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MATERIAIS E MÉTODOS
O objetivo deste estudo foi analisar o perfil epidemiológico da
coqueluche em menores de um ano no estado do Piauí entre
os anos de 2014 e 2017. Foi uma pesquisa descritiva e
retrospectiva, realizada a partir das informações obtidas na
base de dados online do sistema de informação de agravos
de notificação (SINAN).

A coqueluche é uma doenç̧a infecciosa aguda, de distribuição 
universal, causada pela Bordetella pertussis, e em casos raros 
pela Bordetella parapertussis. É uma afecção altamente 
contagiosa, de notificação compulsória e que acomete 
principalmente crianças não vacinadas. Os sintomas afetam o 
sistema respiratório e aparecem de forma gradual em três fases: 
catarral, paroxística e de convalescência. É uma doença 
imunoprevenível, no entanto a imunidade dada pela vacina, por 
mais que seja duradoura, não é permanente. Na América Latina, 
os casos da doença praticamente triplicaram nos últimos anos. 
No estado do Piauí, o número de casos vem aumentando de 
forma crescente nos últimos 5 anos. 

INTRODUÇÃO

Diante do exposto, concluiu-se que o panorama da coqueluche no Piauí vem
se mostrando desfavorável nos últimos anos, uma vez que a prevalência em
menores de um ano aumentou no período de tempo estudado, portanto existe
a necessidade de ampliar a cobertura vacinal das crianças e das gestantes
afim de reduzir a incidência da doença.

CONCLUSÃO

O Ministério da Saúde ainda investiga a elevação súbita de casos que ocorreram
a partir do ano de 2013. A hipótese para o aumento de casos da coqueluche é
uma maior sensibilidade por parte da vigilância laboratorial, devido à introdução
de técnicas biomoleculares na rotina laboratorial que torna o diagnóstico mais
rápido, sensível e preciso. Outra consideração é a vacinação das gestantes, pois
o descomprometimento com o calendário de vacina gestacional deixa os bebês
desprotegidos por estes não receberem a imunização natural passiva por via
placentária e pelo aleitamento materno. Uma última consideração é do
desrespeito ao calendário vacinal da criança por parte dos pais, não levando
seus filhos aos postos de vacinação para receber todas as doses necessárias
para uma completa imunização.
Observa-se, portanto, a elevada incidência dessa doença em crianças com
menos de um ano de idade, visto que são mais susceptíveis a infecções devido
ao sistema imunológico imaturo e ausência da vacina tríplice bacteriana acelular
DTaP (Difteria, tétano e coqueluche)

DISCUSSÃO
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA COQUELUCHE NO ESTADO DO PIAUÍ EM MENORES DE UM ANO

RESULTADOS
Durante o período estudado houve 286 casos notificados,
sendo 95,4% ocorrido na capital Teresina e apenas 4,6%
aconteceram no interior do estado. A Zona Urbana foi a mais
acometida com 81,1%. Entre o total de casos, o sexo
feminino foi ligeiramente mais acometido com 51,4%. Em
relação a etnia, ficou constatado a predominância de Pardos
(64,1%), seguido por Brancos ( 31,3%), Negros (3,2%),
Amarelo (1%) e Indígenas ( 0,4%). A letalidade foi de 0,7% e
apenas 8% tiveram confirmação laboratorial.
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