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Introdução: A Leishmaniose Visceral (LV) ou “calazar” é uma doença causada por um protozoário da espécie 
Leishmania chagasi. É uma zoonose de evolução crônica, com acometimento sistêmico e, se não tratada, pode 
levar a óbito até 90% dos casos. Objetivos: Realizar uma análise epidemiológica da incidência de internações 
causadas por LV em crianças no Brasil. Metodologia: Estudo observacional ecológico com dados do Sistema de 
Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS). Analisou-se o número de internações por LV por faixa etária com 
delimitação de zero a 19 anos, região, sexo e cor/raça, de janeiro/2008 a dezembro/2019. Resultados: Foram 
registradas 18151 internações nesse período, apresentando uma queda continua no número de internações 
de 2008 a 2019 de 49,5%. O grupo de 1-4 anos respondeu por 52% dos casos, seguido pelo grupo de 5-9 
anos, com 17%. O grupo com menor incidência foi de 15-19 anos, com 8%. Notou-se que 82% dos casos cor-
respondiam à população parda, 12% à branca, sendo que a indígena teve maior incidência quando comparado 
a amarela. O sexo masculino teve maior incidência (54%) e relacionado as faixas etárias a incidência no sexo 
masculino aumenta proporcionalmente ao aumento da idade, apresentando incidência no sexo masculino de 
67% na faixa de 15 a 19 anos. A região Nordeste apresentou 55% dos casos, a Norte 22% e Sul 0,1% (27 
casos). As regiões Sudeste e Centro Oeste apresentaram a maior queda nos casos de internação em relação as 
outras regiões do Brasil, com diminuição de 74% ambos, de 2008 a 2019. Conclusão: Observa-se que ocorreu 
uma diminuição das internações ao longo dos 11 anos. O perfil das crianças internadas em decorrência da LV 
compreende, majoritariamente, a faixa etária de 1 a 4 anos, sexo masculino e pardos. evoluíram mais para 
estado de gravidade no Brasil no período analisado.
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Introdução: O sarampo é uma doença infecciosa muito comum na infância e é considerada uma das principais 
causas de morte evitáveis entre crianças. A doença pode evoluir para complicações como encefalite, pneumonia 
e morte. As principais manifestações clínicas são: febre alta, exantema maculopapular, coriza, conjuntivite e 
manchas de Koplik. A transmissão ocorre através de secreções e a prevenção é a vacinação. Objetivo: Avaliar as 
possíveis causas da epidemia de uma doença antes erradicada do Brasil. Métodos: Análise de dados epidemio-
lógicos publicados em sites governamentais como, por exemplo, Secretaria de Vigilância em Saúde, Organização 
Pan-americana de Saúde (OPAS) e Sociedade Mineira de Pediatria. Resultados: Em 2016, o Brasil recebeu o 
certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo. Entretanto, em 2018 houve reintrodução do vírus, 
com a ocorrência de surtos e a persistência de circulação do vírus no território Brasileiro por mais de 12 meses 
acarretou na perda dessa certificação. De acordo com a OPAS desde o inicio do surto no Brasil foram notificados 
22.654 casos suspeitos e 11.371 confirmados. O surto é decorrente do aumento do fluxo migratório e viagens 
internacionais, além disso, a baixa taxa de imunização da população contribuiu para o surto. Conclusão: É im-
possível extinguir o fluxo de pessoas que entram e deixam o país, por isso, é de extrema importância que as 
pessoas, principalmente as crianças, sejam imunizadas, pois o sarampo pode levar a consequências graves.


