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RESUMO

Introdução: A sífilis congênita (SC) é decorrente da disseminação do
Treponema pallidum da gestante para o seu concepto, via
transplacentária. Além dos seus efeitos em termos de mortalidade,
prematuridade, a SC também é responsável por deformidades, lesões
neurológicas e outras sequelas. Objetivo: Analisar o número de casos de
SC no Brasil, relacionando a região, o ano e o papel da Atenção Primária.
Metodologia: Estudo quantitativo com delineamento transversal.
Considerou-se o total de casos de sífilis congênita entre 2010 a 2014, os
dados foram extraídos do Sistema de Informação Hospitalar. Resultados:
Entre 2010 e 2014 houve um total de 31.280 casos notificados de SC no
Brasil. A maior incidência foi registrada em 2014, com 9.234 casos, 29,5%
do total. A região com maior número é a Sudeste, com 37,9% do total,
seguida do nordeste com 37,6%. A região Centro-Oeste foi a que menos
apresentou casos notificados, porém, entre 2010 e 2014, houve um
aumento de 167% dos casos. Conclusão: A SC constitui um tradicional
evento-sentinela para monitoramento da Atenção Primária em Saúde por
ser uma doença de fácil prevenção, cuja ocorrência sugere falhas na
Atenção Básica. Apesar do aumento da cobertura de ESF e de ações
básicas, observa-se a elevação de 17% na incidência de SC entre 2010 e
2014, mostrando que a atenção básica e primária estão sendo eficazes,
principalmente no Sudeste e Nordeste. Vale ressaltar que na região
Centro-Oeste o número de casos novos aumentou significativamente nos
últimos anos, o que expõe, novamente, a fragilidade da Atenção Básica.
PALAVRAS-CHAVE: Atenção básica, sífilis, sífilis-congênita

1 2
3

 União das Faculdades dos Grandes Lagos, lauradipaiva@hotmail.com
 PUC GO, thiagoschroeder@hotmail.com
 PUC GO, celiogomessn@gmail.com

1
2
3


