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Introdução: Toxoplasmose é uma infecção provocada pelo protozoário Toxoplasma gondii, adquirindo relevância 
quando atinge a gestante, dado o elevado risco de transmissão vertical. A qualidade da assistência pré-natal é 
decisiva na redução das taxas do acometimento fetal, evitando sequelas e reduzindo o número de óbitos. Ob-
jetivo: Avaliar o perfil demográfico e fatores associados às taxas de óbitos infantis relacionadas à toxoplasmose 
no Brasil no período 1998-2018. Métodos: Estudo descritivo documental baseado em dados de óbitos infantis 
no Brasil entre 1998 e 2018 disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS). Resultados: No período avaliado, foram registrados 72 óbitos infantis (menores de 1 ano de vida) 
devido à toxoplasmose, os quais foram mais frequentes: na cor branca (47,2%), em gestações a termo entre 
37 e 41 semanas (30,6%), com peso ao nascer entre 1.500 e 2.499 g (22,2%), em gestações únicas (68,1%), 
na faixa etária materna entre 20 e 29 anos (44,4%), que evoluíram a óbito com 1 mês de vida (23,6%), entre 
mães com escolaridade entre 8 e 11 anos (30,6%). Do total de óbitos verificados, 27,8% ocorreram na Região 
Sudeste - e não foram encontradas diferenças em relação à sexo e ao tipo de parto. Conclusão: A baixa preva-
lência de óbitos decorrentes de toxoplasmose registrados sugere a possibilidade de subnotificação e evidencia 
a necessidade de intervenções para qualificação do diagnóstico precoce para melhora da qualidade de vida das 
crianças e para a redução do número de óbitos. A partir deste ano (2020), todos os recém-nascidos deverão ser 
submetidos ao exame de toxoplasmose congênita por meio do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), 
também conhecido como Teste do Pezinho.
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Introdução: Sífilis congênita é uma infecção sistêmica, provocada pela bactéria Treponema pallidum. O risco 
de infecção transplacentária é de 60 a 80%, com aumento na taxa de transmissão conforme idade gestacio-
nal. Quando não tratada na gestação, associa-se a risco significativo de óbito fetal e neonatal. Em neonatos 
infectados, as manifestações são classificadas em congênita precoce e tardia (após os 2 anos). A qualidade da 
assistência pré e perinatal é decisiva na redução das taxas de transmissão vertical. Objetivo: Avaliar os casos 
de sífilis congênita e possíveis fatores associados no Brasil no período entre 2009 e 2019. Métodos: Estudo 
descritivo documental a partir da coleta de dados pré e perinatais de neonatos com sífilis congênita, a partir do 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) relativos aos anos 2009-2019, disponibilizados pelo 
Departamento de Informações do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e pelo Boletim Epidemiológico de Sífilis 
2019. Resultados: No período avaliado, foram registrados 168.794 casos, com incidência de 9/1.000 nascidos 
vivos, maior no Sudeste (9.7/1.000) e Nordeste (9.6/1.000). A maioria dos neonatos tinha 7 dias ao diagnóstico 
(96,36%), sendo o diagnóstico de sífilis congênita precoce predominante (96,70%). A maioria das gestantes 
era parda, tinha 20-29 anos de idade, realizou pré-natal (78,63%) e foi diagnosticada com a infecção durante o 
mesmo (51.87%). Observou-se que 55.27% das gestantes diagnosticadas não realizou o tratamento adequa-
damente. A taxa de mortalidade por sífilis congênita foi progressiva ao longo dos anos, evoluindo de 2.4 para 
9 casos a cada 100.000 nascidos vivos entre 2010-2018 (R² = 0,997). Conclusão: O aumento da incidência de 
sífilis congênita representa um importante agravo de saúde pública, com incidência crescente. É fundamental 
que a infecção seja diagnosticada e tratada precoce e adequadamente durante a gestação.


