
2238-0450/16/05-02/56
Copyright © by Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul

Objetivo: Analisar o total de casos de sífilis congênita (SC) entre 0 e 364 dias de vida 

no Rio Grande do Sul, no período de 2010 a 2015. Metodologia: Pesquisa descritiva 

e analítica baseada em dados notificados pelo SINAN. Resultados: De 2010 a junho 

de 2015, foram diagnosticados 4.797 casos de sífilis congênita em menores de um 

ano. Observou-se um aumento progressivo de 2010 até 2014 da SC, sendo a incidên-

cia em 2010 de 3,3 para cada mil nascidos vivos e 8,2 casos para cada mil nascidos 

vivos em 2014. A maior concentração de casos ocorreu em Porto Alegre e no Vale do 

Gravataí, correspondendo a 50,2% dos casos notificados. Com relação ao acesso ao 

pré-natal, 74,8% das mães com crianças com SC realizaram pré-natal e 20,5% não 

realizaram. O diagnóstico de sífilis materna ocorreu durante o pré-natal para 54,6% 

dos casos, durante o momento do parto para 32,7% dos casos, 5,4% após o parto, e 

em 0,5% o diagnóstico não foi realizado. Em relação ao tratamento materno de sífilis, 

somente 2,8% receberam tratamento adequado, 55,6% receberam tratamento ina-

dequado e 22,9% não receberam tratamento. Conclusão: Os dados mostram que, no 

período analisado, houve um crescimento dos casos da SC, e que a maioria das mães 

com crianças com SC tiveram acesso ao pré-natal e nele foram diagnosticadas com a 

doença, mas ainda assim, ocorreu a trasmissão vertical. Isso pode ser explicado pelo 

não recebimento de tratamento ou tratamento inadequado e mostra a necessidade 

de qualificação do acompanhamento dessas gestantes.
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