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Não havia registros do parto ou préINTRODUÇÃO
A sífilis atinge um milhão de natal na caderneta, somente uma
gestantes por ano, provocando mais observação da fonoaudióloga para
de 300.000 mortes fetais e neonatais repetição da triagem auditiva neonatal
no mundo. A sífilis congênita (SC) devido à sífilis. Apresentava sinais
pode causar danos cognitivos, clínicos, laboratoriais (VDRL 1:512
neurológicos, ósseos, visuais e sangue e 1:8 no líquor) e radiológicos
auditivos ao feto, inclusive o óbito. O compatíveis com SC.
DISCUSSÃO
objetivo desse artigo é descrever um
Entendendo a gravidade e as possíveis
caso de SC que demonstra a
consequências nocivas da SC na faixa
importância do pré-natal para
etária pediátrica, é fundamental que
diagnóstico precoce e tratamento
não haja atraso no diagnóstico. Notaadequado da infecção materna.
se no caso descrito a importância do
DESCRIÇÃO DO CASO
registro, dos dados do pré-natal e
Lactente, 3 meses e 21 dias de vida,
periparto na caderneta da criança.
previamente hígida, com história de
CONCLUSÃO
tosse e taquidispneia progressiva. Ao Crianças com SC demandam cuidados
exame físico apresentava rinorreia, sendo essenciais o diagnóstico e
hepatoesplenomegalia e febre, e nos tratamento precoces. Este caso pode
exames laboratoriais, anemia e PCR ser considerado um evento sentinela,
elevado. Internada com suspeita alertando para a fragilidade do
clínica
de bronquiolite,
sendo sistema de saúde na prevenção da
posteriormente diagnosticada com SC. sífilis congênita.
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