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Introdução: O sarampo é uma doença infectocontagiosa provocada por um Morbilivirus e 

transmitida por secreções das vias respiratórias como gotículas eliminadas pelo espirro ou 

pela tosse. O período de incubação é de cerca de 12 dias, mas a transmissão pode ocorrer 

antes do aparecimento dos sintomas e estende-se até o quarto dia depois que surgem placas 

avermelhadas na pele, é uma doença potencialmente grave [1]. Desde 2016, o Brasil possui o 

certificado da Organização Pan-americana da Saúde (Opas) como país livre do sarampo, 

depois de ser eliminado das Américas em 2016, o sarampo voltou a ser uma preocupação 

brasileira com a ocorrência de dois surtos em 2018 nos estados de Roraima e Amazonas e 

casos isolados em São Paulo, Rio Grande do Sul, Rondônia e Rio de Janeiro. Como a única 

forma de prevenção é a vacina, a baixa cobertura vacinal é apontada como principal causa 

para a doença ter retornado ao país: a meta de vacinação contra o sarampo em 2017 era de 

95%, mas a cobertura foi de 84,9% na primeira dose e de 71,5% na segunda. [2]. A Região 

das Américas confirmou 2.927 casos de sarampo neste ano. Os dados são da mais recente 

atualização epidemiológica da OPAS, com dados fechados no dia 7 de agosto de 2019. A 

doença foi identificada em 14 países, de 1 janeiro a 27 de julho, sendo a maior proporção 

registrada nos Estados Unidos (1.172), Brasil (1.045) e Venezuela (417). Os demais casos 

foram reportados por: Argentina (5), Bahamas (1), Canadá (82), Chile (4), Colômbia (175), 

Costa Rica (10), Cuba (1), Curaçao (1), México (3), Peru (2) e Uruguai (9). A incidência atual 

do sarampo é 70% maior do que a registrado em 18 de junho, data em que a atualização 

epidemiológica anterior foi publicada. Para controlar a propagação dessa doença, a OPAS 

recomenda aos países das Américas: manter a cobertura vacinal da população-alvo em ao 

menos 95% (com duas doses da vacina, segundo calendário vacinal de cada país), manter 

ações de vigilância epidemiológica, prestação dos serviços de saúde, e comunicação efetiva 

no setor saúde, na comunidade e em outros setores, a fim de aumentar a imunidade da 

população e detectar/responder rapidamente a casos suspeitos de sarampo[3]. Objetivos: 

Relatar a experiência vivida por acadêmicos do curso de Graduação de Enfermagem durante 

uma atividade com profissionais da saúde da turma de Mestrado Profissional em Gestão e 

Saúde na Amazônia da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Descrição da 

Experiência: Trata-se de um relato de experiência de cunho descritivo sobre uma atividade 

realizada no dia 30 de agosto de 2019 na sala de mestrado multiprofissional da Fundação 

Santa Casa de Misericórdia, em Belém - PA. As cadeiras foram colocadas em formato de 

semi-círculo para facilitar a visualização e interação dos apresentadores com os mestrandos, e 

com o auxílio de um data show através do recurso power point o conteúdo pôde ser exposto. 

Na ocasião, foi executada uma ação sobre o sarampo que teve dois momentos, inicialmente 

foram apresentados os fatores biológicos da doença como agente etiológico, forma de 

transmissão, prevenção, tratamento e por fim os dados epidemiológicos da mesma desde 

janeiro de 2019 até agosto, mês em que a atividade foi realizada. Após a exposição das 
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informações, em um segundo momento foi realizado um quiz com perguntas sobre o conteúdo 

exposto que eram expostas no projetor que cronometrava do tempo de resposta de cada 

participante, enquanto os mesmos respondiam pelo celular com acesso à internet. Ao término, 

foi o momento do público dar o feedback a respeito da atividade. Resultados: Primariamente, 

o público mostrou-se retraído, no entanto interessado. A partir do momento em que foram 

expostos os dados epidemiológicos, surgiram muitas dúvidas relacionadas ao percentual do 

retorno da doença na região norte, as quais foram sanadas pelos acadêmicos responsáveis pela 

exposição do trabalho. Ademais, em diversos momentos da atividade, os participantes que são 

profissionais da saúde expunham suas experiências no cenário de prática onde relataram 

resistência do público não somente para a vacina do sarampo, mas também para aderir o 

cronograma do Programa Nacional de Imunização que conta com outras vacinas. Esses relatos 

que foram compartilhados valorizou ainda mais a proposta da atividade, visto que, diante do 

que foi dialogado firmaram o compromisso de desenvolver educação em saúde sobre o 

sarampo para a comunidade, a fim de reverter a situação atual da doença no país através do 

incentivo à vacinação, mesmo que este precise sair de seu local de trabalho para realizar 

intervenções. Conclusão: A educação no contexto da saúde não se aplica somente para os 

indivíduos que não fazem parte dela, mas também para os profissionais que fazem acontecê-

la. Isto se deve pelo fato de que estes estão em constante formação para melhor atender o 

cliente, usuário dos serviços. Anos após a erradicação do sarampo, é notório que seu retorno 

está ligado a falta de vacinação que é a única e eficaz forma de prevenção, por isso a 

informação é a melhor alternativa para se reverter a situação atual. Assim, as instituições de 

ensino tem um papel fundamental na luta contra o sarampo, pois as mesmas além de 

incentivar os acadêmicos a desenvolverem ações em saúde voltadas para a comunidade sejam 

elas nos centros comunitários, pastorais, escolas e até mesmo em locais de livre circulação do 

público como em praças, onde a população está mais aglomerada, dispersa e suscetível a 

adquirir a infecção, também devem reforçar as atividades dentro das unidades de saúde até os 

hospitais de referência para alertar as equipes multiprofissionais da importância da 

imunização. 
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