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INTRODUÇÃO
A Sífilis Congênita (SC) afeta grande
número de recém-nascidos em todo o mundo.
É uma infecção emergente, necessitando
rastreamento em todas as gestantes durante o
pré-natal, incluindo tratamento precoce para
conter a infecção. Sem
tratamento, a
transmissão vertical da sífilis é elevada,
podendo alcançar 100% nas formas recentes.
A infecção do concepto causa repercussões
graves, como morte fetal, prematuridade,
morte neonatal ou baixo peso ao nascer.
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O ano de maior incidência foi em 2018, com
19,56 casos em 1000 nascidos vivos,
superando em cerca de 35 vezes a incidência
do Brasil no mesmo ano.

OBJETIVOS
Realizar um levantamento do número de
notificações de SC em Ipatinga e relacioná-lo
com o número de notificações em âmbito
nacional, avaliando a variação de crescimento
e de decréscimo da doença, tendo em vista o
impacto da Sífilis Congênita e materna na
assistência em saúde pública.

METODOLOGIA
Trata-se de estudo epidemiológico
transversal observacional realizado através da
análise de informações das bases de dados de
notificação da SVS (Secretaria de Vigilância em
Saúde) e do SINAN (Sistema de Informação de
Agravos e Notificações) das notificações de
Sífilis Congênita em Ipatinga de 01 janeiro de
2008 a 31 de dezembro de 2019, dispondo os
resultados em gráficos para melhor análise do
comportamento da doença no município,
comparando com os dados nacionais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Houve aumento significativo da SC em
Ipatinga entre 2008 e 2019. A incidência média
não ponderada por ano foi de 6,56 casos/ 1000
nascidos vivos. Constatou-se maior incidência
em gestantes pardas, de 20 a 29 anos e com 5
a 8ª séries incompletas, dados compatíveis
com o que ocorreu em nível nacional no
período analisado.

Fonte: Adaptado SVS, Ministério da Saúde, 2019

CONCLUSÃO
Diante do aumento considerável na
incidência de SC em Ipatinga, o qual
acompanhou a elevação nacional em maior
proporção, contatou-se a necessidade de
intervenção nos fatores de risco que integram
o presente estudo, ressaltando a importância
do debate sobre a doença no município a fim
de promover uma contenção eficaz e
satisfatória da doença.
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