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Introdução: A coqueluche é uma
doença infecciosa aguda do trato
respiratório
inferior
de
alta
transmissibilidade
que
acomete
indivíduos de qualquer idade,
contudo, crianças menores são mais
susceptíveis e apresentam quadros
clínicos de maior gravidade.
Objetivo: Realizar uma análise
epidemiológica da coqueluche em
crianças menores de um ano de 2009
a 2019 em Minas Gerais.

Métodos: Estudo observacional,
transversal, a partir de dados do
Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) do Ministério da
Saúde.
Resultados: Os casos confirmados no
período pesquisado foram de 1.302
dos quais 53,6% concentraram entre
2012 a 2014. A partir de 2015 os
registros diminuíram anualmente em
todas as idades. De 2009 a 2019, as
faixas etárias mais acometidas foram
“2 meses” e “menor que um mês” e
“um mês”, com respectivamente
24,2%, 19,3% e 15,2% do total de
registros.
O
diagnóstico
foi
predominantemente clínico (64,5%),
seguido de laboratorial (22,2%).
Quanto à etnia, verificou-se a maioria
de casos entre crianças brancas
(42,2%). A distribuição foi de 51,5%
para sexo masculino e 48,5%
feminino.

O desfecho de 1.200 crianças
(92,2%) foi evolução para cura,
dentre elas, a maioria estavam na
faixa entre “menor que um mês” e
“dois meses”. Os óbitos pelo agravo
corresponderam à 28 crianças
(2,2%), em especial os menores de
um mês de idade, e 8 (0,6%) por
outra causa. Em 5,1% dos casos a
evolução foi ignorada.
Conclusão: Apesar de ser uma
doença imunoprevenível, em Minas
Gerais as crianças com coqueluche
são maioria na faixa etária até dois
meses, brancas e do sexo
masculino.
Os
registros
apresentaram queda nos últimos
cinco anos e a maioria dos casos
evoluíram para cura. O desafio
brasileiro é desenvolver estratégias
políticas
que
garantam
a
imunização,
cobertura
vacinal
adequada, diagnóstico precoce e
tratamento oportuno, bem como
proteção das crianças, a fim de
reduzir a mortalidade infantil.
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