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Introdução: Arritmias são alterações na condução elétrica do coração que podem ou não percorrer vias anormais 
e provocar modificações no ritmo (taquicardia ou bradicardia). Objetivo: Analisar o número de internações, por 
arritmias e por transtornos de condução do coração, em crianças e em adolescentes de até 19 anos, no Rio Grande 
do Sul (RS), na última década. Metodologia: Estudo epidemiológico transversal descritivo, a partir de dados do 
Departamento de Informática do SUS (DATASUS), de janeiro a dezembro de 2019. Resultados: No período ana-
lisado, foram registradas 257 internações por arritmias cardíacas em crianças e em adolescentes no RS. Destas, 
50,6% foram do sexo masculino, sendo 37,7% de 15 a 19 anos, 25,4% de 10 a 14, 17,7% de 5 a 9, 11,5% me-
nores de 1 ano e 7,7% de 1 a 4 anos. O sexo feminino correspondeu a 49,4% do total, sendo a faixa etária mais 
prevalente a de 15 a 19 (42,5%), seguida de 10 a 14 anos (20,5%), 5 a 9 (16,5%), 1 a 4 (12,6%) e menores de 1 
ano (7,9%). Quanto à etnia, 91,6% dos pacientes eram brancos, 4,7% pardos e 3,7% pretos. Não houve registro 
de amarelos ou de indígenas. A média de permanência hospitalar foi de 3 dias, sendo detentora da maior média 
menores de 1 ano (6,5 dias) e, da menor, pacientes com 15 a 19 anos (1,5 dias). Conclusão: Sendo assim, o perfil 
do paciente que mais interna por arritmias e por distúrbios de condução, no RS, foi do sexo masculino, brancos 
e adolescentes (15 a 19 anos). No sexo feminino, a prevalência aumentou com a idade – o que não verificou-se 
no masculino, pois menores de 1 ano apresentaram mais internações que entre 1 a 4 anos.
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Introdução: A pneumonia é uma síndrome decorrente da inflamação do parênquima pulmonar, majoritariamente 
causada por agentes infecciosos. Constitui uma importante causa de morbimortalidade infantil, sendo a principal 
causa de morte em menores de 5 anos nos países em desenvolvimento. Objetivo: Analisar as internações por 
pneumonia na infância, no RS, no último decênio. Metodologia: Estudo epidemiológico transversal descritivo, a 
partir de banco de dados epidemiológicos no período de junho de 2010 a junho de 2020. Resultados: No período 
analisado, houve 133.939 internações por pneumonia de crianças moradoras do estado do RS, sendo 55,03% 
do sexo masculino e 45,37%, do feminino, as quais apresentaram uma maior taxa de mortalidade (0,31). Houve 
predomínio de internações em meninos de cor branca (62,40%), seguido da cor parda (4,26%) e preta (2,69%). 
As crianças menores de 1 ano de idade ocuparam uma posição importante no ranking de internações (40,39%), 
inferior apenas que a faixa etária entre 1 a 4 anos (46,24%). A faixa etária de 5 a 9 anos representou 13,60% das 
internações. Em relação ao ano de atendimento, 2011 foi o ano com o maior número de crianças internadas, com 
15.613 casos (11,70%), seguido de 2012 com 11,31% dos casos. A partir desse ano, os casos que necessitaram 
de tratamento hospitalar vêm decrescendo, chegando a 10.746 casos (8,05%) em 2019 e 1.190 (0,89%) até 
junho de 2020. Conclusão: Meninos caucasianos, de 1 a 4 anos, constituem o perfil de paciente frequentemente 
internado por pneumonia no RS, porém, a maior taxa de mortalidade ocorre no sexo feminino. Felizmente, desde 
2011, os dados vêm decrescendo, evidenciando a importância do diagnóstico correto e de intervenção precoce, 
visando a redução tanto das internações quanto dos óbitos pela doença.


