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Introdução
O sarampo é uma doença de etiologia viral
altamente contagiosa que se tornou mais
rara devido à vacinação. Infelizmente,
houve a divulgação de informações falsas
sobre vacinas nas redes sociais e a
formação
de
grupos
anti-vacina,
facilitando o ressurgimento de doenças.

Objetivo
Relatar o número de internações por
sarampo, a fim de estabelecer vínculo
entre a etiologia e promoção de saúde.

GRÁFICO 1: Gráfico evidenciando o aumento do número
de internações em relação com a faixa de 0 a 19 anos no
período de 2009 a 2019.

Metodologia
Estudo epidemiológico analítico realizado
por pesquisas no DATASUS a partir de
análises do número de internações por
sarampo no Brasil, entre janeiro/2009 a
dezembro/2019.
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Resultados
Observando as internações,nos últimos
11 anos, devido ao sarampo, notou-se:
2.233 casos. A Amazônia possui o maior
número 738 casos, seguido de São Paulo
com 593. Entre 2009 a 2019, nota-se
aumento
percentual
de
aproximadamente 6792% no número de
casos registrado. Na faixa etária
pediátrica, 1.814 pacientes de 0 a 19 anos
foram internados nesse período, 81,24%
se comparados com o número total de
casos pacienteindependentemente da
idade. Desses 1.814, 933 (51,43%) do
sexo masculino, em relação a raça, os
pardos com 992 (54,69%) casos tiveram a
maior incidência, seguidos pelos brancos
com 350 (19,29%), 450 pacientes não
tiveram a raça informada, quanto as
internações por município, Belo Horizonte
notificou a maior quantidade de casos, 16
em 2018 e 22 em 2019, com o total de
38. Destes 1.814 s, 669 foram internados
em 2019 e 7 em 2009, mostrando um
aumento percentual de 9.457%. Em
relação aos óbitos, foram 5 no total, 3 no
ano de 2018, sendo o ano de maior
incidência, e 1 em 2010 e em 2013.

GRÁFICO 2:Número de internações nos cinco estados com
mais internações.

Conclusão
Nota-se que a incidência de internações e
óbitos por sarampo no Brasil aumentou
substancialmente nos últimos 11 anos,
concomitantemente com o número de
notícias falsas e grupos anti-vacina. Dessa
forma, é necessário que haja um trabalho
intenso na promoção de campanhas para
conscientização da população, a fim de
realçar a verdadeira importância da vacina e
conscientizar, também, sobre a divulgação
de informações faltas sobre o tema.
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