo-23-final.pdf.  Acesso    
em:   4   jun.   2019.   
  

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Vigilância  em  Saúde.   Boletim            
Epidemiológico ,  Brasília,  v.  50,  n.  29,  2019.  Disponível  em:           
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2019/outubro/10/Boletim-epidemiologico-SVS-29.pdf 
.    Acesso   em:   4   jun.   2020.   
  

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Vigilância  em  Saúde.   Calendário  Nacional  de              
Vacinação.  Brasília:  Ministério  da  Saúde,  2018.  Disponível  em:          
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/jpg/2018/setembro/17/calendario-de-vacinacao-1 
7-09-2018.jpg.   Acesso   em:   28   mai.   2020.   
  

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.   Cobertura  Vacinal  na  Campanha  contra  o  Sarampo  por              
Unidades  da  Federação,  2018.   Brasília:  Ministério  da  Saúde,  2019.  Disponível  em:             
http://www.saude.gov.br/sipni.datasus.gov.br.   Acesso   em:   25   jun.   2020.   
  

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.   Saúde  lança  publicação  com  dados  de  doenças  que              
atingiram  o  país  nos  últimos  16  anos.  Brasília:  Ministério  da  Saúde,  2019.  Disponível  em:                
http://aude.gov.br/noticias/agencia-saude/45845-ministerio-da-saude-lanca-edicao-especial- 
com-dados-de-doencas-que-atingiram-o-pais-nos-ultimos-16-anos.  Acesso  em:  29  maio       
2020.   
  

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.   Secretaria  de  Vigilância  em  Saúde  16  anos,   SVS  informe,               
nº   4016,   maio   2019.   Porto   Alegre:   RS,   SMS,   2020.   Disponível   em:     
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2019/maio/24Informe-Sarampo-n40.pdf.  Acesso  em:     
29   maio   2020.   
  

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.   Secretaria  Estadual  do  AM,  RR,  RS,  RJ,  PA,  SE,  PE,  SP,                 
RO,  BA  e  DF.   Situação  do  Sarampo  no  Brasil  -  2019.  Informe  nº  35.  Brasília:  Ministério  da                   
Saúde,  2020.  Disponível  em:      
http://www.saude.gov.br/images/pdf/2019/janeiro/10/informe-sarampon35-9jan19gab.pdf.   
Acesso   em:   2   jun.   2020.   
  

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Sistema  de  Informação  do  Programa  Nacional  de             
Imunizações.   Brasília:  Ministério  da  Saúde,  2020.  Disponível  em:          
http://sipni.datasus.gov.br/si-pni-web/faces/inicio.jsf.   Acesso   em:   22   jun.   2020.   
  

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.   SI-PNI  Web.  Brasília:  Ministério  da  Saúde,  2020.             
Disponível  em:    
http://sipni-gestao.datasus.gov.br/si-pniweb/faces/relatorio/consolidado/coberturavacinalroti 
na.jsf?token=34d520f200da23cc6a994ebb5cf188b5.   Acesso   em:   19   mar.   2020.   
  

CHAVES,  E.  C.  R.;  JÚNIOR,  K.  N.  T.;  ANDRADE,  B.  F.  F.;  MENDONÇA,  M.  H.  R.                  
Avaliação  da  cobertura  vacinal  do  sarampo  no  período  de  2013  –  2019  e  sua  relação  com  a                   
reemergência  no  Brasil.   Revista  Eletrônica  Acervo  Saúde ,  n.  38,  p.  1982,  2020.              



54   
  
  

Disponível  em:  https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/1982.  Acesso  em:       
25   jun.   2020.     
  

DIAS,  K.  L;  SANTOS,  L.  O.;  ARANHA,  A.  L.  B.  Consequências  do  movimento  antivacina                
na  saúde  infantil.   Revista  Científica  Multidisciplinar  Núcleo  do  Conhecimento ,  ano  04,             
ed.  03,  vol.  02,  p.  148-159,  2019.  Disponível  em:           
http://nucleodoconhecimento.com.br/saude/movimento-antivacina.   Acesso   em:   18   set.   2020.   
  

DOMINGUES,  C.  M.  A.  S.;  PEREIRA,  M.  C.  C.  Q.;  SANTOS,  E.  D.  D.;  SIQUEIRA,  M.                  
M.;  GANTER,  B.   Técnicas  do  grupo  de  trabalho  de  sarampo.  Brasília:  Ministério  da               
Saúde,  1997.  Disponível  em:      
http://dx.doi.org/10.5123/S0104-16731997000100002Inf.Epidemiol.Susv.6n.1.  Acesso  em:     
25   jun.   2020.   
  

FONSECA,   J.    J.   S.    Metodologia   da   Pesquisa   Científica.    Fortaleza:   UECE,   2002.   
  

GIL,   A.   C.    Como   elaborar   projetos   de   pesquisa.    4.   ed.   São   Paulo,   SP:   Atlas,   2002.  
  

GIL,   A.   C.    Como   Elaborar   Projetos   de   Pesquisa.    5.   ed.   São   Paulo,   SP:   Atlas,   2010.   
  

LIMA,  G.  T.;  BRITO,  A.  G.;  VARGAS,  G.  L.  M.;  FERREIRA,  J.  D.;  SILVA,  P.  I.  O.;                   
SEGUNDO,  J.  T.  M.;  COUTO,  B.  C.  Os  impactos  da  mudança  do  perfil  epidemiológico  do                 
sarampo  no  Brasil.   Brazilian  Journal  of  Health  Review ,  Curitiba,  v.  3,  n.  3,  p.  5973-5981,                 
2020.  Disponível  em:  https://www.researchgate.net/publication/342680649.  Acesso  em:  11         
out.   2020.   
  

LISBOA,  N.  B.;  FREIRE,  A.  R.  D.  J.;  FIGUEIREDO,  M.  S.  Internações  por  sarampo  e                 
cobertura  vacinal  do  tríplice  viral:  situação  do  Brasil.   In :  CONGRESSO            
INTERNACIONAL  DE  ENFERMAGEM,  2.,  Aracajú,  2019.   Anais   [...].  Aracaju:  UNIT,            
2019.  Disponível  em:  http://eventos.set.edu.br/index.php/cie/article/view/11833.  Acesso      
em:   5   jul.   2020.   
  

LOBO,  S.  P.  A.  S.  P.  C.  Sarampo:   ameaça  real  ou  virtual?  Promovendo  a  imunidade  de                 
grupo.  Relatório  de  estágio  (Mestrado)  –  Escola  Superior  de  Enfermagem  de  Lisboa,  2018.               
Disponível   em:   http://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/28397.    Acesso   em:   25   jul.   2020.   
  

LUZ,  D.  C.  R.  P.;  SOUZA,  J.  G.;  SILVA,  M.  O.;  CAMPOS,  J.  R.  E.  Movimento                  
antivacinação:  uma  ameaça  à  humanidade.   Revista  e-ciência ,  [S.l.],  v.  7,  n.  2,  2019.               
Disponível  em:  https://revistafjn.com.br/revista/index.php/eciencia/article/view/885.  Acesso      
em:   14   out.   2020.   
  

MEDEIROS,  E.  A.  S.  Entendendo  o  ressurgimento  e  o  controle  do  sarampo  no  Brasil.   Acta                 
paul.  Enferm.,  vol.  33,  São  Paulo,  2020.  Disponível  em:           
https://orcid.org/0000-0002-6205-259X.   Acesso   em:   18   set.   2020.   
  

MELLO,  C.;  GERVITZ,  L.  C.  O  movimento  antivacina:  a  contaminação  ideológica,  a              
escolha  social,  o  direito  e  a  economia.   Revista  de  Direito  e  Medicina ,  [S.l.],  v.  5.,  2020.                  
Disponível  em:    
https://www.thomsonreuters.com.br/content/dam/openweb/documents/pdf/Brazil/white-pap 



55   
  
  

er/rdm-5-cecilia-mello-e-luiza-gervitz-o-movimento-antivacina.pdf.  Acesso  em:  25  jul.       
2020.   
  

MELLO,  J.  N.;  HADDAD,  D.  A.  R.;  CÂMARA,  G.  N.  P.A.;  CARVALHO,  M.  S.;                
ABRAHÃO,  N.  M.;  PROCACI,  V.  R.   Panorama  atual  do  sarampo  no  mundo:   risco  de                
surtos  nos  grandes  eventos  no  Brasil.  Fundação  Oswaldo  Aranha  (UniFOA),  2014.             
Disponível  em:  http://files.bvs.br/upload/S/0047-2077/2014/v102n1/a4023.pdf.  Acesso  em:       
11   out.   2020.   
  

MINAYO,  M.  C.  S.  (Org.).   O  desafio  do  conhecimento :  pesquisa  qualitativa  em  saúde.               
11.ed.   Petrópolis:   Vozes,   2001.   
  

MIZUTA,  A.  H.;  SUCCI,  G.  M.;  MONTALLI,  V.  A.  M.;  SUCCI,  R.  C.  M.   Percepções                 
acerca  da  importância  das  vacinas  e  da  recusa  vacinal  numa  escola  de  medicina.               
Revista  Paulista  de  Pediatria.  Vol.  37,  n.  1,  pp.  34-40,  2019.  Disponível  em:               
https://doi.org/10.1590/1984-0462/;2019;37;1;00008 .   Acesso   em:   26   mar.   2020.   
  

MORAIS,  R.  M.  P.  P.   Vírus  do  Sarampo :  impacto  em  saúde  pública  e  aplicações                
terapêuticas.  Faculdade  de  Farmácia  da  Universidade  de  Coimbra,  2014.  Disponível  em:             
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/87804/1/M_Rita%20Morais.pdf.  Acesso  em:     
11   out.   2020.   
  

NOVAIS,  G.  O.;  DIAS,  Y.  J.  M.;  GOMES,  I.  L.;  BATISTA,  M.  M.;  VILASBOAS,  L.;                 
MOTA.  M.  G.  F.;  FERNANDES,  L.  F.  Análise  epidemiológica  do  sarampo  e  fatores               
determinantes.  Anais  do  3°  Simpósio  das  Ligas  Acadêmicas  Simliga.  (2019).   Revista             
Eletrônica  Acervo  Saúde ,  (1),  e2179.  Disponível  em:         
https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/2179.   Acesso   em:   26   jun.   2020.     
  

ORGANIZAÇÃO  PAN-AMERICANA  DA  SAÚDE.   Folha  informativa :  sarampo.         
Brasília:  OPAS,  2019.  Disponível  em:       
http://paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5633:folha-informati 
va-sarampo&itemid=1060.   Acesso   em:   29   maio   2020.   
  

PEDROSO,  E.  T.   Humanizar  a  administração :  com  sabedoria  e  competência.  Rio  de              
Janeiro:   Qualitymark,   2006.   
  

PINTO,  E.  F.;  CRUZ,  A.  M.  D.;  MATTA,  N.  E.  Vacinas:  progressos  e  novos  desafios  para  o                   
controle  de  doenças  imunopreveníveis.   Acta  biol.  Colomb. ,  vol.  16,  nº  3,  2011.  Disponível               
em:   https://www.researchgate.net/publication/235678251.   Acesso   em:   10   out.   2020.   
  

PORTO  ALEGRE.  Secretaria  Municipal  de  Saúde.  Comunicação  Social.   Começa  nova            
etapa  de  campanha  de  vacinação  contra  sarampo.   Porto  Alegre:  SMS,  2020.  Disponível              
em:  http://www2.portoalegre.rs.gov.br/cs/default.php?p_noticia=999208076.  Acesso  em:  29       
maio   2020.   
  

PORTO  ALEGRE.  Secretaria  Municipal  de  Saúde.   Relatório  Anual  de  Gestão  2016.   Porto              
Alegre:  SMS,  2020.  Disponível  em:       
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/sms/default.php?p_secao=895.   Acesso   em:   2   jun.   2020.   
  

https://doi.org/10.1590/1984-0462/;2019;37;1;00008


56   
  
  

PORTO  ALEGRE.  Secretaria  Municipal  de  Saúde.   Relatório  Anual  de  Gestão  2017.   Porto              
Alegre:  SMS,  2020.  Disponível      
em:http://www2.portoalegre.rs.gov.br/sms/default.php?p_secao=895.  Acesso  em:  2  jun.       
2020.   
  

PORTO  ALEGRE.  Secretaria  Municipal  de  Saúde.   Relatório  Anual  de  Gestão  2018.  Porto              
Alegre:  SMS,  2020.  Disponível      
em:http://www2.portoalegre.rs.gov.br/sms/default.php?p_secao=895.  Acesso  em:  2  jun.       
2020.   
  

PORTO  ALEGRE.  Secretaria  Municipal  de  Saúde.   Relatório  Anual  de  Gestão  2019.  Porto              
Alegre:  SMS,  2020.  Disponível  em:       
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/sms/default.php?p_secao=895.   Acesso   em:   2   jun.   2020.     
  

RIBEIRO,  C.;  MENEZES,  C.;  LAMAS,  C.  Sarampo :   achados  epidemiológicos  recentes  e             
implicações  para  a  prática  clínica.   Almanaque  multidisciplinar  de  pesquisa,   Universidade            
UNIGRANRIO,  Rio  de  Janeiro,  v.  2,  n.  1,  2015.  Disponível  em:             
http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/amp/article/download/3343/1568.  Acesso    
em:   25   jul.   2020.   
  

ROSA,  E.  M.  F.  J.  S.   Mais  saúde :  menos  sarampo.  Dissertação  (Mestrado)  -  Escola                
Superior  de  Enfermagem  de  Lisboa,  2012.  Disponível  em:          
http://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/16006.   Acesso   em:   24   jul.   2020.   
  

SANCHES,  S.  H.  D.  F.  N.;  CAVALCANTI,  A.  E.  L.  W.  Direito  à  saúde  na  sociedade  da                   
informação:  a  questão  das  fake  news  e  seus  impactos  na  vacinação.   Revista  Jurídica  –                
UNICURITIBA,  vol.  04,  nº  53,  Curitiba,  2018.  p.  448-466.  Disponível  em:             
https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/3227/371371743.  Acesso    
em:   18   set.   2020.   
  

SINAN.   Informações  de  saúde  Tabnet .  2020.  Disponível  em:          
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/cnv/cpniuf.def.   Acesso   em:   24   jul.   2020.   
  

SILVA,  A.  B.  S.;  ARAÚJO,  A.  C.  M.;  SANTOS,  M.  C.  S.;  ANDRADE,  M.  S.;                 
MENDONÇA,  R.  M.  Indicadores  de  Cobertura  Vacinal  para  classificação  de  risco  de              
doenças  imunopreveníveis.   Revista  Brasileira  em  Promoção  da  Saúde ,  2019.  Disponível            
em:   https://researchgate.net/publication/336868232.   Acesso   em:   10   out.   2020.   
  

SILVA,  S.  E.  M.   Vacinação  e  a  apropriação  do  conhecimento  imunológico  por  alunos  do                
ensino  médio :  uma  abordagem  em  pesquisa-ação.  2019.  Dissertação  (Mestrado)  –  Instituto             
de  Ciências  Biológicas,  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais,  2019.  Disponível  em:             
https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/30777.   Acesso   em:   24   jul.   2020.   
  

SOUSA,  C.  J.;  VIGO,  Z.  L.;  PALMEIRA,  C.  S.  Compreensão  dos  pais  acerca  da                
importância  da  vacinação  infantil.   Revista  Enfermagem  Contemporânea ,  Salvador,  2012.          
Disponível   em:   http://www.bahiana.edu.br/revistas.   Acesso   em:   11   out.   2020.    
  

STEVANIM,  L.  F.   Sarampo  de  volta  ao  mapa .  Rio  de  Janeiro:  Fiocruz,  2018.  Disponível                
em:   https://portal.fiocruz.br/noticia/sarampo-de-volta-ao-mapa.   Acesso   em:   25   jul.   2020.   



57   
  
  

  
STRINGARI,  J.  F.  M.;  ADRIANO,  E.  J.   Sarampo :  características  gerais;  como  problema              
de  saúde  pública;  situação  atual  em  Santa  Catarina.  Florianópolis:  UFSC,  1985.  Disponível              
em:   
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/112795/253876.pdf?sequence=1.   
Acesso   em:   25   jul.   2020.   
  

SUCCI,  R.  C.  M.  Recusa  Vacina–  que  é  preciso  saber.   J.  Pediat.  (Rio  J.),  v.  94,  n.º  6,  Porto                     
Alegre,  nov./  dez.,  2018.  Disponível  em:  https://doi.org/10.1016/j.jped.2018.01.008.  Acesso          
em:   18   set.   2020.   
  

VASCONCELOS,  L.  A.;  SANTOS,  J.  N.G.;  ARENHARDT,  A.  S.;  MOREIRA,  A.  M.  A.;               
VAZ,  H.  J.;  SILVA,  J.  L.;  RAMOS,  V.  J.;  LIMA,  I.  O.  F.;  TEIXEIRA,  F.  J.  M.;  PEREIRA,  J.                     
L.  S.  Análise  epidemiológica  do  sarampo  entre  os  estados  brasileiros  que  fazem  fronteira               
com  outros  países,  Brasil,  2015  a  2018.   Research,  Society  and  Development ,  v.  9,  n.  6,  e                  
176963583,  2020.  Disponível  em:      
http://www.scielo.br/pdf/jbpml/v55n4/pt_1676-2444-jbpml-55-04-0390.pdf.  Acesso  em:  11      
out.   2020.   
  

VERAS,  R.  P.;  BARRETO,  M.  L.;  ALMEIDA  FILHO,  N.;  BARATA,  R.  B.              
Epidemiologia :  contextos  e  pluralidade.  Rio  de  Janeiro:  Fiocruz,  1998.  Disponível  em:             
https://static.scielo.org/scielobooks/p5z3b/pdf/veras-9788575412633.pdf.  Acesso  em:  5  jul.       
2020.   
  

XAVIER,  A.  R.;  RODRIGUES,  T.  S.;  SANTOS,  L.  S.;  LACERDA,  G.  S.;  KANAAN,  S.                
Diagnóstico  clínico,  laboratorial  e  profilático  do  sarampo  no  Brasil.  Jornal  Brasileiro  de              
Patologia  e  Medicina  Laboratorial,   Rio  de  Janeiro,  v.  55,  n.  4,  2019.  Disponível  em:               
http://dx.doi.org/10.5935/1676-2444.20190035.   Acesso   em:   5   jul.   2020.   
  

YIN,  R.  K.   Estudo  de  caso:   planejamento  e  métodos.  2.  ed.  Porto  Alegre:  Bookmam,  2001.                 
Disponível  em:  https://www.infoescola.com/sociedade/estudo-de-caso/.  Acesso  em:  27  jun.         
2020.   

  
  
  


