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RESUMO 
 

A Rubéola se trata de uma patologia viral aguda na qual o indivíduo a contrai por meio do 
vírus RNA. A grande preocupação em relação à  esta patologia se relaciona com a 
ocorrência da Síndrome da Rubéola Congênita que a gestante contaminada transmite a 
doença ao feto pela placenta, comprometendo seriamente o desenvolvimento do feto, 
resultando em aborto, morte do feto e possíveis anomalias congênitas, que podem resultar 
em diversas conjunturas, como deficiência auditiva, catarata, glaucoma entre outros. Os 
casos de Rubéola vem se reduzindo drasticamente no Brasil nos últimos anos devido a 
campanhas de vacinação desenvolvida pelo Ministério da Saúde, contudo casos ainda são 
evidentes e significativos. O objetivo deste artigo é o de fazer uma abordagem da incidência 
da Rubéola do Estado do Paraná entre os anos de 2006-2008, apontando os números que 
indicam tal realidade, consubstanciando a redução de casos devido a prevenção incisiva 
contra esta patologia. 
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ABSTRACT 

 
 
The Rubella is an acute viral disease in which the individual becomes infected by the virus 
RNA. The major concern regarding this disease is related to the occurrence of congenital 
rubella syndrome that infected pregnant woman transmits the disease to the fetus through 
the placenta and greatly hinder the development of the fetus resulting in abortion, fetal death 
and possible congenital anomalies, which can result in several junctures, such as hearing 
loss, cataracts, glaucoma and others. Cases of rubella have been reduced dramatically in 
Brazil in recent years due to vaccination campaigns carried out by the Ministry of Health, but 
cases are still evident and significant. The aim of this paper is to make an approach of the 
incidence of rubella in the State of Parana in the years 2006-2008, noting the numbers 
indicate this reality, consolidating the reduction in cases due to prevention incisive against 
this disease.  
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INTRODUÇÃO 
 

A Rubéola é uma patologia infecciosa, cujo vetor responsável é o vírus 

RNA ou Rebivirus, a forma comumente de transmissão entre humanos é o contato 
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com pessoas contaminadas. A grande preocupação é a transmissão para a mulher 

gestante, possibilitando a ocorrência da Síndrome da Rubéola Congênita. 

Segundo Figueredo et. al. (2007), em média 70% das mulheres em idade 

fértil são imune ao vírus RNA, portanto, não contraem à doença, porém 30% delas 

têm a suscetibilidade de desenvolver a Síndrome. Tal realidade pode ser deletéria, 

resultando situações diversas como: o aborto, morte do feto e anomalias congênitas.  

O combate à Síndrome da Rubéola Congênita se relaciona diretamente à 

imunização da população, uma vez que o processo de transmissão acontece pelo 

contato direto com a pessoa contaminada. 

Segundo informações do Ministério da Saúde (2005), as campanhas de 

vacinação, vacina Tríplice Viral, realizadas em todo o território nacional no sentido 

de prevenção vem contribuindo eficientemente para a redução dos casos. “Para o 

país como um todo, observa-se uma grande queda no número de casos notificados. 

Em 1997 foram 32825 e em 2005 chegou-se a 365”. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2005). 

Na região Sul, no mesmo período, os casos notificados foram de 4826 no 

ano de 1997 contra 65 no ano de 2005. Relativo ao Estado do Paraná, no ano de 

1997, 1175 notificações; no ano de 2005, somente 8 notificações. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2005).  

O cenário apresentado revela que houve uma redução drástica dos casos 

de rubéola em todo o país devido à prevenção dinamizada pelas Campanhas de 

Vacinação, resultando também na prevenção da Síndrome da Rubéola Congênita. 

Destaca-se que no caso desta Síndrome, segundo informações do Ministério da 

Saúde (2005) 30% das mulheres férteis são suscetíveis ao vírus RNA, portanto, com 

grandes possibilidades de transmissão da Rubéola Congênita para o Feto. Em uma  

pesquisa realizado  pela Universidade de Londrina no ano de 2000, por meio de um 

estudo sorológico  em gestantes, foi constatado que 11% delas  eram suscetíveis à 

rubéola, portanto, com forte possibilidades de infecção durante á gravidez e 

conseqüente transmissão para o feto. (FIGUEREDO et. al. 2007). Assim sendo, 

entende-se que as campanhas de vacinação têm duas propostas: evitar a 

propagação do vírus RNA entre toda a população, conseqüentemente, evitar a 

disseminação da Síndrome da Rubéola Congênita. Destaca-se que, segundo o 

Ministério da Saúde (2005) nos últimos quatro anos não há casos notificados da 

Síndrome da Rubéola Congênita.   
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Para explicar esta redução substancial das notificações explica Santos 

(2005, p. 3): 
A medida de intervenção que sem dúvida mudou a ocorrência e 
distribuição de casos de rubéola no Brasil foi a imunização, que foi 
implementada de modo gradativo nos oitos anos transcorridos a 
partir de 1991, em crianças de 1 a 11 anos. 

  

Levando-se em deferência a eficiência na redução de notificações de 

casos de rubéolas no Brasil entre os anos de 1997 a 2005. Este artigo tem como 

objetivo enfatizar a incidência da rubéola no Estado do Paraná entre os anos de 

2006 a 2008, a fim de consubstanciar a real redução da incidência desta patologia 

no Estado. 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Os dados a serem analisados foram colhidos das informações veiculadas 

pelo Ministério da Saúde e Secretária Estadual de Saúde do Estado do Paraná. 

Após criteriosa análise das informações encontradas, os dados foram tabulados, 

separando critérios de faixa etária, sexo e anos de incidência de forma a permitir um 

comentário claro das informações identificadas. Também foram utilizadas 

informações de outros Estados do Sul do país, a fim de se fazer comparações nas 

incidências da patologia.  

Toda a pesquisa realizada foi bibliográfica, inclusive os dados 

encontrados, para se efetivar a discussão destas informações foram considerados a 

pesquisa qualitativa, para que se pudesse oferecer informações substanciais para se 

cumprir o objetivo do trabalho.  

 

DISCUSSÃO 
 

Conforme foi destacado anteriormente, a redução da incidência de casos 

de rubéola no Brasil e no Estado do Paraná pode ser justificada pelas ações de 

vigilância e pela imunização disseminadas em todo o território nacional. Não o 

bastante a incidência, mas os casos ainda existem, porém em menor índice; 

considerando somente o Estado do Paraná, entre os anos de 2006 e 2008, a 

redução foi substancial segundo o Ministério da Saúde (2005) conforme se pode 

observar da figura 1 que segue: 
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Fonte: Ministério da Saúde, 2005 

Figura 1. Notificações de Rubéola entre os anos de 2006 -2008 

 
Comparando este cenário com o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, 

este Estado teve 150% a mais de notificações no mesmo período, refletindo que as 

campanhas de prevenção foram mais eficientes neste Estado; mas é importante 

destacar que a redução de casos no Estado também foi significativa se comparada 

com o ano de 1997, em que se foi notificado mais de dois mil casos.  

Ao que se refere ao sexo dos pacientes infectados pela rubéola, segundo o 

Departamento de Vigilância Epidemiológica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005), a 

maior parte dos casos são do sexo masculino, tal como demonstra a figura 2 : 

75%

25%

Masculino Feminino
 

Fonte: Ministério da Saúde. 2005 
Figura 2. Prevalência da Rubéola entre gênero feminino e masculino. 
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Em um estudo realizado por Figueredo et. al (2007) para o Instituto Adolfo 

Lutz em São Paulo, numa amostra de 178 pacientes entre os anos de 2005 e 2006, 

79% dos casos correspondiam ao sexo masculino, no contexto brasileiro a 

proporção foi de 69%.  Compreende-se então que os homens são mais suscetíveis a 

contrair a rubéola.  

No que tange à faixa etária predominante entre os pacientes 

contaminados a figura 3 representa a situação: 

12%

67%

21%

12 a 19 20 a 29 mais de 30
 

Fonte: Ministério da Saúde. 2005  

Figura 3. Prevalência da faixa etária.  
 

Está evidente que os indivíduos situados na faixa etária intermédia entre 

as variáveis mencionadas são os mais propensos à rubéola. No mesmo estudo 

realizado por Figueredo et. al. (2007) foi constatada conjuntura semelhante, 64 % da 

amostra também destaca na faixa etária entre 20-29 anos.  

Levando-se em consideração esta circunstância, é possível explicar que 

as Campanhas Epidemiológicas realizadas a partir do ano 2000 visavam o público 

com esta faixa etária. De acordo com Lanzieri et. al (2008) no ano de 2005 foram 

vacinados 91 % da população masculina na faixa etária entre 20 e 30 anos de idade.  

Comparando as informações mencionadas na figura 1 , com o contexto do 

ano de 1997, onde se foi identificado 1175 notificações no Estado do Paraná, 

percebe-se que houve uma redução drástica, conforme se observa na  figura 4 :  
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Fonte: Ministério da Saúde. 2005  

Figura 4. Cenário da redução de casos de rubéola. 

A redução nos casos de notificação ocorridas neste período foi tão 

relevante para o Estado que veio resultar em produto positivo no combate da 

Síndrome da Rubéola Congênita, informações do Ministério da Saúde e da 

Secretária de Saúde do Estado do Paraná afirmam que há quatro anos não existem 

notificações desta Síndrome.  

 

CONCLUSÃO 
 

Conclui-se do que foi destacado neste artigo que a redução das 

notificações de casos de rubéola no Estado do Paraná entre os anos de 2006 e 

2008 reflete a mesma condição ocorrida no Brasil no mesmo período, de mais de 

trinta mil casos em 1997 para pouco mais de 300 entre os anos de 2006 e 2008. 

Uma outra constatação observada nesta abordagem que a redução das notificações 

veio resultar na eliminação de casos da Síndrome da Rubéola Congênita no Estado. 

Pode-se afirmar que tal conjuntura foi possível graças às campanhas de imunização 

dinamizadas pelo Ministério da Saúde a partir de meados da década de 90.  
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