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Haemophilus influenzae é uma bactéria Gram-negativa que coloniza de forma assintomática a nasofaringe de 
indivíduos saudáveis e, ocasionalmente, provoca doenças sistêmicas e infecções das mucosas. As meningites 
bacterianas agudas constituem importante causa de morbimortalidade na infância. Trata-se de um projeto de 
estudo transversal e retrospectivo, realizado com dados secundários provenientes do Departamento de Infor-
mática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), especificamente do Sistema de Informação hospitalar (SIH). O 
programa de imunizações tem apresentado um bom desempenho no decorrer dos últimos anos. Isto pode ser 
observado pelo número de nascidos vivos a cada ano relacionado com o número de doses de vacinas aplicadas. 
A vacinação, além de conferir proteção direta aos indivíduos imunizados, minimiza os danos produzidos pelo 
patógeno, através da redução da prevalência de micro-organismos circulantes entre as pessoas. Conclui-se que 
o monitoramento da incidência, da letalidade e da mortalidade desta morbidade deva ser de caráter contínuo. 
Os resultados apresentados revelaram um impacto positivo das estratégias de vacinação.
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A coqueluche, também conhecida como tosse comprida ou tosse espasmódica, é uma doença infecciosa aguda 
do trato respiratório inferior, causada pela bactéria Bordetella pertussis. Entende-se que a vacinação é uma 
estratégia efetiva e eficiente de prevenção e controle da coqueluche, porém a imunidade não é permanente 
e dura em média cinco a 10 anos. Trata-se de um estudo transversal e retrospectivo, realizado com dados 
secundários provenientes do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), especifi-
camente do Sistema de Informação hospitalar (SIH). Com isso, é perceptível que a proteção cai gradualmente 
com o passar do tempo. Nos locais onde as coberturas vacinais são elevadas, a doença afeta principalmente 
adolescentes, adultos jovens e lactentes não vacinados ou com esquema vacinal incompleto. Sendo assim, a 
divergência do número de casos de coqueluche e a necessidade de identificação, notificação e investigação 
oportunas, deve-se dar ênfase à necessidade de proceder ao encaminhamento apropriado dos casos aos ser-
viços de saúde, em observância às manifestações clínicas compatíveis que caracterizam a definição de caso 
suspeito de coqueluche.


