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Introdução: Sífilis congênita é uma infecção transmitida ao feto pela placenta com alta morbimortalidade. 
Objetivo: Comparar a prevalência de internações por sífilis congênita no Rio Grande do Sul (RS) com demais 
estados da região sul. Métodos: Estudo epidemiológico a partir de dados registrados no DATASUS, de junho 
de 2009 a junho de 2020. As variáveis estudadas foram valor total gasto em cada região, internações e tempo 
médio de permanência internado. Resultados: A partir dos dados analisados, constatou-se que a região Sul 
do Brasil apresentou 13.011 internações por sífilis congênita, acometendo indivíduos entre 0 e 9 anos de 
idade, durante período de Junho de 2010 à Junho de 2020. O estado do RS foi responsável por 8.562 (65,8%) 
internações – sendo 4.215 (49,22%) correspondentes ao sexo masculino e 4.347 (50,78%) ao sexo feminino 
-, seguido pelo estado do Paraná com 2.564 (19,7%) internações – das quais 1.293 (50,42%) correspondem 
ao sexo masculino e 1271 (49,58%) ao sexo feminino - e Santa Catarina com 1.885 (14,5%) internações – das 
quais 933 (49,5%) correspondem ao sexo masculino e 952 (50,5%) ao sexo feminino. No que concerne aos 
custos de tais internações, o RS, apresentou uma gasto total de 13.771.939,94 R$ (83,54%), enquanto Santa 
Catarina e Paraná obtiveram gastos de 1.032.576,41 R$ (6,26%) e 1.679.950,11 R$ (10,20%) respectivamente. 
Em relação ao tempo médio de internações, o RS também apresentou a maior média, demonstrando um tempo 
médio de 10,1 dias por internação, seguido pelo estado do Paraná com 9,2 dias e Santa Catarina com um tempo 
médio de 8 dias. Conclusão: Dentre os estados da região Sul, o RS apresentou maior prevalência de internações, 
gastos e tempo médio de internação relacionados à sífilis congênita.
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Introdução: Dentre as malformações faciais mais comuns no recém-nascido (RN) estão as fendas labiais, palati-
nas e labiopalatinas (FLP), causadas por falhas no desenvolvimento do lábio e do palato, devido a interrupção 
na continuidade dos tecidos orais - relacionadas a causas genéticas e ambientais. Objetivo: Analisar o perfil 
epidemiológico dos RNs com FLP na região Sul do Brasil entre 2008 e 2018. Método: Estudo epidemiológico 
descritivo retrospectivo a partir de dados pré e perinatais disponibilizados pelo Departamento de Informática 
do Sistema Único de Saúde (DATASUS) entre 2008 e 2018. Resultados: No período avaliado, foram registrados 
4.242.736 nascimentos na Região Sul do Brasil, sendo que 3.003 apresentaram FLP. Essa região obteve o maior 
índice nacional de nascidos vivos com FLP, com 7,1 casos por 10.000 nascimentos, sendo a média nacional de 5,3 
nascidos vivos:10.000. Dentre os nascimentos com a malformação, identificou-se mais RNs do sexo masculino 
(59,24%) e cor branca (84,48%). A maior parte dos RNs nasceu a termo (82,18%), com 3.000 g-3.999g (54,04%), 
teve 7 ou mais consultas pré-natal (74,89%) e apresentou idade materna entre 25-29 anos (23,91%). Ademais, 
o sexo masculino e os extremos de idade materna  < 14a e >35a mostraram-se fatores de risco para a detecção 
de fendas orais ao nascimento (p < 0,05). Conclusão: A baixa prevalência de FLP sugere subdiagnóstico ou 
diagnóstico tardio. Por estarem entre as malformações mais comumente observadas ao nascimento, reforça-se 
a necessidade de promoção de estratégias de diagnóstico pré-natal para adequado planejamento dos cuida-
dos, incluindo o aleitamento materno e manejo cirúrgico. Há necessidade de um tratamento individualizado e 
multidisciplinar, para evitar prejuízos auditivos, de fala e nutrição e garantir plena integração social.


