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RESUMO

Introdução: O sarampo é uma doença altamente contagiosa, causada por um vírus
do gênero Morbillivirus, no qual tem originado uma situação alarmante para a saúde
pública no Brasil.  Dessa forma o objetivo do trabalho foi mostrar a reincidência do
sarampo através de dados epidemiológicos das semanas 1 a 24 do ano de 2020.
Metodologia: Trata-se  de  um  estudo  epidemiológico  descritivo  de  abordagem
quantitativa,  realizado  através  de  um  levantamento  de  dados  divulgado  pelo
Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde no período de 29/12/2019 a
13/06/2020,  no  qual  foram correlacionados com boletins  de  anos  anteriores.  Os
dados obtidos foram tabulados em planilha Excel versão Office 2019 e expostos em
gráficos.  Resultados  e  Discussão:  O surto  de  sarampo  no  Brasil  em 2020  se
estende nas cinco regiões, onde a região sul e centro oeste apresenta surtos em
100% dos estados e são as regiões mais afetadas, seguidas pelas regiões sudeste
(75,0%), norte (71,4%) e nordeste (66,7%). Segundo a PAHO/WHO, no Brasil, 3.155
casos foram confirmados para sarampo entre a 1ª e a 18ª semana epidemiológica.
Destes,  63,8%  não  são  vacinados,  ficando  notório  que  o  declínio  da  cobertura
vacinal  é um agravante para o aumento do número de casos nos últimos anos.
Conclusões:  No  Brasil,  até  a  data  de  13/06/2020 foi  possível  identificar  uma
incidência  de  sarampo  superior  à  dos  anos  anteriores,  com  uma  redução  da
cobertura vacinal, isso pode ser justificado por movimentos anti-vacina e questões
religiosas e culturais.
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ABSTRACT

Introduction: Measles is a highly contagious disease caused by viruses from the
Morbillivirus  genre. It  is bringing an alert situation to Brazilian health service. The
objective  of  the  summary  is  to  show Measles  recurrence  through  data  from the
epidemiology week 1 to 23, 2020.  Methodology: It is a descriptive epidemiological
study with  a quantitative approach made through a data  survey available  by  the
Ministry  of  Health  Brazil  and  the  World  Health  Organization  –  WHO  published
between  December  29th,  2019  and  June  13th,  2020  correlated  with  older
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epidemiological updates, Data obtained was precessed on the Excel spreadsheet,
version  2019  and  shown  in  diagrams.  Results  and  Discussion: The  Measles
outbreak in Brazil in 2020 spread in the five regions, the south and midwest present
outbreaks  in  every  state  (100%)  and  they  are  more  affected  regions,  southeast
(75,0%),  north  (71,4%)  and  northeast  (66,7%).  In  Brazil,  was  registered  3.155
measles  cases  between  1st and  18th epidemiological  week,  of  these  68%  non-
vaccinated, demonstrating the vaccine coverage decline is a negative factor to raise
of measles cases in last years (PAHO/WHO, 2020).  Conclusions: Until June 13th,
2020, in Brazil, was registered Measles incidence bigger than in last years. It can be
justified by anti-vaccine movements and about cultural and religious aspects.

Keywords – Epidemiology; public health; vaccine coverage; virus.
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INTRODUÇÃO

O sarampo é uma doença altamente contagiosa, causada por um vírus de RNA da
família  Paramyxoviridae  do  gênero  Morbillivirus,  cuja  transmissão  ocorre  por  via
respiratória  através  do  contato  com  gotículas  do  nariz,  boca  ou  garganta  de
indivíduos infectados, originando uma doença sistêmica em humanos suscetíveis
(LAKSONO et al., 2016).
No período anterior a 1963, ano da introdução da vacina como forma de profilaxia,
as  epidemias  causadas  por  esta  doença  ocorriam em intervalos  de  2-3  anos  e
estima-se que o sarampo causava a morte de cerca de 2,6 milhões de pessoas no
mundo a cada ano (OMS, 2019). “A cobertura vacinal continua baixa em países com
estruturas de saúde frágeis ou entre pessoas com acesso limitado a serviços de
saúde” (MÉDICOS SEM FRONTEIRAS, 2018), dessa forma grandes surtos ainda
podem ocorrer e a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra o sarampo
(OMS, 2019).
No Brasil, o sarampo tem se tornado uma situação alarmante para a saúde pública,
visto que a doença já havia sido considerada erradicada nas Américas no ano de
2016 (MOSS, 2017). Porém, a partir de 2018 o país passou a registrar novos casos,
possivelmente  devido  à  queda  na  cobertura  vacinal,  na  qual  estava  abaixo  da
recomendada pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) (ALMEIDA; SOUZA et
al., 2020). O objetivo do trabalho foi mostrar a reincidência do sarampo por meio de
dados epidemiológicos relevantes. 

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico de abordagem quantitativa, realizada através
de  um  levantamento  de  dados,  obtido  por  meio  de  notificações  de  boletins
epidemiológicos de sarampo, divulgadas pelo Ministério da Saúde e Organização
Mundial  de  Saúde,  no  período  de  29/12/2019  a  13/06/2020,  no  qual  foi
correlacionado com boletins anteriores de 2012 a 2019. Os artigos utilizados para
embasamento teórico cientifico foram encontrados nas bases de dados SciELO e
Science  Direct,  publicados  entre  2012  e  2019  em  língua  portuguesa  e  inglesa,
usando como critério de inclusão artigos desse período e que abordavam conteúdos
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epidemiológicos. E exclusão, daqueles os quais eram de anos anteriores a 2015,
resumos simples e que não abordava sobre o conteúdo de interesse.  Os dados
obtidos  foram  tabulados  em  planilha  Excel  versão  Office  2019,  em  seguida
organizada em gráficos para demonstração de resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sarampo é uma doença de notificação compulsória desde 1968, o Brasil passou
por nove epidemias até 1991, onde em 1986 ocorreu o maior número registrado de
sarampo, 129.142 pessoas, com uma taxa de incidência de 97,7/100 mil habitantes
(MOURA; CARNEIRO et al., 2018). 
O surto de sarampo no Brasil em 2020 se estende nas cinco regiões, onde a região
sul e centro oeste apresenta surtos em 100% dos estados e são as regiões mais
afetadas,  seguidas  pelas  regiões  sudeste  (75,0%),  norte  (71,4%)  e  nordeste
(66,7%), como mostra a Figura 1. Estados como Pará, Rio de Janeiro, São Paulo,
Paraná e Santa Catarina possuem a maior parte de casos confirmados de sarampo,
perfazendo um total de 4.490 (96,7%) de casos, com óbitos no Pará (2), São Paulo
(1) e Rio de Janeiro (1) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).                 

Figura 1 – Porcentagem de estados com surtos de Sarampo por região.
(semana 1 a 24)
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Fonte: Adaptado de Boletim Epidemiológico 26 | Secretaria de Vigilância em Saúde | Ministério da
Saúde, 2020.

O comportamento endêmico-epidêmico do sarampo varia de um local para outro, e
depende basicamente da relação entre o grau de imunidade e a suscetibilidade da
população, bem como da circulação do vírus na área. A doença afeta ambos os
sexos, igualmente. A incidência, a evolução clínica e a letalidade são influenciadas
pelas condições socioeconômicas, nutricionais, imunitárias e aquelas que favorecem
a aglomeração em lugares públicos e em pequenas residências (CARVALHO et al.,
2019).
De acordo com os dados obtidos da Pan American Health Organization – PAHO
(2020),  cerca  de  9  países  das  Américas  notificaram  um  total  de  3.407  casos
confirmados de sarampo, dos quais o Brasil  lidera com 3.155 casos, incluindo 4
mortes, seguido por México (172 casos), Argentina (60 casos, 1 morte) e Estados
Unidos  (12  casos)  como  mostra  a  (Figura  02).  No  Canadá  e  Colômbia  foram
notificados 2 casos, sendo 1 em cada país. Já no Chile, Bolívia e Uruguai foram
registrados 6 casos, dos quais cada país teve 2 casos. É um número alarmante,
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visto que outros países possuem uma quantidade menor de casos que o Brasil. As
várias crenças e diversidades de experiências tornam-se influenciáveis a criar uma
cultura de não vacinação, proporcionando uma redução da cobertura vacinal e um
elevado número de casos para sarampo (ALMEIDA; SOUZA et al., 2020).

Figura 2 – Países com os maiores números de casos confirmados das
Américas no período de 1 de janeiro a 20 de maio de 2020.
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Fonte: Adaptado de PAHO/WHO (2020).

No Brasil, segundo PAHO/WHO (2020), foram confirmados 3.155 casos de sarampo
entre a 1ª e a 18ª semana de 2020, incluindo 4 mortes. Desses, 63,8% não foram
vacinados, 0,3% foram vacinados com uma dose, e 0,2% foram vacinados com duas
doses. Para 23,3%, não há informações sobre a situação vacinal (Figura 3).

Figura 3 – Porcentagem da situação vacinal dos casos confirmados de
sarampo entre a 1ª e a 18ª semana epidemiológica de 2020 no Brasil.

Fonte: Adaptado de PAHO/WHO (2020).

Segundo Almeida et al.  (2020), a cobertura vacinal da tríplice viral  D1 (sarampo,
caxumba e rubéola, Dose 1 e 2) e tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela
–  atenuada  -  SRC+VZ)  alcançada  pelo  Brasil  até  o  ano  de  2012  era  de  99%,
mantendo o Brasil com baixos percentuais de casos confirmados (63 casos). A partir
de  2013,  surgiu  uma  elevação  substancial  desse  número,  com  uma  queda  da
cobertura vacinal para 70,18%. 

Em 2015, 214 casos foram confirmados. Nos anos de 2016 e 2017 o sarampo foi
considerado  erradicado  no  Brasil,  retornando  em  2018  com  10.163  casos
confirmados e uma queda da cobertura vacinal para 67%. Em 2019 o número de
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casos  subiu  para  10.302,  e  em  2020  até  a  24ª  semana  epidemiológica  foram
confirmados 11.198 casos, como mostra o Figura 4.

Figura 4 – Evolução do sarampo de 2015 a 2020 (até a 24ª semana).

Fonte: Adaptado de Boletim Epidemiológico 2015, 2019, 2020 | Secretaria de Vigilância em Saúde|
Ministério da Saúde; ALMEIDA et al (2020).

CONCLUSÕES

Dessa forma,  no  Brasil  até  13/06/2020 foi  possível  identificar  uma incidência  do
sarampo superior à dos anos anteriores, com uma redução da cobertura vacinal,
isso pode ser justificado por movimentos anti-vacina.
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