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OBJETIVOS
Compreender, através de análise epidemiológica,
como se dá a evolução dos casos de Sífilis congênita
no estado de Alagoas e avaliar seus efeitos na
população do estado. É um estudo quantitativo,
secundário, retrospectivo e transversal.

A sífilis congênita resulta da transmissão vertical do
Treponema pallidum por via transplacentária. Esta
representa um problema de saúde grave devido à alta
taxa de transmissão da bactéria em gestantes não
tratadas, que consiste em cerca de 70 a 100%. Outra
característica importante é que a infecção pelo
Treponema pallidum durante a gravidez leva a uma
alta taxa de mortalidade, elevando o número de
abortos e natimortos nestes casos. Desse modo, é de
extrema importância analisar o perfil epidemiológico
dos casos de sífilis nos estados brasileiros, e a partir
daí, definir suas consequências no contexto da saúde
pública no país

INTRODUÇÃO

Pela porcentagem de pacientes que realizaram o pré-natal,
percebe-se que ainda é insuficiente o número de gestantes que o
realizam. A deficiente adesão dos parceiros ao tratamento alarma
para a preterição de sua importância. A íntima relação entre os
casos e o baixo nível de escolaridade das gestantes expõe como o
pouco acesso à informação e ao esclarecimento acerca dos
cuidados com a saúde e da doença em questão são proporcionais
ao seu acometimento, e sua resolução certamente levará à
redução da incidência.

CONCLUSÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

REFERÊNCIAS
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MÉTODOS

A pesquisa foi realizada através do Banco de
Dados do Sistema Único de Saúde do Ministério da
Saúde (DATASUS) sobre a epidemiologia dos casos
de Sífilis Congênita no estado de Alagoas entre os
anos 2005 e 2015. Os dados analisados foram:
número total de casos distribuídos nas regiões de
saúde do estado, região de saúde com maior
número de casos, porcentagem de gestantes que
fizeram o pré-natal, diagnóstico da doença
durante o pré-natal, parceiros que realizaram o
tratamento e escolaridade das gestantes com a
afecção.
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