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“Summer music and arts festivals as hot spots for measles transmission: 
experience from England and Wales, June to October 2016” 
 

 
 
No dia 28/03/2017 foi apresentado, o artigo “Summer music and arts festivals as hot spots 

for measles transmission: experience from England and Wales, June to October 2016”, dos 

autores O le Polain de Waroux e V. Saliba, no âmbito do módulo formativo “Investigação em 

Saúde Pública” do programa de formação pós graduada para Médicos Internos do Ano 

Comum da Unidade de Saúde Pública do ACES Porto Oriental. 

 

O artigo reporta um surto de 52 casos de sarampo entre Junho e meio de Outubro de 2016 

nos vários festivais de música e artes em Inglaterra e País de Gales, e que ocorreram num 

contexto de um surto que começou mais cedo no ano de 2016. Os casos foram ligados a 12 

festivais diferentes, existindo casos interligados. 

 

O sarampo é uma doença infecto-contagiosa, cuja gravidade aumenta com a idade. A vacina 

do sarampo confere proteção, pelo que é muito importante qual a cobertura vacinal na 

população. O Reino Unido não tem os níveis de cobertura vacinal de Portugal, pelo que este 

país está mais suscetível a ser afetado. 
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O artigo reporta os casos ligados a festivais de música e artes, uma vez que estes 

apresentam um ambiente ideal para a transmissão de infeções como sarampo, devido às 

multidões e ao contacto próximo interpessoal prolongado. 

 

No surto em causa, 42 dos 52 casos de sarampo eram não vacinados. 4 reportaram uma 

única dose de vacina contendo sarampo. 1 caso confirmado estava totalmente vacinado e o 

status de vacinação de outros 5 casos confirmados era desconhecido. 21 dos 52 casos foram 

internados, não havendo casos de morte. 

 

A taxa de hospitalização aumentou de forma estatisticamente significativa com a idade, de 8 

entre as 30 pessoas com menos de 20 anos, para 12 entre os 21 com idades de 20 ou mais 

anos. 

 

Na discussão, o artigo olha para um facto interessante: mais de metade dos casos com 15 ou 

mais anos estavam entre os 15 e os 19 anos. Um número que contrasta com a idade média 

das pessoas que vão a festivais no Reino Unido, que se encontra neste momento nos 35 

anos. Ora isto sugere que os adolescentes a frequentar festivais foram 

desproporcionalmente afetados, o que provavelmente reflete a maior suscetibilidade nesse 

grupo etário. Os autores alertam para o facto das pessoas entre os 15 e os 19 anos fazerem 

parte de coortes em quem a cobertura vacinal da vacina pré-escolar de sarampo, parotidite 

e rubéola era baixa no final dos anos 90 e início dos anos 2000 (76% de cobertura aos 5 anos 

em 1999/2000 [9,10], 74% aos 5 anos em 2005/2006) e que foram alvo em 2013 de uma 

campanha nacional de revacinação, mas muitos continuam não estar vacinados, o que 

reitera mais uma vez a importância da vacinação na prevenção de surtos. 

 

Pode aceder ao artigo em questão por este link e aos slides da apresentação aqui. 

 
 

 

Maria Alexandra Rodrigues, Médica Interna do Ano Comum do CHSJ. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5114485/
http://docs.wixstatic.com/ugd/37ca86_e80e089f20484badb21d6e0c4243a849.pdf

