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Resumo

Resultados

Introdução. A sífilis na gestante apresenta as maiores taxas de transmissão
vertical o que torna importante o conhecimento do perfil epidemiológico
regional, visando a estruturação de medidas efetivas para seu diagnóstico e
tratamento na gestação. Objetivo. Estudo retrospectivo e transversal com
objetivo de identificar, e caracterizar, em um ambulatório municipal de recémnascidos de alto risco (RNR), no interior do estado de SP, a prevalência daqueles
expostos ao risco de sífilis congênita. Métodos. Análise de dados de prevalência
do risco de sífilis congênita obtidos em prontuários médicos de pacientes
atendidos em um ambulatório municipal de recém-nascidos de alto risco em dois
triênios distintos: 2013 a 2015 (triênio 1 - T1) e 2017 a 2019 (Triênio2 - T2).
Estudo aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados. Foram
analisados os prontuários de 496 crianças – 207 no T-1 e 279 no T-2; nesse
período foram identificados 80 casos de exposição à sífilis congênita (16,5%). No
T-1 a prevalência de exposição à sífilis foi de 9,2% (19/207) e no T-2 a
prevalência subiu para 21,9% (61/279). A maioria das mães tinha idade
compreendida entre 18 e 34 anos e embora mais de 75% delas referissem ter
feito acompanhamento pré natal, a média do número de consultas foi menor
que seis nos dois grupos. Foi possível afastar o diagnóstico de sífilis em todas as
crianças cujas mães fizeram tratamento adequado da doença no período pre
natal. Conclusão. A prevalência de RN expostos à sífilis aumentou no segundo
período analisado e o número de consultas no acompanhamento pré natal foi
menor do que o preconizado nos dois períodos. È necessário melhorar a
qualidade do acompanhamento pré natal na região, visando diminuir os casos
de sífilis congênita.

• Total de prontuários 496 crianças – 207 (T-1) e 279 (T-2);
• Número total de casos de exposição à sífilis (T-1+T-2): 80
(16,5%);
• T-1: prevalência de 9,2% (19/207)
• T-2: prevalência de 21,9% (61/279).
Quadro 1: Características, tratamento e acompanhamento das
mães durante os dois triênios:

Introdução
A sífilis congênita é a doença que apresenta as maiores taxas
de transmissão vertical dentre as infecções neonatais no
mundo e que pode ser efetivamente controlada mediante
diagnóstico e tratamento efetivos na gestação. No Brasil,
apesar das diferentes abordagens governamentais para o
controle da transmissão vertical da doença a partir de
melhorias da assistência pré-natal, as taxas de sua ocorrência
têm aumentado nos últimos anos. A identificação da
prevalência da doença nas diferentes regiões do Brasil tornase necessária, portanto, para a definição de estratégias
regionais de promoção de saúde.

Tabela 2: Proporção de RN com risco de sífilis congênita de
acordo com os triênios.

Objetivo
Identificar, e caracterizar, em um ambulatório municipal de
recém-nascidos de alto risco (RNR), no interior do estado de SP,
a prevalência daqueles expostos ao risco de sífilis congênita.

Metodologia
• Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa parecer
número 3.574.805.
• Estudo retrospectivo e transversal;
• Análise de dados de prevalência do risco de sífilis congênita
obtidos em prontuários médicos de pacientes atendidos em
um ambulatório municipal de recém-nascidos de alto risco
em dois triênios distintos: 2013 a 2015 (triênio 1 - T1) e 2017
a 2019 (Triênio2 - T2);
• Critérios utilizados para classificar os bebês como
portadores ou não de sífilis congênita definidos de acordo
com a Organização Panamericana de Saúde e Organização
Mundial de Saúde1
• Análise estatística: Teste Qui-quadrado

Conclusão
A prevalência de RN expostos à sífilis aumentou no segundo
período analisado
e o número de consultas no
acompanhamento pré natal foi menor do que o preconizado
nos dois períodos. É necessário melhorar a qualidade do
acompanhamento pré natal na região, visando diminuir os
casos de sífilis congênita.
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