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Introdução: A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) conhecida globalmente. 

Causada pelo Treponema pallidum, é uma doença sistêmica e se não tratada precocemente 

evolui para um estado crônico, causando sequelas irreversíveis. Apesar de grave, a sífilis é 

uma doença evitável, que possui fácil diagnóstico e tratamento de baixo custo. No entanto, 

apesar das medidas de prevenção e tratamento existentes, ainda são altos os números de casos 

da doença. Cerca de 6 milhões de novos casos por ano são registrados no mundo, tornando-a 

um relevante problema de saúde pública. [1,2] Em mulheres grávidas, a sífilis pode ser 

transmitida ao feto, por via vertical, em qualquer momento da gestação, independente do 

estágio clínico da doença, causando a sífilis congênita (SC) que traz consequências graves ao 

curso da gravidez e principalmente ao feto. Cerca de mais de 50% dos casos na gravidez 

ocorre aborto, natimorto e neomortalidade. No entanto com medidas simples, como a 

detecção precoce com testes sorológicos no pré-natal e tratamento em tempo oportuno, com a 

penicilina, é possível tratar a sífilis na mulher e reduzir as chances de SC e comorbidades ao 

concepto [2,3,4]. Objetivos: Descrever a incidência de internações por sífilis congênita no 

Estado do Pará e a faixa etária dos indivíduos no período de janeiro de 2015 a agosto de 2019. 

Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, retrospectivo, com abordagem 

quantitativa, cujos dados foram coletados do sistema de informações hospitalares do Sistema 

Único de Saúde (SIH/SUS), na base de dados do DATASUS/TABNET, referente as 

internações hospitalares ocasionadas pela sífilis congênita, ocorridas no Estado do Pará no 

período de Janeiro de 2015 a Agosto 2019, sendo disponível somente este mês do ano 2019 

na plataforma. Para a seleção de dados no SIH/SUS referente ao número de internações, foi 

utilizado na linha a categoria Regiões de saúde/Municípios do local de internação, na coluna 

foi usado a categoria ano de processamento das internações. Para a faixa etária dos indivíduos 

foi selecionado na linha a categoria faixa etária 1, na coluna a categoria ano de 

processamento, selecionando o período correspondente deste estudo. Resultados e 

Discussão: Foram notificados 4323 casos de internações por sífilis congênita no Estado do 

Pará, no período de janeiro 2015 a agosto 2019. O ano com maior número de notificações foi 

o de 2018 com 1118 casos, seguido de 2017 com 898 casos. Já em 2019, até o mês de agosto, 

foram notificados 698 casos. Considerando a região de saúde, a Metropolitana I registrou o 

maior índice com 2797 casos, evidenciando uma discrepância com as outras regiões. As 

demais regiões com índices elevados, foram Baixo Amazonas com 340, Carajás com 267 e 

Tocantins com 264 casos. Já a Metropolitana II apresentou apenas 1 caso. Em relação aos 

municípios dessas regiões, na Metropolitana I o município de Belém registrou 2144 dos 

casos, no Baixo Amazonas, Santarém obteve 187 dos casos, em Carajás, Parauapebas com 

175 casos, e no Tocantins, o município de Cametá com 84 casos. Em relação a faixa etária 

dos casos internado no período, 4277 eram menores de 1 ano, sendo esta faixa etária a de 

maior predominância em todos os anos. 13 casos de 1 a 4 anos e 10 casos de 20 a 29 anos. A 

ocorrência de SC é indicador da qualidade do pré-natal, logo a elevada taxa de recém-

nascidos com SC indica uma falha no cuidado ao binômio, gerando complicações que 

necessitam de cuidados hospitalares. Atualmente existem políticas e programas criados para 
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combater e tratar a sífilis e consequente a SC, a exemplo, o programa nacional de DST e 

AIDS que tem como uma de suas metas aumentar o acesso ao diagnóstico de infecção por 

HIV e sífilis. [3,4]. Essas ações e controles de casos de sífilis em mulheres gestantes, são 

feitas durante o pré-natal na atenção primária, onde há um contato maior profissional/cliente, 

podendo ser orientada, estimulada e acompanhada a evolução do tratamento. No entanto, 

podemos verificar uma falha nesse nível de atenção, pois mulheres não tiveram acesso a essa 

assistência ou fizeram tratamento inadequado, gerando apenas em 2018, 1118 casos de 

internação por SC. O aumento abrupto de casos de internamento em 2018 pode estar ligado a 

uma melhoria da vigilância epidemiológica, com maior notificação dos casos. Outra 

perspectiva, mostra que não somente regiões abastadas da capital do Estado são propensas a 

ter maior índice de IST, pois a região metropolitana I obteve 2797 casos de internações, mais 

da metade dos casos totais, sendo Belém o município com a maior parte dessas internações. 

Isto também pode estar ligado ao fato de a capital possuir hospitais de referências, com 

melhor infraestrutura para atender uma demanda maior. Em uma análise de tendência, a 

região de Carajás é vista como propensa a ter um aumento no número de casos de sífilis até 

2025, e durante o quadriênio 2015 a 2018, evoluiu de forma crescente as internações por SC 

nesta região. [5]. As internações aumentam os gastos de tratamento da SC, levando em 

consideração que ela pode ser prevenida ou tratada em in útero com medidas simples e de 

baixo custo. Em relação a faixa etária, a maioria dos casos foi do tipo primária, que ocorre até 

o segundo ano de vida, isto se deve ao fato das complicações que ela acarreta ao bebê, como 

prematuridade, baixo peso ao nascer, hepato e esplenomegalia, pênfigo palmo-plantar entre 

outras que necessitam de cuidados imediatos. [4]. Os 10 casos na faixa etária de 20 a 29 anos, 

possivelmente sugerem uma falha no diagnóstico e investigação durante a etapa do pré-natal, 

parto, nascimento e acompanhamento do desenvolvimento infantil, sendo diferenciada da 

sífilis adquirida através de achados radiológicos e características inerentes a sífilis congênita, 

como nariz em sela, fronte olímpica, mandíbula curta, dente superiores deformados (dentes de 

Hutchinson), surdez e outros. [4]. Conclusão/Considerações Finais: Apesar dos esforços em 

criar políticas públicas e programas para prevenir e erradicar a sífilis, ainda são altos os 

números de casos de SC. A atenção primária possui o protagonismo na detecção e 

acompanhamento da cura e ou reinfecção por sífilis na mulher gestante, porém não podemos 

excluir o dever de rastreio que a maternidade possui em pesquisar sífilis antes do parto e após 

o nascimento do bebê em casos sugestivos. O alto índice de internação por SC encontradas 

neste estudo, evidencia a falha na implementação das políticas existentes ao longo do sistema 

de saúde. É altamente necessário o trabalho em educação em saúde para conscientizar e 

sensibilizar a mulher e o seu parceiro a tratar de forma correta a sífilis durante o pré-natal, 

diminuindo as chances de efeitos deletérios ao feto e concepto. 
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