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Introdução: No Brasil, por volta dos anos 2000 houve uma queda acentuada e notória da 

ocorrência do Sarampo [1]. Tal fato ocorreu desde a implantação do Plano Nacional de 

Imunizações, o qual tem como objetivo central proporcionar a eliminação de algumas doenças 

por meio da vacinação na população brasileira [1,2]. Contudo, recentemente tem-se observado 

que as coberturas vacinais atuais contra essa patologia não estão sendo atingidas de forma 

eficaz como antes [1,2]. Esse problema tem trazido repercussões alarmantes para a população 

brasileira, pois o Sarampo é considerado uma causa relevante de morbidade e mortalidade, 

principalmente, em crianças menores de um e cinco anos de idade [2]. Os fatores que têm 

provocado esse acontecimento podem estar relacionados com o surgimento de fake News, ou 

seja, notícias falsas que estão sendo difundidas especialmente pelas mídias sociais, 

prejudicando o processo de interiorização e conscientização da importância da vacinação, 

assim como descaso e desatenção pela sociedade, provocando relutância e banalização do ato 

de vacinar [3]. Dessa forma, a ocorrência de surtos apresenta-se como condição desafiadora 

para os órgãos da saúde. Objetivos: Promover a conscientização em usuários da Estratégia 

Saúde da Família (ESF) sobre a importância da vacinação contra o sarampo. Descrição da 

Experiência: Durante o mês de outubro de 2019, duas acadêmicas do quinto semestre do 

curso de medicina do Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ) 

planejaram e organizaram uma ação social relacionada à conscientização da vacinação contra 

o Sarampo na Estratégia de Saúde da Família da Vila da Barca, na cidade de Belém no estado 

do Pará. A ação ocorreu no dia 18 de outubro de 2019, data escolhida propositalmente por 

estar próximo ao dia “D” de vacinação contra o Sarampo, ocorrida em 19 de outubro de 2019. 

Este evento é organizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em parceria com o Ministério 

da Saúde com a finalidade de combater a patologia em questão. Como recurso de intervenção 

foi optado pelas acadêmicas o uso de folhetos, os quais continham informações sobre a 

definição do Sarampo, seus sintomas, forma de transmissão, consequências da não vacinação, 

esclarecimento de estratégias sobre como prevenir, quem pode vacinar e abordagem sobre o 

quanto as fake News trazem dados inverídicos e erroneamente propagados pelos meios de 

comunicação em massa, em especial as mídias sociais, distorcendo e descaracterizando os 

efeitos benéficos do ato de vacinar no imaginário da população. A ação iniciou com a entrega 

dos folhetos aos usuários e Agentes Comunitárias de Saúde (ACSs), sendo posteriormente 

realizada uma palestra de conscientização na sala de espera da ESF para um público de 

dezesseis pessoas, entre mães e pais, adolescentes e idosos. Foram feitas perguntas para saber 

o conhecimento deles sobre o Sarampo em relação à vacinação, seguido da apresentação feita 

pelas acadêmicas de medicina sobre a temática em questão, com o foco principal de 

desmitificar estas fake News, consolidando os benefícios e a normatização da proposta de 

vacinação de acordo com o Ministério da Saúde. Ademais, foi também explicado quem deve e 

quando vacinar. Após isso, foi estabelecido diálogo com as ACSs instruindo-os sobre como 

orientar a população, enfatizando a importância desse ato nas microáreas. Durante a 

exposição houve uma atenção especial para as mães, pois são estas em geral as responsáveis 

mais comuns pelo encaminhamento das crianças aos postos para vacinação. Resultados: Os 
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usuários presentes na ESF da Vila da Barca reconheceram que a metodologia utilizada por 

meio de palestras e folhetos é uma forma direta de esclarecimento sobre vacinação. Dessa 

forma, o processo de sensibilização dos cuidados e prevenção contra o Sarampo torna-se mais 

tangível a realidade de cada um, desconstruindo ideias equivocadamente pré-fixadas e 

aproximando os usuários do serviço ao conhecimento claro e amplo dos problemas 

acarretados pela patologia. Além disso, foram alertados que não há tratamento específico e 

eles puderam notar que o aprendizado é contínuo, requerendo estarem atento às informação. A 

interação das acadêmicas com os usuários também permitiu dirimir dúvidas a respeito da 

faixa etária em que se poderia realizar a vacinação e como proceder em casos de 

desatualização da carteira de vacinação. Adicionalmente, o uso de folhetos, como ferramenta 

de apoio às palestras foi assertivo para consolidar o conhecimento transmitido durante o 

momento da exposição das alunas, servindo inclusive de material instrucional para outras 

pessoas próximas aquelas beneficiadas pelo diálogo. Ademais, preocupou-se em detalhar 

algumas fake news e explicar para os participantes que esses tipos de informações não são 

verídicos. Explanou-se, também, algumas reações das vacinas, para que fosse assegurado a 

eles que tais circunstâncias podem ser normais e não sendo um fator que prejudica os 

vacinados. Para as acadêmicas, a ação foi benéfica, pois permitiu a ampliação do vínculo com 

a comunidade da ESF Vila da Barca. Sendo assim, essa prática serviu de incentivo e levou a 

todos presentes uma reflexão sobre o quanto de responsabilidade cada um tem sobre si e sobre 

aqueles que ainda estão vulneráveis as condições do mundo, as crianças. Desse modo, após a 

realização da ação percebeu-se que certas atitudes arraigadas na pro-atividade podem 

influenciar positivamente na vida das pessoas, mudando a percepção de suas realidades ao 

redor. Prevenir de fato ainda é a melhor opção, necessitando da instrução à comunidade, 

fundamentada no diálogo simples e de fácil compreensão. Conclusão: A oportunidade do 

desenvolvimento da ação permitiu uma aproximação satisfatória com a comunidade. Esse fato 

serviu como o momento de esclarecimento, reflexões e educação dos usuários desta unidade 

de saúde em relação a aquisição de uma postura consciente acerca da importância da 

vacinação contra o Sarampo. A forma expositiva de comunicação com os usuários do serviço 

foi fundamental para apreender a atenção de todas as pessoas que estavam ao alcance, 

destacando que os folhetos serviram como ferramentas didáticas e instrucionais, aumentando 

a possibilidade de aparecimento de novos potenciais multiplicadores desta ação salutar que é a 

propagação da prevenção. Útil considerar que o trabalho de orientação à comunidade foi 

válido, pertinente e promissor, pois cada um que se dispôs a participar das palestras pode ser 

considerado um multiplicador de informações com a missão de levar esclarecimento e 

conhecimento a quem necessitar. 
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