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Resumo 

O sarampo é uma doença viral aguda com alta transmissibilidade que atinge mais as 

populações de baixo nível socioeconômico e é uma das principais causas de morte 

em crianças menores de 5 anos. Sua prevenção é feita com a vacinação, mas com a 

diminuição da cobertura vacinal, surgiram novas ocorrências no Brasil e no mundo. 

O objetivo desse trabalho é identificar na literatura as possíveis causas da diminui-

ção da cobertura de vacinação no Brasil e as consequências implicadas, além de 

falar sobre a importância da vacinação e a ação de enfermagem na informação da 

população. A pesquisa foi feita através de artigos científicos disponíveis na Bibliote-

ca Virtual de Saúde (BVS), com busca na base de dados bibliográficos LILIACS e 

Scielo, com as palavras chaves: “vacinação do sarampo”; “consequência do saram-

po”; “enfermagem e o sarampo”; “vacinação e enfermagem”. 

Introdução 

O sarampo foi durante séculos uma doença epidêmica, cíclica (a cada 2-3 anos ha-

via uma epidemia) e chegava a matar 2,6 milhões de pessoas por ano. (OPAS/OMS, 

2018). Em 1964, cria-se a vacina com vírus vivo atenuado e começa-se a usar como 

forma de prevenção (inicialmente em dose única). Essa vacina chegou apenas em 

1967 no Brasil, mas só começou a ser usada de forma efetiva e em massa apenas 

em 1973 com a Política Nacional de Imunização (FIOCRUZ, 2006). 

Até 1996, o sarampo estava controlado no Brasil, mas em 1997 houve uma epide-

mia que se espalhou por quase todos os estados brasileiros e por outros países co-

mo Chile e Estados Unidos (FIOCRUZ, 2006). 

Após isso, a OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) lançou o desafio de 

erradicação do sarampo. O Brasil aceita essa meta e propõem o Plano Nacional de 

Erradicação do Sarampo que consistia em 3 componentes principais: “vacinação em 

massa”; “intensificação da vacinação de rotina”; e “campanhas de vacinação com-

plementares” (FIOCRUZ, 2006; CVE, 1999). 

Com essas ações, controlou-se o sarampo e em novembro do ano 2000 ocorre no 

Mato Grosso do Sul, o último caso autóctone no país (FIOCRUZ, 2006). 

Contudo, nos anos seguintes, houve a diminuição do número de vacinados contra o 

sarampo no país, o que acarretou em novos surtos de vírus importados, como o do 



Ceará em 2015 e os de Roraima e Amazonas em 2018 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2018).  

Diante do apresentado, destaca-se a importância do desenvolvimento deste estudo 

para identificar fatores que interferem na cobertura de vacinação no país, elucidando 

as consequências da diminuição do numero de vacinados, além de identificar a im-

portância da prevenção primária do sarampo e ação da enfermagem na informação 

da população. 

Objetivo 

Identificar na literatura a importância da vacinação como forma de prevenção do sa-

rampo, os fatores que levaram a diminuição da cobertura no Brasil e a ação de en-

fermagem na informação da população sobre a doença e suas consequências. 

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva, com análise quantitativa dos da-

dos, com base na questão norteadora: Qual a importância da vacina do sarampo e 

como o enfermeiro pode ajudar na informação da população?  

A pesquisa foi desenvolvida na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com busca nas 

bases de dados bibliográficos, Literatura Latino-Americano em Ciências de Saúde 

(LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (Scielo), por meio das palavras chaves: 

“vacina do sarampo”; “consequências do sarampo”; “enfermagem e o sarampo”; “va-

cinação e enfermagem”; nos idiomas português, espanhol e inglês. 

Desenvolvimento 

Usou-se como filtro artigos publicados no Brasil entre os anos de 1990 e 2018, além 

de dados do Ministério da Saúde, IBGE e da OPAS para ilustração dos fatos apre-

sentados. Através do cruzamento das palavras chaves: “consequências do saram-

po”, “enfermagem e o sarampo”, “vacinação e enfermagem”, levantou-se todos os 

artigos sobre o tema e, após a leitura dos mesmos, foram selecionados os mais re-

levantes para a pesquisa.  

 



Resultados preliminares  

Foram encontrados 9174 artigos. Aplicou-se, então, os filtros: “Brasil” e período “en-

tre 1990 e 2018”. Após filtrados, foram encontrados 423 artigos que atendiam aos 

requisitos. Após analisados, foram selecionados 32 relevantes para a pesquisa e as 

categorias propostas para o seu desenvolvimento são: “prevenção primária e a ação 

do enfermeiro na informação da população”; “os acordos internacionais e metas no 

Brasil para erradicar o sarampo”; “principais consequências do sarampo”; “a impor-

tância das campanhas de vacinação contra o sarampo”. 
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