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INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

A sífilis congênita (SC), doença
causada
pela
transmissão
do
Treponema pallidum da gestante ao
INTRODUÇÃO
feto,
pode
causar
aborto,
prematuridade, lesões neurológicas e
óbito fetal, representando um custo
significativo para saúde pública.

Os resultados apontam elevado índice de
casos e óbitos por SC no Brasil, e a
relevância no ano de 2017, em partes,
pode ser atribuída à mudança no critério
de definição dessa doença. Como
patologia evitável, a SC evidencia
deficiências relacionadas ao sistemas de
saúde na persistência de patamares
elevados dessa doença, bem como, no
atraso da detecção oportuna e da falha
do tratamento dos casos de sífilis em
gestantes, sendo que a maioria dos
diagnósticos de SC são realizados em
recém-nascidos até seis dias de vida e
80% dos casos possuíam pré-natal.
Estudos apontam que o tratamento
inadequado é extremamente comum e
sua
principal
causa
pode
estar
relacionada ao não tratamento dos
parceiros das gestantes. Assim, embora
as estratégias de prevenção sejam bem
definidas e há disponibilidade de
tratamento, a SC ainda é um dos
grandes desafios para as políticas
públicas de saúde.

OBJETIVO
Analisar
os
casos
de
SC
diagnosticados entre os anos de 2014
a 2018.

MÉTODO
Estudo
descritivo,
transversal
e
retrospectivo dos casos de SC
diagnosticados entre os anos de 2014
a 2018, utilizando dados do Sinan Net.
Os dados foram planilhados e
analisados por estatística descritiva.

RESULTADOS
Foram diagnosticados, de 2014 a
2018, 107.574 casos de SC, sendo
notificados 1.642 óbitos por esse
agravo. Houve aumento de 43,96% no
número de casos no período analisado,
com destaque ao ano de 2017 (25.294).
Registrou-se 95,16% dos diagnósticos
de SC em crianças de até seis dias de
vida, sendo a maior idade descrita 12
anos e mais de 80% possuíam
caderneta de pré-natal.
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