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Resumo
Objetivo – Compreender o surto de sarampo ocorrido em 2019 no município de Caçapava-SP, realizar levantamento de dados junto a
Vigilância Epidemiológica, verificando confirmações e descartes, e o perfil dos pacientes acometidos pelo sarampo. O sarampo caracte-
rizado como doença infecciosa aguda, ocasionado pelo vírus MEV da família Paramyxoviridae, gênero Morbillivirus, possui alto poder de
transmissão que ocorre de forma direta. Métodos – Realizou-se um estudo sobre as notificações de sarampo no município de Caçapava-
SP referente ao ano de 2019, a abordagem do estudo foi quantitativa, pois mensurou informações fornecidas pela Vigilância Epidemio-
lógica e as analisou de forma metódica. Consistindo num estudo descritivo pois caracterizou a doença e sua correlação com a comunidade
estudada. Caçapava possui segundo o IBGE cerca de 94.263 mil habitantes. Resultados – No surto de 2019, foram encaminhados para
análise no Instituto Adolfo Lutz 123 amostras suspeitas, destas 35 obtiveram diagnóstico positivo para o vírus MEV. Das amostras enca-
minhadas para análise 48,78% eram do sexo feminino e 51,22% do sexo masculino, a faixa etária dos indivíduos notificados variou de
0 a 76 anos, sendo o cálculo baseado no valor total de notificações para cada faixa de idade. Conclusão – Entende-se que o sarampo é
uma doença potencialmente grave sem tratamento específico, mas que pode ser evitada se a principal medida profilática for adotada, a
vacinação, além do fortalecimento dos sistemas de vigilância epidemiológica.

Descritores: Sarampo; Vírus MEV; Epidemiologia

Abstract
Objective – To understand the measles outbreak that occurred in 2019 in the municipality of Caçapava-SP, to carry out data collection
with the Epidemiological Surveillance, verifying confirmations and discards, and the profile of patients affected by measles. Measles
characterized as an acute infectious disease, caused by the MEV virus of the Paramyxoviridae family, genus Morbillivirus, has a high
transmission power that occurs directly. Methods – A study was carried out on measles notifications in the municipality of Caçapava-
SP for the year 2019, the study approach was quantitative, as it measured information provided by the Epidemiological Surveillance
and analyzed them in a methodical manner. Consisting of a descriptive study as it characterized the disease and its correlation with
the studied community. According to the IBGE, Caçapava has about 94,263 thousand inhabitants. Results – In the 2019 outbreak, 123
suspected samples were forwarded for analysis at the Adolfo Lutz Institute, of which 35 obtained a positive diagnosis for the MEV
virus. Of the samples sent for analysis, 48.78% were female and 51.22% male, the age range of the notified individuals ranged from
0 to 76 years, and the calculation was based on the total value of notifications for each age group. Conclusion – It is understood that
measles is a potentially serious disease without specific treatment, but that it can be avoided if the main prophylactic measure is adop-
ted, vaccination, in addition to strengthening epidemiological surveillance systems.

Descriptors: Measles; MEV Virus; Epidemilogy

Introdução
O sarampo foi descrito na literatura médica no século

X, sendo diferenciado da varíola pelo clínico persa
Rhazes. Doença infecciosa aguda, demasiadamente
contagiosa e altamente transmissível, ocasionada por
um vírus RNA (MEV) pertencente à ordem Mononega-
virales, família Paramyxoviridae, subfamília Paramyxo-
virinae do gênero Morbillivirus1. Trata-se de um vírus
RNA simples fita de orientação negativa e genoma não
segmentado, com aproximadamente 200nm de dimen-
são, desprovido de neuraminidase, apresentando sime-
tria helicoidal, agindo de forma mútua com receptores
celulares SLAM/CD150, CD46 e PVRL/nectina-4 de um
hospedeiro, envolto de um envelope lipídico consti-
tuído por oito proteínas: hemaglutinina (H), proteína
de matriz (M), proteína de fusão (F), nucleoproteína
(N), proteína grande polimerase (L) e fosfoproteína (P)2,3.

A infecção e transmissão do sarampo ocorre de forma
direta, por meio do contato com secreções nasofarín-
geas de pessoas infectadas, em especial pela aspiração
de saliva contaminada, também chamadas de gotículas
de Pflugge4. O vírus MEV através se aloja nos seios da
face e mucosa do nariz onde ocorre a replicação viral,
com posterior propagação hematogênica, a via respi-
ratória é a porta de entrada do vírus.
Alguns dos órgãos acometidos pelo sarampo são a

pele, timo, baço, linfonodos, rins, pulmões, fígado,
onde acontece a replicação viral nas células endoteliais
e epiteliais, nos monócitos, linfócitos e macrófagos,
cerca de 5 a 7 dias depois, o vírus migra para a circu-
lação sanguínea, dando início a infecção do endotélio
que antecede o acometimento da conjuntiva, trato res-
piratório, tecidos gastrointestinais e da cavidade bucal,
período da doença classificado como exantema5-7.
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Um único indivíduo infectado pode propagar o vírus
para até 90% das pessoas que estejam a sua volta sem
imunização, cerca de 12 a 18 pessoas podem ser con-
taminadas8. A incubação do vírus dura cerca de 7 a 21
dias, desde o contato inicial até a manifestação das
erupções cutâneas. O período de transmissão varia en-
tre 6 dias antes da manifestação do exantema até 
4 dias após sua aparição, ocorrendo maior taxa de
transmissibilidade entre os 2 dias antecedentes e 2 dias
posteriores as lesões, neste período pressupõe-se que
os níveis do vírus nos fluidos corporais e na circulação
sanguínea estejam elevados, pois nesta fase sintomas
como espirros, coriza e febre estão acentuados7,9.
Sintomas clínicos da infecção são: febre; tosse; se-

creção nasal; conjuntivite; manchas de Koplik (manchas
brancas presentes na mucosa bucal com o centro azu-
lado, ocasionadas por infiltrações de células gigantes
mononucleadas na submucosa bucal, com aproxima-
damente 2 a 3mm de dimensão); exantema cutâneo
maculopapular morbiliforme, que surge coincidente-
mente com o início das respostas imunes celulares e
humorais próprias do MEV. As erupções cutâneas ma-
nifestam-se na face e nas orelhas, disseminando-se para
todo tronco superior, 3 dias após a manifestação do
exantema, ele se dissemina para as extremidades e para
o tronco inferior. Após o desaparecimento do exantema,
ocorre a descamação furfurácea, podendo ser grave,
nos casos em que não ocorre complicações a recupe-
ração é completa e o indivíduo acometido adquire imu-
nidade perene8.
Os sintomas são divididos em três fases distintas: Pe-

ríodo de infecção, marca o começo dos sintomas como
manchas na pele, tosse e febre; Período toxêmico, mo-
mento em que pode ocorrer as complicações graves;
Remissão, indica o término dos sintomas causados pelo
sarampo. Todas as pessoas do globo são suscetíveis ao
vírus por tratar-se de uma doença endêmica-epidêmica,
acometendo principalmente crianças desnutridas, com
deficiência de vitamina A ou imunodeprimidas, lacten-
tes jovens, grávidas, adultos com idade superior a 20
anos e indivíduos imunocomprometidos7,9.
Na década de 1960 foi incorporada no Brasil a pri-

meira vacina contra a doença. Em 1968 o país incluiu
o sarampo como patologia de notificação compulsória,
em 1973 com a criação do Programa Nacional de Imu-
nização (PNI), que tem por objetivo assegurar a dimi-
nuição de morbimortalidade ocasionadas por doenças
passíveis de prevenção10. O diagnóstico é realizado
por meio de uma tríade baseada nos sintomas clínicos,
nos dados epidemiológicos e nos resultados de exames
laboratoriais11.
A região das Américas em setembro de 2016 foi de-

clarada livre do sarampo pelo Comitê Internacional de
Especialistas (CIE). O Brasil passou para fase de sustentar
a eliminação de transmissões autóctones do vírus, po-
rém em 2018 novos casos voltaram a ser registrados
no país; em 2019 foi retirada a declaração de país livre
da doença concedido pela Organização Panamericana
de Saúde (OPAS), pois o país passou por um novo surto
de sarampo, estando o estado de São Paulo entre os

mais atingidos pelo vírus, na região do Vale do Paraíba
a cidade de Caçapava-SP foi uma das mais acometidas,
de acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), nos primeiros três meses de 2019, os casos de
sarampo aumentaram em torno de 300% em distintos
locais do mundo12,13.
Sendo assim, o objetivo deste estudo foi realizar le-

vantamento de dados junto à Vigilância Epidemiológica,
com posterior análise dos dados sobre as notificações
de sarampo no município de Caçapava-SP no ano de
2019, verificando confirmações e descartes, e o perfil
dos pacientes acometidos pelo vírus MEV.

Métodos 
Realizou-se um estudo sobre as notificações de sa-

rampo no município de Caçapava-SP referente ao ano
de 2019, com abordagem quantitativa, uma vez que
mensurou as informações fornecidas pela Vigilância
Epidemiológica do município e analisou as mesmas de
forma metódica. A pesquisa teve início somente após
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, segundo
as Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa
Envolvendo Seres Humanos.
Consistiu num estudo descritivo, pois envolveu os

casos de sarampo notificados e caracterizou a doença
e sua correlação com a comunidade estudada. Foi um
estudo exploratório, visto que buscou embasamento
teórico através do aprofundamento do tema, nos inde-
xadores de pesquisa SciELO, PubMed, MEDLINE, LI-
LACS e Google Acadêmico. Tratou-se de um estudo
explicativo uma vez que apurou as respostas do porquê
o sarampo voltou a ser preocupação no país, posto
que, o Brasil em 2019 perdeu o certificado de país
livre da doença concedido pela OPAS.
Através da tabulação dos dados por meio do Micro-

soft Excel, explorou-se a profundidade do problema le-
vantado, o perfil da população alvo das notificações,
com destaque para variáveis de estudo como idade,
sexo, bairro dos notificados, entre outras que foram
adequadas ao estudo. 
O estudo utilizou método dedutivo, com o intuito de

explicar o conteúdo, de forma geral até as notificações
do município em questão, a fim de chegar a uma con-
clusão relevante. Caçapava-SP de acordo com o último
censo do IGBE em 2010, foi estimada no ano de 2019
em cerca de 94.263 mil pessoas, dentre esses indivíduos
estão os casos notificados de sarampo que foram o alvo
e a amostra (n=123) do estudo.

Resultados
O sarampo é diagnosticado laboratorialmente através

de testes moleculares e sorológicos, as amostras dos
casos suspeitos do município de Caçapava/SP colhidas
no SUS são encaminhadas para ao Instituto Adolfo Lutz
da cidade de Taubaté/SP. Os dados epidemiológicos
apresentados neste tópico foram obtidos na Vigilância
Epidemiológica do município de Caçapava/SP e se re-
ferem ao ano de 2019. 
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Tabela 1. Notificações de sarampo agrupadas de acordo com a faixa etária. Fonte: elaborado pelo próprio autor

Total de Notificações Casos Confirmados por Exames 

Idade Total Positivos

0-18 anos
19-50 anos

Acima de 50 anos

87
32
04

24 (27,59%)
10 (31,25%)
01 (25%)

Tabela 2. Resultados dos testes: molecular e sorológico para sarampo. Fonte: elaborado pelo próprio autor

Resultados da Reação em Cadeia de Polimerase – PCR

Realizado Detectável Não Detectável

66 14 52

Resultados Sorologia IgM e IgG – Primeira Amostra

Realizado IgM reagente/ IgG não reagente IgM não reagente/ IgG reagente

122 2 84

IgM e IgG reagentes IgM e IgG não reagentes IgG reagente/ IgM indeterminado

21 14 1

Resultados Sorologia IgM e IgG – Segunda Amostra

Realizado IgM reagente/ IgG não reagente IgM não reagente/ IgG reagente

25 1 15

IgM e IgG reagentes IgM e IgG não reagentes IgG reagente/ IgM indeterminado

3 5 1

No surto de 2019, foram encaminhadas para análise
123 amostras suspeitas, destas 35 (28,46%) obtiveram
diagnóstico positivo para o vírus MEV, 88 (71,54%) das
amostras foram descartadas para a doença. Do total de
amostras encaminhas para análise, 48,78% eram do
sexo feminino e 51,22% do sexo masculino, a faixa
etária dos indivíduos notificados variou de 0 a 76 anos,
sendo o cálculo baseado no valor total de notificações
para cada faixa de idade (Tabela 1).
A média entre o período de provável exposição ao

vírus e início dos sintomas foi de aproximadamente
21,99 dias para todas as notificações, o valor foi calcu-
lado, a partir do primeiro dia da possível infecção até
o primeiro dia de início da sintomatologia. O período
de provável exposição ao vírus MEV durou em média
15 dias, e o período de transmissibilidade do vírus du-
rou cerca de 11 dias.
Das 123 amostras encaminhadas para análise, foram

realizados testes moleculares RT-PCR em 66, destas 14
detectaram o vírus. E sorologia para identificar os anti-
corpos IgM e IgG para o vírus MEV, a sorologia de pri-
meira amostra foi realizada em 122 casos, enquanto a

de segunda amostra foi realizada em 25 casos (Tabela
2). O exame de RT-PCR utiliza amostras de urina ou
swab combinado de oro e nasofaringe, sendo a primeira
amostra colhida durante a fase aguda da doença (cerca
de 7 dias após o início dos sintomas) com prazo médio
de liberação dos resultados de até 5 dias úteis. A pes-
quisa de anticorpos por sorologia – Elisa, utiliza amos-
tras de sangue que são colhidas na fase aguda da
doença (até 7 dias após o início dos sintomas).
Para que uma dada população seja considerada com

imunidade de rebanho, a cobertura vacinal deve ser
superior a 95% o que impede a circulação do vírus
MEV. No município de Caçapava/SP a cobertura vacinal
em menores de 01 ano de idade em 2019 ficou abaixo
da meta de 95% (Tabela 3).
Ocorreram ao todo 123 notificações de sarampo no

município de Caçapava/SP no ano de 2019, destas 10
notificações se referem a munícipes de outras cidades
do Vale do Paraíba (Tabela 4). As 113 notificações rela-
tivas ao município do estudo ocorreram em 44 bairros,
totalizando 31 casos positivos (Tabela 5).
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Tabela 3. Resultados dos testes: molecular e sorológico para sarampo. Fonte: elaborado pelo próprio autor

Tabela 4. Casos notificados no município de Caçapava/SP referentes as cidades de Jambeiro, Lagoinha e São José dos Campos.
Fonte: elaborado pelo próprio autor

Tabela 5. Quadro de bairros onde ocorreram notificações de sarampo no município de Caçapava/SP durante o ano de 2019.
Fonte: elaborado pelo próprio autor

Cobertura Vacinal de menores de 01 ano em 2019

Vacina                                         Cobertura Anual

Tríplice Viral – D1
Tríplice Viral – D2

Tetraviral

87,57%
69,91%
23,44%

Notificações provenientes de outros municípios do Estado de SP

Município Bairro Total Positivos

Jambeiro
Jambeiro

Sítio Lírio de São José
Tapanhão

2
1
1

-
-
-

Lagoinha Centro 1 -

São José dos Campos

Eugênio de Melo
Galo Branco

Jardim das Paineiras
Vista Verde

1
2
1
1

1
1
1
1

Notificações por bairro de Caçapava/SP

Bairro Total Positivos Bairro Total Positivos

Acampamento Cigano 4 3 Residencial Alvorada 1 -

Boa Vista 2 - Residencial Esperança 3 -

Borda da Mata 4 - Real Park 1 -

Caçapava Velha 8 5 Roseirinha 1 -

Centro 4 - Santa Luzia 2 -

Chácara Itamaraty 1 - Sapé I 1 1

Chácara Santa Rita 1 - Vila Santos 2 1

Eldorado 4 - Vitória Vale 2 -

Jardim Amália 1 - Vila Santa Izabel 4 2

Jardim Julieta 1 - Vila Paraíso 2 -

Jardim Maria Cândida 1 - Vila Resende 3 2

Jardim Maria Odete 1 - Vila Pantaleão 1 1

Jardim Primavera 1 - Village das Flores 2 -

Jardim Rafael 6 3 Vila Antônio Augusto 5 5

Jardim São José 7 1 Vila São João 6 -

Jardim Shangrilá 1 - Vila Medeiros 1 -

Nova Caçapava 3 1 Vila Velha 1 -

Panorama 3 1 Vila Menino Jesus 4 -

Piedade 3 1 Vera Cruz 4 1

Pinus Iriguassu I 2 - Vila Nali 3 2

Pinus Iriguassu II 1 - Vila Favorino 1 -

Res. Aldeias da Serra 2 - Vila Bandeirantes 2 1



Discussão
Doença viral contagiosa e imunoprevenível o sa-

rampo teve sua patogênese descoberta através de estu-
dos em humanos infectados de modo natural e em ma-
cacos infectados propositalmente, que acabaram por
desenvolver a doença de modo semelhante a que aco-
metia os humanos4. 
O MEV se comparado com outros vírus RNA de

mesma ordem, pode ser considerado geneticamente
estável e conservado, um aspecto relevante é sua anti-
genicidade monotípica, que resulta na não necessidade
de desenvolvimento de novas vacinas que combatam
as cepas do vírus, uma vez que, seus epítopos neutra-
lizantes da hemaglutinina (H) que imprimem proteção,
são elevadamente conservados. Devido a essa caracte-
rística, as vacinas atenuadas do vírus, tem origem num
único genótipo que foi isolado na década de 1950,
permanecendo efetivas até o momento7.
Sem terapêutica antiviral específica para o sarampo,

recorre-se a tratamento apenas nos casos sintomáticos,
a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda
ingestão de vitamina A, controle de febre, alimentação
adequada e hidratação. Para pessoas não imunizadas
é indicado vacinação, medida profilática mais eficaz,
por meio de uma vacina do vírus atenuado, conferindo
cerca de 90% de proteção.
O Ministério da Saúde preconiza no calendário va-

cinal duas doses para imunização contra o vírus MEV,
sendo a primeira dose da vacina tríplice viral (SRC) aos
12 meses de vida, e a segunda dose aos 15 meses da
vacina tetra viral (SRC-V)11. A tríplice viral proporciona
proteção de 98% para o sarampo, contra a rubéola de
99,3% e contra a caxumba de 96,1%12,13.
Para dizer que uma dada região está livre do sarampo,

se faz necessário coberturas vacinais maiores que 95%,
esse número dificulta a circulação do vírus, pois a lo-
calidade adquire a chamada imunização de rebanho.
Em setembro de 2016 a região das Américas foi decla-
rada livre do vírus do sarampo pelo Comitê Internacio-
nal de Especialistas (CIE).  Em 2018 a taxa de cobertura
vacinal foi de 84,97%, abaixo da meta para obtenção
da imunidade de rebanho, e novos casos voltaram a
ser registrados no país. Em 2019 foi retirada a declara-
ção de país livre da doença concedido pela Organiza-
ção Panamericana de Saúde (OPAS)13. Tais quedas nas
taxas das coberturas vacinais indicam falhas na imuni-
zação da população brasileira, como dificuldades de
acesso aos serviços de saúde, migração de indivíduos
não imunizados ao país e movimentos antivacinas. 
De acordo com Branco e Morgado (2019)2, os últimos

relatos de casos autóctones de sarampo no país ocor-
reram no ano 2000, porém, entre 2013 e 2014 no es-
tado do Ceará houve um surto da doença com aproxi-
madamente 681 casos reportados. Com a ocorrência
de grandes eventos no país, como a Copa do Mundo
de 2014 e as Olímpiadas de 2016, ampliou-se o nú-
mero de turistas estrangeiros que trouxeram e dissemi-
naram o vírus à população brasileira, como afirma
Mello et al (2014)14.

Em contrapartida, Chaves, Júnior, Andrade e Men-
donça (2020)12, argumentam como possível causa da
reintrodução do sarampo no Brasil os grupos antivaci-
nas que a cada dia se tornam mais frequentes. Como
afirma Medeiros (2020)8 os grupos antivacinas são for-
mados em sua maioria por comunidades religiosas,
pais desinformados e por pessoas que propagam notí-
cias falsas em redes sociais, o que acarreta o aumento
de pessoas propensas ao vírus, favorecendo o restabe-
lecimento da doença. 
Pereira, Braga e Costa (2019)15 destacam que a deci-

são de não imunizar uma criança é responsabilidade
dos pais, porém, essa escolha ocasiona consequências
para o coletivo, reduzindo a imunidade de rebanho,
resultando em surtos ou bolsões de infecção, o que di-
minui a eficácia das campanhas vacinais. 
Segundo Branco e Morgado (2019)2, a Venezuela

desde 2017 passa por um surto do vírus além de uma
crise sociopolítica e econômica, que acarretou a mi-
gração de inúmeros venezuelanos para o Brasil. De
acordo com Medeiros (2020)8 o vírus que circulou no
Brasil durante o surto do ano de 2019 de acordo com
a OMS foi o genótipo D8, o mesmo que se dissipou na
Venezuela, Colômbia e Europa, adentrando no país
através de turistas e migrantes que desenvolveram a
doença, disseminando-a para grandes áreas do Brasil,
como a região sudeste, sendo o estado de São Paulo
um dos mais atingidos, na região do Vale do Paraíba o
município de Caçapava-SP foi um dos mais acometidos,
segundo o último censo de 2010 do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) a cidade possui 84.752
munícipes, com estimativa de 94.263 mil habitantes
para o ano de 2019, dentro dessa população encon-
tram-se os casos notificados de sarampo que foram o
alvo e a amostra do estudo16. 
Conforme os resultados apresentados o município ob-

jeto do estudo esteve entre as cidades paulistas em si-
tuação de surto de sarampo, demonstrando que o baixo
índice de cobertura vacinal, o aumento dos movimentos
migratórios para o estado, atingiram consequentemente
a população local, uma vez, que o município situa-se
entre as duas maiores cidades do Vale do Paraíba, sendo
comum o fluxo dos munícipes entre elas, fatos esses
que corroboram para as elevadas taxas de notificações
de sarampo que ocorreram no município em 2019.

Conclusão
A partir da análise dos resultados e, por meio, das

exposições acima descritas, entende-se que o sarampo
é uma doença potencialmente grave, que acomete em
sua maioria, crianças e indivíduos imunocomprometi-
dos. Trata-se de um vírus global, sem um tratamento
específico, mas que pode ser evitado se a principal
medida profilática for adotada, a vacinação. 
Conclui-se a importância de manter as coberturas

vacinais fortificando os sistemas de vigilância epide-
miológica, especialmente nas regiões de fronteira, sa-
lientando que o ato da vacinação ser individual, não
significa que não seja um bem coletivo. Também se
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faz necessário o combate de informações falsas, pro-
venientes de movimentos antivacinas, com o objetivo
de minimizar e evitar novos surtos de sarampo e outras
doenças infectocontagiosas. 
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