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Introdução: A Sífilis Congênita(SC) é
uma doença infectocontagiosa de
transmissão vertical que apesar de ter
rastreio no pré-natal, ainda é
recorrente e com sequelas ao recémnascido.
Objetivo: Analisar as características
sócio-epidemiológicas da SC no Brasil
no período de 2009 a 2019.
Métodos: Estudo observacional,
transversal, com levantamento de
dados no Sistema de Informação e
Agravos de Notificação (SINAN) do
Ministério da Saúde.
Resultados:
Foram
registrados
168215 de SC, o que representa
55,08% do total de notificações
(305379). O diagnóstico da doença foi
determinado para 96,36% crianças em
até sete dias de vida. Quanto ao perfil
materno, houve predomínio da faixa
etária de 20 a 29 anos em 52,53% das
mulheres, seguido por 23,09% com
idade de 15 a 19 anos. A escolaridade
mais frequente das mães foi de 5ª a
8ª série do ensino fundamental
(24,09%), seguida pelas mulheres com
ensino médio completo (13,57%). A
cor de pele materna predominante foi
parda (55,90%), seguida pela cor/raça
branca (23,80%).

Realização do pré-natal

Em 78,65% das ocorrências a mãe
realizou acompanhamento prénatal, período no qual 51,87%
diagnósticos de sífilis gestacional
foram realizados, seguido por
34,89% com diagnóstico no
momento do parto/curetagem. Foi
observado que 55,27% das mães
fizeram tratamento inadequado e
28,58% não realizaram terapêutica.
Conclusão: Observou-se um perfil
de risco materno, identificado no
pré-natal,
caracterizado
por
mulheres pardas, jovens, com baixa
escolaridade e submetidas a
tratamento inadequado, cenário
que favorece a transmissão vertical
ao concepto e conduz ao quadro de
SC. Dessa forma, apesar do
aumento da qualidade do rastreio,
ainda há problemas estruturais que
refletem nos resultados maternos,
visto que a maioria não foi
submetida ao tratamento adequado
ou sequer realizou terapêutica. O
desafio brasileiro concerne em
desenvolver políticas públicas para
um pré-natal eficaz que garanta a
redução
desta
infecção
sexualmente transmissível e que
seja mais inclusivo e universal.
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