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Introdução: O sarampo é uma doença febril aguda e altamente contagiosa, associada à uma 

erupção cutânea eritematosa e maculopapular característica. A infecção é causada por um 

vírus respiratório da família Paramyxoviridae e do gênero Morbillivirus [1]. O sarampo é 

considerado uma das doenças infecciosas mais contagiosas do mundo, capaz de atingir todos 

os grupos etários, sendo caracterizado por risco particular em crianças menores de cinco anos 

de idade e uma das principais causas de morte evitáveis por vacinas em crianças [2]. A 

transmissão do vírus do sarampo ocorre de forma interpessoal por via aérea quando o doente 

tosse, espirra, fala ou até mesmo respira próximo de outras pessoas, podendo transmitir para 

90% das pessoas próximas que não estejam imunes [3]. Além disso, o vírus do sarampo 

permanece ativo e contagioso no ar e em superfícies que foram infectadas por até duas horas e 

pode ser transmitido através de uma pessoa infectada a partir de quatro dias antes do 

aparecimento das erupções cutâneas até quatro dias após [4]. O sarampo é extremamente 

grave e pode deixar sequelas por toda a vida ou causar o óbito, assim, a vacinação é a forma 

mais eficaz de evitar tais consequências, pois não existe tratamento antiviral específico contra 

o vírus do sarampo. Os medicamentos são utilizados para reduzir o desconforto ocasionado 

pelos sintomas da doença, bem como complicações graves que podem ser evitadas com 

tratamento de apoio [3,4]. Logo, para a interrupção da transmissão do vírus do sarampo, 

minimização das internações e óbitos a vacinação é a prioridade [5]. Contudo, uma das causas 

apontadas para a reincidência de surtos de sarampo no Brasil é a falta de manutenção de 

níveis de cobertura tidos como ideais pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que são de 

95% [2]. Objetivos: Analisar a reincidência de casos de sarampo nos últimos anos no Brasil. 

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo a partir de dados coletados de boletins 

epidemiológicos disponibilizados pelo Ministério da Saúde, os quais constam dados acerca de 

casos registrados de sarampo no Brasil, ajustados conforme cenário epidemiológico atual. 

Resultados e Discussão: No decorrer do período estudado, foram observados os casos 

confirmados de sarampo anualmente. No ano de 2018 um total de 10.330 casos de sarampo 

foram confirmados no Brasil, com elevado número no mês de julho, somando 3.950 casos, 

correspondente a 38,2% dos casos de sarampo de 2018. Por conseguinte, no período de 

janeiro a setembro de 2019, foram confirmados um total de 3.729 casos de sarampo, sendo 

2317 no mês de julho, apresentando, dessa forma, comportamento epidemiológico semelhante 

com menor número de registros de casos confirmados do que no ano de 2018. Quanto às 

hospitalizações, nos anos de 2014, 2015, 2018 e 2019 ocorreram 2.233 no país, sendo que 

1.361 casos (60,9%) são correspondentes ao ano de 2018. Em 2016 e 2017 não há registro de 

casos confirmados de sarampo no Brasil. Em relação à distribuição por faixa etária, o maior 

número de internações ocorreu nos menores de um ano, com 783 casos (35,1%), e entre 

crianças de 1 a 4 anos, com 429 casos (19,2%). Todavia, o sarampo foi declarado eliminado 

das Américas em 2016, mas durante 2017 e 2018 muitos países da região das Américas 

notificaram casos que foram confirmados de sarampo, incluindo o Brasil, sendo que a crise de 

saúde na Venezuela foi responsável pela maioria dos casos relatados, o sarampo entrou no 
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país com migrantes venezuelanos, entretanto, o baixo número de brasileiros vacinados foi o 

fator que colaborou para a propagação da doença [1]. Em vista disso, o Ministério da Saúde 

tem atuado ativamente junto aos estados e municípios no enfrentamento dos surtos de 

sarampo e as vacinas são ofertadas em unidades públicas e privadas de vacinação. No Sistema 

Único de Saúde (SUS) as vacinas são gratuitas e estão disponíveis nas mais de 36 mil salas de 

vacinação dos postos de saúde de todo o Brasil [2,5]. Contudo, é válido ressaltar que em 2010 

a Assembleia Mundial da Saúde estabeleceu entre seus marcos para a erradicação do sarampo, 

o aumento da cobertura de rotina com a primeira dose da vacina contendo sarampo (MCV1) 

em mais de 90%, a nível nacional. Ademais, em 2012, a Assembleia endossou o Global 

Vaccine Action Plan (plano de ação global de vacinação), com o objetivo de eliminar o 

sarampo em quatro regiões da OMS até 2015 e em cinco regiões até 2020 [4]. Portanto, os 

países que conseguiram erradicar o sarampo ou estejam em via de fazê-lo, devem redobrar sua 

vigilância, pois, casos de sarampo representam um grande desafio para os profissionais da 

saúde, porque exigem diagnóstico rápido de uma doença que é altamente contagiosa e exige 

isolamento social para conter sua disseminação, gerando surtos epidêmicos, os quais podem 

ser úteis para identificar possíveis lacunas nos programas de imunização, que podem não estar 

evidentes através do controle da cobertura vacinal [2]. Conclusão/Considerações Finais: 

Observou-se que nos últimos anos o número de casos de sarampo no Brasil predominam entre 

crianças de até 4 anos, apesar disso, os casos de sarampo ainda continuam presentes em outras 

faixa etárias, destacando, dessa forma, o ônus que a não vacinação impõe sobre a reincidência 

de surtos da doença, o que indica que as políticas públicas voltadas para a prevenção dessa 

doença devem não somente estar voltadas ao público infantil, como também devem 

considerar incluir as outras faixa etárias nas campanhas, no entanto, para isso faz-se 

necessário pesquisas quanto as causas desse aumento de casos no Brasil, para tornar a 

intervenção mais pontual. Portanto, com a realização deste trabalho, almeja-se que sejam 

elucidadas as atuais predominâncias de casos de sarampo, com a finalidade de oferecer dados 

epidemiológicos que viabilizem o entendimento do atual panorama de sarampo no Brasil. 
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