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INTRODUÇÃO

RESULTADOS
A Coqueluche é uma doença De acordo com os dados obtidos,
infecciosa aguda do trato respiratório em na região nordeste, foram
7.026
casos
de
inferior, seu agente etiológico é a registrados
Instituições
Realizadoras
e
Agências
de
Fomento
e
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bactéria Bordetella pertussis. O coqueluche na infância, dentre
modo de transmissão é pelo contato esses, 1.243(17,7%) casos na faixa
direto da pessoa doente com a etária de 1 a 4 anos; o ano de maior
pessoa suscetível, por intermédio de prevalência foi de 2014 com 2.373
gotículas de secreção eliminadas (33,7%). O estado de Pernambuco
pela tosse, espirros e por meio de foi o que tem mais casos notificados
com 3.014 (42,9%).
objetos contaminados.
Vale salientar que programas
OBJETIVOS
de vacinação, a ocorrência de casos
de coqueluche no Brasil ,fez com
• Analisar os casos de Coqueluche que os casos diminuíssem com o
na infância na região do nordeste primoramento de estratégias.
entre 2009 - 2019
METODOLOGIA
Estudo descritivo, retrospectivo e
exploratório. A pesquisa decorreu
com
dados
disponíveis
no
Departamento de Informática do
Sistema único de Saúde (DATASUS).
Os dados foram obtidos no Sistema
de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN). O período de
inclusão foi de 2009 – 2019 na
região nordeste.

CONCLUSÕES
Portanto, diante do exposto, a
abordagem da coqueluche na
infância segue como desafio. Apesar
dos avanços nos últimos anos em
relação ao diagnóstico sindrômico e
etiológico da coqueluche, em suma,
deve-se cumprir o preconizado pelo
Programa Nacional de Imunização
(PNI) as doses necessárias.
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