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Introdução: Em 2014 foi introduzida a vacina para Hepatite A no Brasil para crianças de 1 ano de idade. Com a 
melhora das condições de saneamento básico a incidência da doença se deslocou para faixas etárias mais altas, 
nas quais a infecção costuma ser mais grave. Objetivo: Verificar o impacto na epidemiologia da Hepatite A em 
crianças e adolescentes após três anos de introdução da vacina no calendário vacinal. Método: Trata-se de um 
estudo ecológico com coleta de dados colhidos entre Março e Junho de 2019 dos boletins epidemiológicos da 
Secretaria de Vigilância em Saúde - Hepatites Virais - Ministério da Saúde, referentes aos anos de 2011 a 2017 
(três anos antes e três anos após a introdução da vacina contra Hepatite A no calendário vacinal em Julho de 
2014). Resultado: Houve uma redução estatisticamente significante no número e taxa de incidência por 100 
000 habitantes em todas as faixas etárias estudadas, e em ambos os sexos, após a introdução em 2014 da vacina 
contra Hepatite A. Não houve diferença estatisticamente significante no número e coeficiente de mortalidade 
por Hepatite A em nenhuma faixa etária estudada, após a introdução da vacina contra Hepatite A. Conclusão: 
Houve uma redução significativa no número de casos da Hepatite A em crianças e adolescentes após três anos 
de introdução da vacina no calendário vacinal.
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Introdução: A sífilis é uma doença infectocontagiosa de evolução crônica causada pelo Treponema pallidum 
e sua forma congênita ocorre quando a infecção é por via placentária. O diagnóstico e tratamento da sífilis 
materna são chave para minorar as comorbidades fetais. Objetivo: Analisar descritivo-quantitativamente a 
distribuição percentual de casos de sífilis congênita segundo o momento do diagnóstico materno um estado 
brasileiro. Métodos: Estudo descritivo-quantitativo referente à distribuição percentual de casos de sífilis con-
gênita segundo o momento do diagnóstico materno durante o triênio 2017-2019 em um estado da Região Sul 
do Brasil. Os dados estaduais foram comparados com os nacionais, sendo encontrados no Sistema de Infor-
mação de Agravos de Notificação - SINAN Net. Resultados: Foram notificados 4.629 casos de sífilis congênita 
durante o pré-natal entre 2017-2019 no estado estudado. A distribuição percentual de casos diagnosticados 
durante o pré-natal nos anos analisados foi de 69,4%, 67,7% e 69,9%, respectivamente. No momento do 
parto/curetagem a distribuição percentual foi de 24,2% (2017), 23,4% (2018) e 22,8% (2019). Os demais 
casos foram agrupados na categoria “diagnóstico pós-parto” ou “não realizado” e nos anos analisados foram 
em média 3%. Foram notificados no Brasil no mesmo período 60.570 casos, sendo diagnosticados durante 
o pré-natal 57,6% (2017), 57,6% (2018) e 60,5% (2019). No momento do parto/curetagem a porcentagem 
de diagnósticos foi de 31,4%, 31,8% e 30,0% de 2017 a 2019 respectivamente. A média dos demais casos 
foi de 6,3%. Conclusão: Observou-se que o estado apresenta maiores percentuais diagnósticos no pré-natal, 
transparecendo uma melhor triagem. Contudo, tanto a nível estadual quanto federal tem-se cerca de 90% da 
distribuição percentual de casos diagnosticados durante o pré-natal ou no momento do parto/curetagem. Isso 
denota expressiva relevância do rastreio nestes dois momentos em ambos os cenários.


