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Introdução: A toxoplasmose é uma infecção causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, agravada potencialmente quando infecta gestantes. Nesse sentido, torna-se imprescindível um pré-natal adequado realizado
por profissional qualificado. Objetivos: Analisar o perfil demográfico e fatores associados às taxas de óbitos
por toxoplasmose infantil ocorridos no Brasil no período entre 2010 e 2019 em crianças menores de 1 ano.
Metodologia: Estudo descritivo documental com dados coletados por meio do Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM) referente aos anos de 2010 a 2019, disponibilizados pelo Departamento de Informações do
Sistema Único de Saúde. A população de estudo são crianças de até 1 ano que foram a óbito em decorrência de
toxoplasmose no Brasil. Resultados: No período analisado, foram registrados 30 óbitos decorrentes de toxoplasmose na população estudada. Analisando as regiões do país, a região Norte registrou maior número de óbitos
(33,33% do total), seguido por 26,76% no Centro-Oeste. A identificação mais frequente foi na raça parda (60%
do total), seguida da raça branca com 36,6%. Nas gestantes pré-termo entre 32 a 36 semanas houve predomínio
de óbitos (36,67% do total). Após o nascimento, RN até 28 dias apresentaram maior índice de morte, 30%. Em
relação ao peso do nascimento, houve maiores óbitos na faixa de 1.500-2.499g, correspondendo a 36,67% do
total. Quanto a idade materna, a faixa etária na qual houve predomínio de óbitos foi a de 20-24 anos, totalizando 26,67% dos casos. De acordo com a escolaridade materna, o maior número de óbito foi com taxa de 8-11
anos (46,67%). Conclusão: A baixa prevalência de óbitos infantis por toxoplasmose, indica a possibilidade de
subnotificação, sendo resultado do baixo acesso ao diagnóstico precoce e de um pré-natal inadequado. Sendo
assim, a análise da epidemiologia das regiões, bem como a determinação do perfil sorológico das mulheres em
idade reprodutiva podem minimizar a transmissão vertical.

PE-082 - ÓBITOS INFANTIS POR AGRESSÃO NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS: ATÉ QUANDO
ESSES CASOS VÃO SER IGNORADOS?
Giulia Parmeggiani Zampieri1, Victória Machado Scheibe1, Eduardo Alves da Silva Júnior2,
Cristiano do Amaral de Leon1
1 - Universidade Luterana do Brasil, ULBRA; 2 - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFCSPA.

Introdução: Segundo dados apresentados pela Sociedade Brasileira de Pediatria, na última década, 103.149
óbitos ocorreram entre crianças e adolescentes – entre o nascimento e os 19 anos. De acordo com especialistas,
a maioria dos casos de agressão é cometida por parentes dentro do ambiente doméstico. Diante desse triste
cenário, urge a implementação de políticas de prevenção às agressões, garantindo ações articuladas e efetivas
entre diferentes esferas como educação, saúde, segurança e assistência social. Objetivos: Analisar as taxas de
óbitos infantis relacionadas à agressão e possíveis fatores associados a tal condição no Brasil entre 2017 e 2019.
Métodos: Estudo epidemiológico descritivo documental realizado através de dados do Sistema de Informações
sobre Mortalidade Infantil, disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, no
período de 2017-2019. Resultados: No período avaliado, foram registrados 286 óbitos decorrentes de agressão,
com igual resultado entre os sexos, houve maior frequência em indígenas (36,01%), na faixa entre 0 e 6 dias
(51,05%) – sendo 91,1% desse total em menos de 24 horas, mãe com nenhuma escolaridade (26,22%) e com
idade entre 15 e 19 anos (17,83%), o domicílio foi o local de maior ocorrência das agressões (46,15%). Do total
de óbitos verificados, a maior parte ocorreu na Região Norte (47,90%), no ano de 2018 (36,01%). Conclusão:
Os dados sugerem possível relação entre os óbitos infantis por agressão e fatores maternos como baixa escolaridade e idade precoce. Ademais, a alta proporção de mortalidade em crianças de raças indígenas e pardas, com
idade menor de 1 ano, principalmente, em domicílio, reforça a gravidade do quadro e a urgente necessidade de
intervenções públicas junto a profissionais de saúde para que esses casos não venham mais a ocorrer.
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