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Introdução: O tétano neonatal (TNN) é uma doença infecciosa aguda, não contagiosa, 

evitável por vacina, resultante da contaminação do recém-nascido por esporos da bactéria 

Clostridium tetani. A patogênese do TNN é decorrente da introdução dos esporos bacterianos 

no coto umbilical do recém-nascido, durante ou após o parto, pelo uso de instrumentos não 

esterilizados ou produtos caseiros contaminados, como curativos, ervas e pomadas1,2. O 

TNN é uma doença universal que afeta ambos os sexos e sem diferença inerente à cor ou raça. 

Todavia, devido à relação entre o manuseio do coto umbilical com instrumentos 

contaminados e a dificuldade de acesso adequado pela comunidade aos serviços de saúde, 

essa enfermidade é associada diretamente com áreas populacionais nas quais as condições 

socioeconômicas são precárias. Ademais, baixos níveis de escolaridade levam a uma maior 

disseminação de informações incorretas na comunidade acerca da manipulação e higienização 

do coto umbilical. A incidência deste agravo relaciona-se, além disso, com os hábitos 

culturais das populações, presentes durante a utilização de pomadas, ervas e diversos objetos 

como moedas e botões no curativo umbilical.3,4,5 Devido às características epidemiológicas 

da doença, além dos dados referentes à taxa de mortalidade neonatal no Brasil, acredita-se que 

grande parte dos casos de TNN ocorram sem uma sinalização ao sistema de vigilância 

epidemiológica. Sendo assim, é evidente a importância de estudos de base epidemiológica 

acerca do TNN em áreas de risco para a doença, visto que sua alta taxa de letalidade somada à 

subnotificação dos casos podem ser responsáveis pelo desenvolvimento de um grande 

problema de saúde pública, o qual não é totalmente visível para as autoridades e, portanto, 

não possui planos ou estratégias práticas e atuais de controle. Objetivos: O presente estudo 

tem como objetivo verificar os dados relativos aos indicadores de saúde referentes ao TNN no 

Brasil, no período de 2001 a 2017, com destaque no cenário epidemiológico da Região Norte. 

Métodos: Foi realizado um estudo descritivo de análise da situação epidemiológica do tétano 

neonatal nas regiões brasileiras, referente ao período de 2001 a 2017. As informações foram 

coletadas dos casos notificados ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN), correspondentes aos casos de tétano neonatal confirmados nos anos de 2001 a 

2017. Os dados do SINAN foram coletados, organizados e sistematizados utilizando-se o 

aplicativo Microsoft Office ExcelⓇ. A análise foi realizada por meio de cálculos da taxa de 

incidência para cada Região do Brasil e em cada ano do período estudado. Além disso, foram 

realizados cálculos das taxas de incidência de TNN no estado do Pará, nesse mesmo período. 

Resultados e Discussão: No período de 2001 a 2017, foram notificados 162 casos 

confirmados de tétano neonatal no Brasil, com média de 9 casos ao ano. Os casos 

confirmados se distribuem por todas as UF, destacando-se as regiões Nordeste (42%) e Norte 

(37%) quanto ao número de casos, sendo possível relacionar tais dados aos baixos indicadores 

socioeconômicos e de saúde das referidas regiões e, consequentemente, à baixa qualidade do 

acesso aos serviços de atenção básica à saúde. A partir dos dados obtidos, é possível verificar 

que na Região Norte, o Pará é o estado com o maior número de casos confirmados, o qual 

apresenta a maior taxa de incidência da região (1,074 casos/1 milhão hab.). Entre os 60 casos 
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ocorridos na região Norte, 30 casos foram confirmados no estado do Pará, de forma que esse 

estado apresenta casos confirmados em quase todos os anos do intervalo de anos abordados 

no presente estudo, com exceção do período de 2009, no qual não há nenhum caso registrado 

na Região Norte. A partir dos resultados, é possível inferir uma inadequação das atividades de 

vigilância epidemiológica no país como um todo e, principalmente, nas Regiões Norte e 

Nordeste. Tal hipótese tem como base a desconformidade dos dados disponíveis para acesso 

no DATASUS, dentro do período estudado. De 2001 a 2003 observa-se uma constante 

diminuição da incidência de TNN no país, sendo a Região Norte a área com o maior número 

de casos (1,100 casos/1 milhão de habitantes em 2001 a 350 casos/1 milhão de habitantes em 

2003). Em 2004, entretanto, é notável um abrupto declínio do número de casos em todo o 

país, havendo uma maior incidência na Região Nordeste. Todavia, no ano seguinte verifica-se 

um grande aumento das ocorrências do agravo nas Regiões Norte e Nordeste, sendo a 

primeira novamente a mais atingida. Essa desregularidade dos casos notificados sugere uma 

falha na gestão de saúde pública durante esse período, visto que o SUS é o órgão responsável 

pela gerência das ações de detecção dos fatores determinantes e condicionantes da saúde geral 

e individual, ou seja, pela organização das atividades de vigilância epidemiológica nacionais. 

Entre os anos de 2006 a 2008 ocorre uma diminuição gradual da incidência do TNN em todo 

o país. Em 2009, contudo, constata-se a não notificação de casos da doença na Região Norte, 

em contraposição com 2010, em que a incidência é, novamente, bastante elevada e a maior do 

país (250 casos/1 milhão de habitantes). Tal cenário se mantém em 2011, mas em 2012 ocorre 

uma súbita declinação do número de casos, não havendo notificação de nenhum caso 

proveniente da Região Nordeste. Em 2013 a incidência na Região Norte volta a aumentar, 

contudo, a partir do ano seguinte até o final do período de estudo não é possível verificar 

nenhuma ocorrência do agravo nesta região ou na Região Nordeste, as quais anteriormente 

eram as áreas mais afetadas. Tal análise sugere uma subnotificação dos casos de TNN, em 

virtude da improbabilidade de ocorrência da doença em regiões de indicadores de saúde 

elevados, ao contrário das Regiões Norte e Nordeste. Conclusão/Considerações Finais: 

Ainda que se verifique uma diminuição progressiva no número de casos de tétano neonatal no 

Brasil, no período de 2001 a 2017, o presente estudo indica que a problemática da 

subnotificação das ocorrências possibilita um contínuo acometimento de populações de áreas 

mais carentes de atenção básica à saúde pela doença. Assim, é imprescindível uma melhor 

implementação de atividades de vigilância epidemiológica nas regiões brasileiras, sobretudo 

nas regiões Norte e Nordeste, visando uma maior acurácia na notificação dos casos desse 

agravo para o Sistema Único de Saúde. Ademais, é fundamental a implantação de medidas de 

prevenção primária e secundária de maior alcance e eficácia nas regiões Norte e Nordeste, 

cuja incidência de TNN é mais elevada, de forma a minimizar o risco de ocorrência de um 

agravo de prognóstico tão severo. 
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