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Introdução: A sífilis continua sendo um relevante problema de saúde pública e sua transmissão vertical pode 
ocasionar a sífilis congênita, condição grave que pode levar à morbimortalidade do recém-nascido. Objetivo: 
Este estudo visa descrever as principais alterações encontradas em recém-nascidos investigados para sífilis 
congênita, cujos partos ocorreram nas maternidades de dois hospitais universitários em uma cidade no Sul do 
país, entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017. Métodos: Os casos de sífilis dos pacientes das duas maternida-
des foram identificados por meio das notificações compulsórias entregues à Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar. Foi utilizada uma ficha espelho para coleta dos dados extraídos dos prontuários das mães e de seus 
bebês e realizada análise descritiva da amostra. O projeto de pesquisa foi submetido e obteve aprovação dos 
Comitês de Ética em Pesquisa de ambas as universidades. Resultados: Ocorreram 10.667 nascimentos, no pe-
ríodo estudado, sendo 5.641 (53%) nos dois hospitais incluídos na pesquisa, 193 neonatos foram investigados 
devido à sífilis durante o período gestacional, dos quais 71,5% apresentaram VDRL positivo e necessitaram 
avaliação adicional, resultando em 2,4% de casos suspeitos de sífilis congênita, 26,4% apresentaram baixo 
peso ao nascer, 94,3% eram assintomáticos ao nascimento, 10,4% tinham alterações radiográficas e 12,4% 
liquóricas. A maioria foi investigada de forma adequada e recebeu o tratamento preconizado pelo Ministério da 
Saúde. Conclusão: A sífilis continua sendo um importante agravo à saúde materno-infantil, e sua investigação 
é fundamental, visto que a maioria dos casos é assintomática em sua fase inicial. O principal impacto sobre a 
saúde do recém-nascido foi o aumento da probabilidade de baixo peso ao nascer.
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Introdução: A síndrome nefrítica é processo inflamatório que cursa com hipertensão arterial, hematúria e 
edema. Objetivo: Analisar o número de internações e óbitos por síndrome nefrítica em crianças de até 9 anos, 
na última década, no Rio Grande do Sul (RS). Metodologia: Estudo epidemiológico transversal descritivo a 
partir de dados registrados do DATASUS de março de 2010 a março de 2020. As variáveis estudadas foram: 
internações hospitalares, óbitos, faixa etária, sexo, cor/raça e regiões do Brasil. Resultados: A partir dos dados 
analisados constatou-se um total de 118.057 internações. Em relação a faixa etária, o número de internações 
em crianças menores de 1 ano foi 37.154, de 1 a 4 anos 32.902, de 5 a 9 anos 84.765. Com referência ao sexo, 
as internações masculinas (56%) foram superiores as femininas (43%) em todas faixas etárias. Além disso, a 
maioria dos internados era branco (65,6%). A cor/raça mais atingida foi a branca com 84% dos casos, seguida 
de pardos com 10%. As internações nos anos pesquisados foram de 348.137, de um total de 7.265.454, onde 
a região Sul equivaleu à 4,7% das internações. O total de morbidade hospitalar em todas as regiões brasileiras 
foi de 14, contudo a região sul não teve óbitos. Conclusão: Pacientes masculino, branco e entre 5-9 anos de 
idade constitui o perfil do paciente frequentemente internado por síndrome nefrítica. 


