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Introdução: Ao atender uma criança com possível atraso no desenvolvimento da linguagem é importante saber 
como ocorre acréscimo de linguagem normal, sendo fundamental que se realize na rotina de puericultura uma 
anamnese minuciosa de linguagem da criança. Relato de caso: Criança de 2 anos e 1 mês de vida, feminina, 
nascida de parto cesáreo, termo, adequada para a idade gestacional, sem intercorrências perinatais, testes do 
pezinho e orelhinha normais e bom desenvolvimento motor. Todavia, sua mãe vem observando que sua filha 
possui vocabulário reduzido, comparando com outra crianças da sua idade, apesar de levar rotineiramente em 
consultas de puericultura. Mãe relata que a criança não forma frases e tem dificuldade para contar até 10 com 
linguagem inteligível. Após avaliação clínica, o pediatra informa à mãe que sua filha deve ser encaminhada o 
mais breve possível para centro de referência multidisciplinares para dar continiuidade aos cuidados clínicos 
sobre o desenvolvimento da linguagem. Discussão: Pré-escolar demonstra possível atraso de linguagem, 
necessitando de um acompanhamento multidisciplinar para esclarecimento do diagnóstico, sabendo que nor-
malmente as crianças começam a emitir as primeiras palavras com sentido em torno do primeiro ano de vida, 
sendo concomitante à fase em que começa a caminhar e nos meses subsequentes, ocorre evolução significativa 
da linguagem. Conclusão: Avaliação cuidadosa da linguagem em consulta de puericultura deve ser contínua, 
a fim de se detectar possíveis distúrbios o mais precocemente possível. Ademais, é de grande relevância uma 
abordagem por uma equipe multidisciplinar para esclarecimento de diagnóstico.
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A sífilis congênita é definida como a transmissão transplacentária do Treponema pallidum o que resulta na 
infecção do concepto. Essa infecção pode ocorrer em qualquer estágio da gravidez e é independente da mãe 
ter sinais e sintomas clínicos ou não. O presente estudo é epidemiológico observacional e caracteriza-se por 
dados quantitativos. Ele foi desenvolvido utilizando-se dados do Sistema de Notificação e Agravos Notificáveis 
(SINAN), do ano de 2010 a 2019 no Estado de Alagoas. Os dados analisados permitiram observar que houve 
uma discrepância significativa da Sífilis congênita no estado do Alagoas. Através dos dados obtidos foi pos-
sível observar dados quantitativos que relacionam perfil tanto da genitora como da criança. Além de analisar 
a ausência de atendimento pré-natal adequado a gestante como uma das principais causas para a sífilis con-
gênita, pois muitas das gestantes que possuem sífilis gestacional acabam não recebendo o diagnóstico e nem 
o tratamento para a doença devido à falta de atendimento de qualidade. Diante do exposto, com intuito de 
diminuir os riscos para a sífilis congênita são necessárias medidas públicas que visem ampliação dos sistemas 
de detecção e tratamento adequado da sífilis e campanhas que estimulem as gestantes a comparecerem em 
todas as suas consultas pré-natal. Além das notificações serem adequadas e coerentes com a realidade.


