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RESUMO 

O sarampo é uma doença infecciosa, aguda, 
causada por um vírus transmissível e 
altamente contagioso. É responsável por 
grande parte da morbimortalidade em 
crianças menores de cinco anos nos países 
subdesenvolvidos. A vacina contra sarampo é 
a tríplice viral e a dupla viral. Segundo o 
Ministério da Saúde (MS), para combater 
eficazmente o sarampo, deve ser alcançada 
a meta de cobertura vacinal de 95%. 
Objetivou-se aumentar a área de cobertura 
vacinal a partir da identificação do público de 
difícil acesso, identificar os não vacinados e 
seus respectivos motivos, propor ações para 
alcançar este público e promover ações de 
conscientização para a importância da 
imunização. Estudo epidemiológico realizado 
na disciplina de Estágio Supervisionado do 
curso de Graduação em Enfermagem, no 
período de 16 à 30 de março. Alcançar a 
cobertura vacinal de 95% preconizado pelo 
Ministério da Saúde. Os dados coletados 
servem de subsídios para que o 
planejamento de intervenção aumente a 
cobertura vacinal da população da unidade 
básica de saúde, interrompendo assim a 
cadeia de transmissão de sarampo. 
 
PALAVRAS - CHAVE: Sarampo; Vacinas; 
Imunização. 
 
 

SUMMARY 
 
This article aims to discuss new educational 
ideas and literacy teacher. We understand 
that literacy is a period of many challenges 
for the student and the teacher, in this 
respect the convictions of an educational 
ideology that leads to a more consistent 
practice resulting from the appropriation of 
the theories are necessary to provide 
conditions for teachers to promote education 
more effective and more significant learning. 
In literacy driving of reading and writing 
acquisition process should be linked to a 
theory. In Brazil, public policies for this 
purpose, were introduced in the 1990s with 
the constructivist practical option as a 
generator model in writing acquisition 
process. The study reflects on this theme 
from Ferreiro readings; Theberoski (1999), 
Francioli (2010), Saviani (2005), Vygotsky 
(2001), Piaget (2007) among others. After 
analysis of how the pedagogical ideas were 
available for literacy teachers in the last 
twenty years, we concluded that the 
implanted change teaching focused on 
learning of children with emphasis on the 
psychogenesis of written language was not 
enough to reduce illiteracy in Brazil that still 
perpetuates with high rates. 

Keywords: Literacy. Training Teacher. 
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INTRODUÇÃO 

 

O sarampo é uma doença infecciosa, aguda, causada por um vírus transmissível e 

altamente contagioso. Éresponsável por grande parte da morbimortalidade em crianças menores 

de cinco anos nos países subdesenvolvidos(PORTAL DA SAÚDE). É causado pelo 

vírusParamyxoviridae, gênero morbilivírus e a transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio 

de secreções nasofaringes, expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar. O vírus pode ser 

transmitido de quatro a seis dias antes, até quatro dias após o aparecimento do exantema, sendo 

o período de maior transmissibilidade dois dias antes e dois dias após o início do exantema. 

(SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2013) 

A doença causa uma vasculite generalizada, febre em torno de 38°C, tosse, coriza, 

conjuntivite e manchas de Koplic.Pode evoluir com gravidade e causar complicações, como 

pneumonia e encefalite, tornando-se mais grave em crianças menores de um ano e desnutridas. 

Divide-se em três fases: a fase de infecção, que dura em média sete dias; a fase de remissão, 

caracterizada pela diminuição da febre e descamação e o período toxêmico, no qual a pessoa fica 

com a resistência comprometida (PORTAL DA SAÚDE). 

A vacina contra o sarampo é a tríplice viral e a dupla viral, que protege contrasarampo, 

caxumba e rubéola e sarampo e rubéola respectivamente, é apresentada na forma liofilizada, em 

frascos monodose ou multidose, acompanhada do diluente. Sua composição é de vírus atenuados 

da cepasWistar RA 27/3 do vírus da rubéola, Schawarz do sarampo e RIT 4385, derivada de Jeryl 

Lynn, da caxumba. Ela é indicada a partir de 12 meses até 49 anos, porém em situações de 

bloqueio vacinal, pode ser administrada a partir de seis meses eadministração é por via 

subcutânea com volume de 0,5ml(MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA 

VACINAÇÃO). 

Durante a gestação a mulher com imunidade contra o sarampo, transfere anticorpos 

IgG por via placentária para o feto, porém durante o primeiro ano de vida, ocorre uma redução 

progressiva dos anticorpos transferidos, por essa razão os lactentes ficam suscetíveis a doença já 

a partir dos nove meses (MELO et al., 2014). 

Em 1960 já havia vacinação contra o sarampo no Brasil, porém tinha uma grande 

dificuldade na importação do imunobiológico e ocorria de forma descontínua. O sarampo passou a 

ser uma doença de notificação compulsória em 1968 e desde 1999, a vigilância do sarampo é 

integrada à vigilância da rubéola, tornando oportuna a detecção de casos e surtos e a efetivação 

das medidas de controle adequadas (PORTAL BRASIL 2016). 

A maior epidemia registrada da doença foi em 1986, com 129.942 casos. Então diante 

desses dados no anoposterior foi realizada uma campanha de vacinação em massa contra o 

sarampo no estado de São Paulo e no ano seguinte no Paraná. Mesmo com as campanhas de 

vacinação, eram registradas no Brasil, epidemias a cada dois anos. (DOMINGUES, et al 1997). 
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O maior número de casos ocorreu em menores de quinze anos e na década de 1990 

foram registrados822 óbitos no Brasil, em decorrência do sarampo (PORTAL DA SAÚDE). Em 

1991 foi elaborado um plano com o objetivo de controlar a doença no país e em 1992 foi colocado 

em ação. O plano visava campanhas de imunização na faixa etária de nove meses a quatorze 

anos de idade, com uma população de 50.130.594 e uma meta de 95% de cobertura vacinal, 

capacitação profissional para identificação de novos casos, notificação e investigação e 

implementação de testes sorológicos pra diagnóstico. (VERAS et al 1998).  

Na década de 1990, o sarampo era categorizado como uma das doenças infecciosas 

mais frequentes e mortais. E a prevenção ocorre somente com a vacina, pois o sarampoé a 

entidade clínica mais importante passível de prevenção. Porém mesmo com grande cobertura 

vacinal, ainda havia uma prevalência de sarampo entre a população(CONDACK et al 2008). 

 Já em 1999 o MS, juntamente com a vigilância epidemiológica, operacionalizou uma 

força tarefa, na qual era enviado um técnico para cada unidade de saúde e dois para cada estado 

a fim de fortalecer a vigilância epidemiológica (PORTAL DA SAÚDE). 

Segundo o Ministério da Saúde (MS), para combater eficazmente o sarampo, deve ser 

alcançada a meta de cobertura vacinal de 95%, pois nos locais onde a cobertura vacinal não 

atinge esse percentual, não será totalmente eficaz. 

Nos anos seguintes a cobertura vacinal atingiu os 95% necessários para controle da 

doença e os indicadores eram:  

INDICADORES META MÍNIMA 

Percentual de municípios com cobertura vacinal contra sarampo, em menores 
de um ano, igual ou superior a 95% 90% 
Percentual de municípios que fazem notificação semanal ou positiva/negativa, 
oportuna 90% 
Percentual de casos descartados e confirmados quando de sua classificação 
final em relação aos notificados 90% 
Percentual de casos investigados dentro de 48 horas em relação aos 
notificados (investigação oportuna) 80% 
Percentual de casos com duas amostras adequadas para sorologia em relação 
aos notificados 80% 

 
Desde a implantação do Plano de Eliminação do Sarampo, em 2000, a doença 

apresentou baixa morbimortalidade. No ano 2000, foram confirmados os últimos surtos autóctones 

nos Estados do Acre e Mato Grosso do Sul. A partir de 2001, ocorreram casos importados, mas 

sem grande magnitude e controlados pelas ações de prevenção e controle 

Considera-se que no Brasil o sarampo está controlado, apesar de ocorrerem surtos 

esporádicos, como o que teve na Bahia em 2007 e o que aconteceu no estado do Ceará em 2015. 

Porém, mesmo com a cobertura vacinal e a diminuição da mortalidade nos países 

subdesenvolvidos como os africanos, ainda há uma alta mortalidade em decorrência do sarampo. 

A falta de sucesso no controle do sarampo pode ser por crenças religiosas, pais que hesitam em 
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vacinar seus filhos e grupos marginalizados como os indígenas, portanto por falta de informação 

muitas pessoas não são vacinadas (RIBEIRO; MENEZES; LAMAS, 2015). Hoje segundo o MS 

todo caso suspeito é aquele paciente que independente da idade e da situação vacinal, que 

apresentar exantema maculopapular, acompanhado de um ou mais sintomas como: tosse e/ou 

coriza e/ou conjuntivite: ou qualquer pessoa que tenha chegado do exterior nos últimos 30 dias ou 

contato no mesmo período, com alguém que viajou ao exterior. 

O MS indica algumas realizações a serem feitas em locais onde aconteçam casos de 

sarampo, mesmo se ainda não forem confirmados, entre eles a investigação de casos suspeitos, o 

bloqueio vacinal seletivo em até 72 horas, monitoramento dos contatos e a busca ativa, 

atualização de cartões de vacinas, notificação imediata dos casos suspeitos, orientação quanto ao 

isolamento até o final do período de transmissão que compreende quatro dias do início dos 

exantemas, coleta de amostra para sorologia, monitoramento rápido de cobertura conforme 

orientações do Programa Nacional de Imunizações (PNI), elaboração e divulgação de informação 

sobre a situação epidemiológica por meio de notas técnicas, relatórios e informes 

epidemiológicos, realização de campanha e intensificação da vacinação (SECRETARIA DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA). 

Com o retorno de casos de sarampo no Brasil e em especial no estado do Ceará, que 

estava erradicado desde 1999 e no ano de 2014 houveram 173 casos confirmados, as unidades 

básicas de saúde do município de Fortaleza, colocaram em prática as recomendações do MS 

para controle, varredura, bloqueio e notificação de casos suspeitos e confirmados no ano vigente.  

No entanto, os ACS acompanhados dos enfermeiros da UBS realizaram a varredura 

nas áreas adscritas e identificaram alguns problemas tais como, número elevado de imóveis 

fechados, recusas quanto à vacinação e, diante desta situação foram traçados planos de 

intervenção. Portanto, o presente trabalho objetivou aumentar a área de cobertura vacinal a partir 

da identificação do público de difícil acesso, identificar os não vacinados e seus respectivos 

motivos, propor ações para alcançar este público e promover ações de conscientização para a 

importância da imunização. 

 

COBERTURA VACINAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

 

Trabalho do tipo epidemiológico, realizado na disciplina Estágio Supervisionado I do 

curso de graduação em Enfermagem, no período de 16 a 30 de março de 2015 no qual foi 

realizada uma coleta dos dados de duas unidades básicas de saúde, no município de 

Fortaleza/Ce. Foram consideradas as variáveis idade, estado vacinal, números de casas visitadas, 

número de casas fechadas e abertas, número de recusa e número de pessoas que já contraíram 

a doença. Para embasamento teórico foram utilizados artigos científicos do banco de dados DeCS 

(Descritores em Ciências da Saúde), no portal de revistas de enfermagem, Scientific Eletronic 
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Library Online (Scielo), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), 

National Library of Medicine (Medline). Foram respeitados os aspectos bioéticos. 

Inicialmente foram levantadas as informações da cobertura vacinal das áreas de 

responsabilidade das unidades básicas, para que, em seguida, fosseidentificados o real problema 

dos casos de sarampo e através da análise, foram propostas intervenções para alcançar o público 

que não foi devidamente imunizado ou que não possuem comprovação de imunização. 

Os dados coletado foram disposto em forma de tabelas e gráfico. 

Cobertura vacinal das Unidades Básicas de Saúde (UBS),  
do período compreendido de Janeiro/fevereiro. 

ÁREA 1 

 Vacinados Não Vacinados  

 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa % 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa % 

Total 

< 5 anos 65 67,01 03 3,09 97 

5 – 49 anos 1052 87,36 162 13,47 1203 

Total 116 154,37 165 16,56 1300 

ÁREA 2 

 Vacinados Não Vacinados  

 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa % 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Total 

< 5 anos 60 95,24 03 4,76 63 

5 – 49 anos 998 73,22 355 26,04 1363 

Total 1058 168,46 358 30,8 1416 

ÁREA 3 

 Vacinados Não Vacinados  

 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa % 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa % 

Total 

< 5 anos 241 99,18 2 0,82 243 

5 – 49 anos 1654 85,69 279 14,45 1930 

Total 1895 184,87 281 15,27 2176 

ÁREA 4 

 Vacinados Não Vacinados  

 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa % 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa % 

Total 

< 5 anos 65 64,36 36 35,64 101 

5 – 49 anos 370 37,83 608 62,17 978 

Total 435 102,19 644 97,81 1079 

ÁREA 5 

 Vacinados Não Vacinados  

 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa % 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Total 

< 5 anos 67 98,53 01 1,47 68 

5 – 49 anos 466 59,44 318 40,56 784 

Total 533 157,97 319 42,03 852 
Fonte: Dados coletados a partir das notificações realizadas nas UBS 
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PERCENTUAL DA COBERTURA VACINAL 

 

Áreas relativas aUBS. 

As áreas de cobertura vacinal total não atingiram a meta do ministério da saúde que é 

de 95%. Pôde-se observar que as áreas área 4 e 5 possuem os menores percentuais. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Alcançamos um número considerável de pessoas para vacinação aos finais de 

semana, atingindo, desta forma, a meta preconizada pelo Ministério da Saúde bem como, vencer 

a resistência através da conscientização daqueles que se recusaram realizar a vacinação. Para 

que isso fosse possível informamos todos através de: Panfletos o dia de visita do agente 

comunitário de saúde (ACS); Planejamento de propagandas via carro de som; Campanha de 

vacinação na área aos domingos; Nas recusas, pedir para assinar o termo de recusa e se 

menores de idade comunicar ao Conselho Tutelar; Realizar educação em saúde na Unidade de 

Saúde Básica periodicamente; Realizar busca ativa nas escolas, para identificação dos não 

vacinados; 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados coletados servem de subsídios para que o planejamento de intervenção aumente a 

cobertura vacinal da população da UBS, interrompendo assim a cadeia de transmissão de 

sarampo na área adscrita.Constitui-se como uma das principais atribuições do profissional de 

enfermagem as ações de educação e promoção em saúde, informando a população quanto aos 

inúmeros benefícios que a vacinação proporciona e indo em contra partida aos mitos associados a 

essa temática. Além de esclarecer que é a forma mais eficaz no combate às doenças 

imunopreveníveis, contribuindo na diminuição da morbimortalidade das mais diversas afecções, 

reduzindo desta forma, as barreiras que ainda perduram no processo de conscientização da 
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população sobre a importância da prevenção de doenças através da vacinação, favorecendo a 

adesão durante as campanhas. Ainda é importante relatar que as campanhas devem ser 

realizadas de forma constante e não apenas durante surtos e campanhas pontuais, cabendo ao 

enfermeiro, já na sala de vacinas, iniciar o processo de sensibilização através da educação em 

saúde, informando sobre a importância da vacinação e das doenças que elas previnem e suas 

complicações. Portanto, é possível inferir que a produção de estudos desta natureza mostra-se de 

grande relevância, pois, ao realizar um levantamento bibliográfico para fundamentação da 

descrição de uma experiência vivenciada é possível identificar e consequentemente, elencar as 

principais dificuldades e, desta forma, realizar um melhor direcionamento de recursos para o 

fortalecimento de ações que proporcionem o aprimoramento da vigilância, além de servir de 

subsídio para motivar os avanços nas discussões a cerca do tema, e por fim, auxiliar nas futuras 

propostas de campanha vacinal. Para os acadêmicos de enfermagem, a experiência foi de grande 

enriquecimento, pois ao observar e participar das ações da UBS, frente ao surto de sarampo, 

podemos perceber que o trabalho em equipe passa a ser uma solução para os problemas 

organizacionais por ser uma modalidade do trabalho coletivo na qual os profissionais se unem em 

prol de alcançar um objetivo, o que requer flexibilidade e também, uma percepção mais dinâmica, 

complementar e integrada, o que implica na incorporação dos diferentes processos de trabalhos 

envolvidos e incessante reavaliação das ações realizadas, embasado no discernimento sobre a 

função de cada membro e desmistificando a ideia de hierarquização ao reconhecer a atuação dos 

diversos profissionais que compõe uma equipe de saúde para a produção de cuidados, 

construindo a comunicação entre os mesmos, que deve ser principalmente fidedigno para que se 

mantenha um espaço para a prática do respeito, da confiança e da cooperação contínua 

promovendo, desta forma, a qualidade dos serviços, a redução de intervenções desnecessárias, o 

estabelecimento de prioridades, e a prevenção da duplicação de serviços, em busca de gerar um 

grande impacto sobre os mais diversos fatores que determinam e condicionam o processo saúde-

doença, possibilitando enfocar a assistência para o contexto sócio-político no qual o indivíduo, a 

família ou a comunidade estão envolvidos além de respeitar sua integralidade e individualidade. 
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