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Introdução: As neoplasias de pele são os tipos mais comuns de neoplasias no mundo e têm aumentado por fatores 
principalmente ambientais e genéticos. As neoplasias malignas de pele (NMP) são divididas em não-melanomas e mela-
nomas, sendo esta responsável por 2% dos casos e 79% das mortes. Objetivos: Realizar uma análise epidemiológica do 
número de internações de crianças e adolescentes com neoplasias de pele Brasil. Metodologia: Realizou-se um estudo 
observacional ecológico com análise de dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS). Analisou-
se o número de internações por NMP de zero-19 anos por região e por cor/raça, de janeiro/2008 a dezembro/2019. 
Resultados: Verificou-se que o número de internações foi 5120. Segundo a quantidade de internações, as regiões 
Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, apresentaram 806, 2366, 983, 692, 273, respectivamente. A partir dos 
dados analisados foi possível verificar uma diminuição continua, durante os anos, de crianças e adolescentes por 
NMP a âmbito nacional, sendo que de 2008 a 2019 esta diminuição foi de 83,7%. Todas as regiões acompanharam 
essa diminuição, sendo que Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste apresentaram uma diminuição de 98,6%, 
53,5%, 63,5%, 76,1% e 64,7%, respectivamente. A faixa etária de 15-19 anos foi responsável por 33,8% do total 
de casos e menores que 1 ano pela menor porcentagem, com 6,4%. A raça parda correspondeu ao maior número de 
internações por NMP, representando 36,9% das internações. Conclusão: Verificou-se que a região com maior núme-
ro de internações foi a nordeste, seguida da região sudeste e norte. O estudo evidenciou uma redução na taxa de 
internações por NMP entre crianças e adolescentes, no referido período, em todas as regiões do território nacional. 
Observou-se também que, dentre as crianças e adolescentes internados, a faixa etária de 15-19 anos predominou, 
bem como a raça parda no Brasil.
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Introdução: As patologias oriundas da infecção pelo vírus varicela zoster (VZV) são varicela e herpes-zoster. A in-
fecção primária é responsável pela catapora e a reativação da infecção latente é chamada herpes zoster. Acomete 
especialmente crianças até 10 anos e é prevenível pela vacinação. Objetivos: Realizar análise epidemiológica da 
incidência de internações e número de óbitos de crianças com varicela e herpes zoster no período de janeiro/2008 
a dezembro/2019 no Brasil. Metodologia: Estudo observacional ecológico com dados do Sistema de Informações 
Hospitalares do SUS (SIH-SUS). Analisaram-se o número de internações e óbitos causadas por varicela e herpes zoster, 
por sexo, na faixa etária de zero-19 anos, no período de janeiro/2008 a dezembro/2019. Resultados: Evidenciou-se 
50.262 internações por varicela e herpes zoster ao longo dos 11 anos. Nesse período observou-se uma diminuição 
equivalente a 73,29% quanto às internações, indo de 6.521, em 2008, para 1.595, em 2019, a âmbito nacional. A 
maior redução foi registrada na região Sul com 88,43%, seguido da região Sudeste com 80,05%, seguido da região 
Norte, Centro-Oeste e Nordeste, com 47,98%, 47,37% e 41,96%, respectivamente. Evidenciou-se que crianças 
menores de 1 ano e 1-4 anos, representaram 23,89% e 45,07%, respectivamente, das internações. Foi verificada 
prevalência de internações no sexo masculino, sendo 53,79%. No período analisado verificou-se uma redução de 
70,27% no número de óbitos. Os óbitos foram majoritariamente entre crianças menores de 1 ano de idade (48%) 
e na região Centro-Oeste (19,42%), assim como uma incidência maior no sexo feminino (51,43%). Conclusão: 
Verificou-se a redução de internações e óbitos por varicela e herpes zoster entre crianças e adolescentes, no 
referido período, destacando-se as regiões sul/sudeste na diminuição das internações. Concluiu-se também que 
a faixa etária de zero-4 anos apresentou maior vulnerabilidade às internações, enquanto os óbitos prevaleceram 
entre os menores de 1 ano e na região Centro-Oeste.


