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A sífilis é uma doença infecciosa provocada pela bactéria Treponema pallidum, 
que pode ser transmitida via sexual e também via materno-fetal, no caso de 
portadoras não tratadas ou tratadas inadequadamente. Nesse sentido, a infecção 
congênita pode levar a consequências graves como prematuridade, aborto 
espontâneo e óbito fetal. O presente estudo teve o objetivo de analisar o 
quantitativo de casos e as taxas de incidência de sífilis congênita nas capitais e 
Estados da Região Norte, de 2010 a 2015, e comparar com a média regional e 
nacional. Foram utilizados os dados do período de 2010 a 2015, coletados 
através do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), 
selecionando-se em Linha: Capital de Notificação, Coluna: Ano Diagnóstico, 
Conteúdo: Casos confirmados; além disso, utilizou-se o Boletim Epidemiológico 
do Ministério da Saúde de 2015. As informações de 2014 e 2015 não estavam 
disponíveis. De forma geral, houve aumento do número de casos de SC na região 
Norte no período de 2010 a 2013, correspondendo a aproximadamente 66,51%. O 
Estado de Rondônia se manteve com a menor taxa de incidência da região, 
enquanto em ordem decrescente, o Amapá, Tocantins, Roraima e Pará 
apresentaram taxas superiores à média regional e nacional. Por fim, houve redução 
do quantitativo de casos nas capitais, principalmente em 2013, sendo mais 
significativa em Belém (82,69%) e Porto Velho (68,42%). Apesar de sua prevenção 
e tratamento serem compostos de medidas simples, a sífilis congênita (SC) ainda 
constitui uma problemática de grandes proporções, evidenciando falhas no 
sistema de saúde relacionadas à educação em saúde, acessibilidade e qualidade 
da assistência prestada à gestante. Dessa forma, o aumento de casos nos 
Estados da região Norte e a redução nas capitais sugere seu agravamento nos 
outros municípios, possivelmente devido aos fatores apontados, levando à 
necessidade de maior planejamento e investimento em ações que possibilitem um 
controle adequado da SC. 
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