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Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que 364 808 casos de 

sarampo foram notificados de janeiro a julho de 2019, em 181 países devido à redução da 

adesão à vacinação¹. Em 2019, o Ministério da Saúde registrou 4.507 casos de sarampo em 19 

estados, sendo cerca de 95% no estado de São Paulo e o restante espalhado em 18 estados do 

país². Em Belém, o Círio de Nazaré, manifestação religiosa mundialmente conhecida, atrai 

turistas de diversas partes do país e do mundo para participar e conhecer essa festividade, que 

acontece anualmente no mês de outubro. Diante disso, aumenta-se a concentração de pessoas 

na capital do estado e, consequentemente, elevam-se os riscos de transmissão do sarampo 

entre a população sem imunidade. Nesse sentido, o Governo do estado adiantou a campanha 

de vacinação contra o sarampo como medida de proteção da população paraense. Além disso, 

há um movimento contra a vacinação que prejudica a adesão às campanhas e contribui com o 

aumento no índice de doenças. O sarampo é uma doença infecciosa, viral e grave. Causada 

pelo morbilivírus da família paramyxoviridae. Essa doença pode acometer indivíduos de 

qualquer idade, porém as crianças menores de 5 anos, idosos, gestantes, imunodeprimidos e 

desnutridos pertencem ao grupo mais suscetível para contrair o sarampo. A transmissão 

ocorre pelo trato respiratório superior, por meio de tosse, espirro e contato direto com 

secreções infectadas pelo vírus. Se não tratada adequadamente, a doença pode levar aos 

quadros de cegueira, convulsões, desidratação e outras complicações. Além disso, não há 

tratamento específico para o sarampo, durante a intervenção clínica é feito o controle dos 

sintomas para não agravamento do estado de saúde do enfermo, sendo imprescindível a 

prevenção por meio da vacinação, que encontra-se disponível para toda a população brasileira 

de forma universal, integral e sem custos, por meio do sistema único de saúde (SUS)³. Dessa 

forma, o esquema de vacinação é dividido em 2 doses pelo calendário vacinal do SUS, sendo 

a primeira dose aos 12 meses de idade e a segunda aos 15 meses, exceto em casos especiais 

que apenas uma dose de reforço é aplicada. Objetivos: Estimular a imunização contra o 

sarampo, desenvolver a ação de educação em saúde abordando a temática do sarampo, 

ressaltando a importância da vacinação, e os principais agravos causados pela enfermidade 

como também os grupos de risco e apresentar a experiência desenvolvida por acadêmicos do 

Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará participantes do Grupo 

Programa de Educação pelo Trabalho Para a Saúde (PET Saúde- Interprofissionalidade) em 

uma Unidade Básica de Saúde de Belém, no bairro do Guamá, em 3 dias durante o mês de 

outubro de 2019. Descrição da Experiência: Os acadêmicos iniciaram a ação educativa, nos 

3 dias, na sala de espera da unidade, com a participação de, aproximadamente, 30 usuários, 

contando com adultos, grávidas, idosos, adolescentes e crianças. A dinâmica foi dividida em 5 

períodos, foram estes: acolhimento com os usuários, questionamento sobre alguns tópicos da 

doença para os participantes, discussão dos tópicos abordados, entrega do material 

informativo e, por fim, as dúvidas e questionamentos. Iniciou-se a abordagem, por meio da 

apresentação dos acadêmicos, explicando sobre o projeto PET Saúde- Interprofissionalidade. 
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Posteriormente, houve a realização dos questionamentos aos usuários sobre os tópicos a 

seguir: definição da doença, forma de transmissão, sinais e sintomas encontrados, 

complicações possíveis, tratamento, grupos vulneráveis e método de prevenção. Após esse 

período, cada tópico da etapa anterior era respondido pelos acadêmicos. Ao final da ação 

houve a entrega de panfletos informativos e ilustrativos que abordavam os assuntos discutidos 

e houve um espaço destinado para responder questionamentos e dúvidas dos usuários, bem 

como identificar na carteira de vacinação as doses tomadas para combater o vírus do 

Sarampo. Além disso, foi informado que o sarampo é uma das principais causas de morte em 

crianças menores de 5 anos e educar quanto à observação da presença de sinais como: febre, 

dor de cabeça e principalmente manchas avermelhadas na pele, ressaltando que os sintomas 

da doença começam a aparecer entre 8 a 10 dias após a infecção, porém a transmissão da 

doença pode começar a acontecer entre 24 - 48 horas antes do aparecimento do primeiro 

sintoma. Detalhou-se algumas complicações possíveis resultantes da enfermidade não tratada 

adequadamente, que são: infecção nos ouvidos, diarreia, desidratação, convulsões, 

pneumonia, cegueira, infecções e outras lesões no sistema nervoso. Resultados: Observou-se 

que a maioria não conhecia a doença, não sabiam as formas de transmissão, as complicações 

possíveis, a gravidade e nem se havia tratamento. Porém, todos sabiam que a vacinação era o 

principal meio de prevenção à infecção pelo Sarampo. Ademais, desconheciam que gestantes 

não podem receber a vacinação, devido a composição da vacina conter o vírus atenuado e não 

morto. Surgiram muitas dúvidas quanto ao esquema vacinal de familiares, houveram vários 

relatos de que muitos usuários perderam o cartão de vacinação, além dos que não lembravam 

se já haviam recebido as duas doses da vacina quando crianças. Conclusão: Portanto, ratifica-

se que a educação em saúde é uma estratégia importante para informar a população acerca de 

aspectos importantes de algumas doenças, além de fortalecer a prática de vacinação entre as 

diferentes faixas etárias, dessa forma garantindo melhor qualidade de vida, promoção da 

saúde e prevenção de doenças, tanto para indivíduos enfermos quanto para os sadios. Além 

disso, é necessário o estímulo à vacinação, por ser o meio mais eficaz para a prevenção do 

sarampo e de outras doenças, contribuindo de forma direta para o sucesso da campanha de 

vacinação nacional e proteção da comunidade paraense e brasileira. 
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