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Dentre as principais causas de Mortalidade Infantil (MI) estão as doenças cardiovasculares (DCVs), congênitas 
(CCs) e adquiridas (DCVAs). Estas consistem em um grande desafio para o sistema saúde, assim seu delinea-
mento epidemiológico torna-se necessário para formulação de políticas públicas. Neste estudo transversal, 
tivemos como objetivo identificar as causas de óbito por DCVs mais comuns antes do primeiro ano de vida e 
fatores relacionados. Os dados foram obtidos no Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da 
Saúde, entre 2014 e 2018, com análise estatística no software TabWIN. Os óbitos por DCVs foram 17998 (9,76% 
do total) nos quatro anos analisados, média de 3603 mortes por ano. Dessas, 90% foram por CCs e 10% por 
DCVAs. Das CCs (8,7%), as mais incidentes foram aquelas das câmaras e septos cardíacos e das grandes artérias. 
Relativo às DCVAs (0,97%), predominaram miocardiopatias, insuficiência cardíaca e doenças cardiopulmonares. 
Nos diferentes grupos etários predominam CCs, porém o tipo é variável: a malformação das grandes artérias 
prevalece no período neonatal precoce (9,6%) e tardio (13,7%), já no pós-neonatal, as CCs septais (16,3%). A 
chance de óbito por DCVAs ou por CCs é maior no período pós-neonatal. Na distribuição geográfica, as regiões 
com maior e menor taxa de MI total são, respectivamente, Norte (15,43‰) e Sul (10,23‰). Concernente às 
mortes por DCVs a região Sul permanece com o menor índice (1,16‰) e a Centro-Oeste o maior (1,4‰). A 
análise epidemiológica da MI por DCVs permitiu compreender e traçar o perfil daqueles pertencentes a esta 
estatística. Conhecer estes dados proporciona ao gestor ferramentas para planejamento e execução de ações 
de prevenção, controle e tratamento, além do diagnóstico precoce de doenças, visando redução de agravos e 
óbitos.
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Objetivo: Avaliar o impacto de infecções congênitas de diagnóstico tardio. Método: Descrição de caso clínico 
de paciente internado em unidade pediátrica em um hospital universitário no estado do Rio Grande do Sul. Re-
sultado: Na vigência de assintomatologia, o quadro de Sífilis Congênita pode estender-se e ter seu diagnóstico 
tardio. Crianças já diagnosticadas com esta doença, a baixa adesão às consultas de puericultura e a falha dos 
profissionais na investigação da história pregressa materna, gestacional e de nascimento podem se extrapolar 
para os casos subnotificados, demonstrando a perda na oportunidade de prevenir as formas graves de Sífilis 
Congênita. Conclusão: Os médicos generalistas e pediatras precisam estar preparados para o diagnóstico dife-
rencial da Sífilis Congênita, bem como de outras infecções perinatais em todos níveis de Atenção Básica, sendo 
inaceitável que um recém-nascido chegue a idade escolar acometido pela doença.


