
A sífilis em gestantes é uma doença em que a detecção ocorre 

ainda no pré-natal, e considerando que a maioria das mães 

realizou o exame, os casos elevados de sífilis congênita 

evidenciam deficiências no atendimento pré-natal pelas 

unidades de saúde, pois, mesmo com o acompanhamento 

prévio das gestantes, os bebês nasceram com a doença. Estes 

ainda podem ser relacionados ao baixo numero de consultas 

pré-natal; abandono do acompanhamento; ausência de retorno 

com os exames e etc. A maioria das mães possuía o ensino 

fundamental incompleto, demonstrando a influência dos fatores 

sociais no contexto da doença. 
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OBJETIVO 

Sendo assim, o presente estudo objetivou por 

meio do levantamento de dados disponíveis 

no departamento de informática do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS) analisar o perfil 

epidemiológico da sífilis congênita em Recife 

no período de 2007 a 2017. 

A sífilis congênita é uma doença 

infectocontagiosa, que pode ser transmitida 

durante o parto. Esta é um importante problema 

de saúde pública, pois, apesar de ser de fácil 

diagnóstico e evitável, ainda é responsável por 

40% das mortes perinatais e abortos espontâneos 

em gestantes não tratadas. 

 

INTRODUÇÃO 

O crescimento nos casos de Sífilis congênita ao decorrer dos 

anos evidencia a necessidade de ações voltadas ao seu 

controle, principalmente no que diz respeito a tríade 

vigilância-assistência-prevenção, importante para detecção 

da doença em tempo hábil, e estabelecimento do tratamento 

para a gestante e seu parceiro com consequente  redução da 

doença no recém nascido. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
RESULTADOS 
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METODOLOGIA 

 O estudo foi realizado através da coleta de 

informações da base de dados do 

departamento de informática do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS). A população do 

estudo foi composta por todos os casos de 

Sífilis congênita notificados (n=9084), 

estratificados pelas seguintes variáveis: ano 

de ocorrência; escolaridade; realização de 

pré-natal; tratamento do parceiro e evolução 

da doença. 
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  Foi observado um crescimento da doença no 

decorrer dos anos, sendo o maior numero de 

ocorrências registrados nos anos de 2014 a 

2017 com 56,97% dos casos. Em relação a 

escolaridade, observou-se uma maior 

frequência em mães que possuíam o ensino 

fundamental incompleto (31,74%) e a menor, 

nas que possuíam educação superior 

completa (0,25%). No que diz respeito a 

realização de pré-natal, a maioria das mães 

(74,17%) realizou o exame. Durante o estudo 

constatou-se que a maioria dos parceiros 

(52,8%) não realizou o tratamento para a 

doença. A maioria dos casos evoluiu com a 

criança viva (90,5%), sendo apenas 3,48% 

com óbito tendo como causa a sífilis 

congênita.  
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DISCUSSÃO 


