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Introdução: O Sarampo é uma doença viral, infecciosa e contagiosa. O seu agente etiológico 

pertence ao gênero Morbillivirus, da família Paramyxoviridae. A patologia provoca uma 

vasculite generalizada, responsável pelo aparecimento das diversas manifestações clínicas, 

como febre superior a 38, 5°C, sendo as crianças as mais suscetíveis às complicações e óbitos 

por sarampo. A incidência de casos em menores de 1 ano, é 9 vezes maior em relação à 

população em geral. A cada 100 mil habitantes, 52 crianças nessa faixa etária obtiveram 

confirmação para o sarampo. A segunda faixa etária mais atingida é de 1 a 4 anos¹. Esses 

dados do boletim epidemiológico elevam a atenção para ações mais pontuais para este 

público, posto que em situações de surto ou epidemia de doença em que a vacinação esteja 

incluída no Programa Nacional de Imunizações (PNI), podem ser adotadas medidas de 

controle que incluem a vacinação em massa da população-alvo, em escolas, creches, estados e 

municípios, sem seguir rigorosamente os esquemas de vacinação vigentes². Objetivos: O 

trabalho tem como objetivo relatar a experiência dos acadêmicos do curso de Enfermagem da 

Universidade do Estado do Para (UEPA), acerca de uma ação de vacinação contra o sarampo 

realizada na capital Paraense. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo descritivo do 

tipo relato de experiência realizada por acadêmicos de Enfermagem da Universidade do 

Estado do Pará, durante as campanhas de vacinação contra o sarampo, em uma escola de 

ensino fundamental do município de Belém com crianças de 8 a 12 anos. A ação deu-se nas 

etapas do Arco de Maguerez através da Metodologia da Problematização³. As etapas previstas 

são: (1) Observação da Realidade;(2) Levantamento dos Pontos-chave; (3) Teorização; (4) 

Hipóteses de Solução; e (5) Aplicação a realidade. Na primeira etapa observou-se a 

importância da vacinação contra o sarampo, visto que a baixa cobertura vacinal aumentará o 

número de casos novos da doença no Pará. Na segunda etapa, foi elaborada uma discussão 

coletiva sobre as informações abordadas, na qual foram organizadas as ideias e levantadas 

hipóteses e os pontos essenciais para serem trabalhados. Na terceira etapa, foi realizada uma 

revisão bibliográfica com o propósito de fundamentar respostas para as questões levantadas. 

Na quarta etapa, foram elaboradas soluções para os pontos encontrados, baseados nas 

informações científicas anteriormente encontradas. Por último, aplicação da ação à realidade 

apresentada, através da ação vacinal que visou a prevenção do sarampo e a diminuição do 

número de casos novos no estado do Pará Resultados: A ação foi promovida pelo curso de 

Enfermagem da UEPA em uma escola de ensino fundamental do município de Belém, com 

crianças de 8 a 12 anos. A princípio as acadêmicas foram bem recebidas pelos alunos, com a 

preparação do espaço para uma roda de conversa. Foi questionado se haviam a carteira de 

vacinação e se esta encontrava-se completa, muitos não souberam responder. Entretanto, 

como era uma ação fora do calendário escolar, alguns responsáveis se encontravam presentes 

com as carteiras de vacinação. Foram feitas atividades lúdicas de educação em saúde com as 

crianças paraalertar acerca da importância da vacinação e principalmente dos reforços. A 

informação foi bem recebida por todos e as crianças encontravam-se entusiasmadas. No 
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momento da realização da vacinação, algumas encontravam-se retraídas e com medo, as 

acadêmicas promoveram brincadeiras e tentaram tranquilizar as crianças rapidamente. Logo, 

as campanhas de vacinação, aliadas a movimentações maiores em postos móveis e varredura, 

com a busca ativa comunitária de não vacinados, o convite para participação ativa dos 

gestores locais, municipais e estaduais, além da formação de equipes de resposta rápida, 

permitiram alcançar coberturas vacinais mais amplas e efetivas. A comoção e a incorporação 

de novos atores ao cenário da epidemia, como comunidades científicas, entidades civis da 

área da saúde e universidades públicas, permitiu novas ações e estratégias de vacinação, 

alcançando-se setores da população de mais difícil acesso, como pessoas enfermas. O período 

de intensificação da vacinação forneceu a praticabilidade de ações em locais mais específicos 

e estratégicos no centro e na periferia de Belém como supermercados, shopping e escolas com 

a procura da população suscetível pendente e público alvo de 06 meses a 29 anos. São ações 

que podem ser utilizadas para fortalecer os programas de imunização e vigilância 

epidemiológica, ambos vistos como alicerces fulcrais na promoção da erradicação do sarampo 

no país. Antes da epidemia, a transmissão endêmica do sarampo havia se interrompido no 

Brasil, como resultado da intensificação das ações de vigilância e elevação da cobertura 

vacinal contra a doença. Entretanto, com o ressurgimento da doença, reitera-se, o quanto o 

descaso para com a imunização por parte dos civis e a falta de divulgação das campanhas e 

mobilização social deterioraram o mérito de se conseguir fincar o fim de uma doença, pois 

sem o uso correto de imunizantes, torna-se propenso a retomada de casos envolvendo estas 

doenças. Conclusão: Esse relato, bem como os seus resultados, evidenciou que as ações de 

vacinação são estratégias de combate a epidemia do sarampo no Estado do Pará e de modo 

geral, em todo o território brasileiro. É notório, a relevância da vacinação como um meio de 

proteção à saúde da população. Destarte, o enfermeiro tem um papel essencial para a 

democratização da informação e acesso à vacinação, visto que este, atua com a educação em 

saúde e por meio desta, sensibiliza a comunidade quanto a importância de se vacinar, 

outrossim, esclarece dúvidas e desmistifica falsas notícias propagadas a esmo na internet a 

respeito da vacina e dos efeitos adversos que podem ser desencadeados. 
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