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RESUMO
Este estudo avaliou o perfil de nascidos vivos com sífilis 
congênita precoce na adesão à terapêutica de segui-
mento, para investigar possíveis falhas que acarreta-
ram na transmissão vertical. Toda a análise foi feita na 
vigilância epidemiológica do município de Cachoeiri-
nha/RS, no ano de 2017. Estudo epidemiológico descri-
tivo com abordagem quantitativa. A coleta de dados foi 
realizada no município de Cachoeirinha (RS) no período 
de março a maio de 2018 com os dados fornecidos pelo 
protocolo de investigação de casos de sífilis congênita 
precoce elaborado pelo Ministério da Saúde do Brasil 
em 2014. O perfil descrito encontrou 16 crianças com 
peso em média de 3,248 kg e idade média de 8,9 me-
ses; em sua maioria, são assintomáticas ao nascer 12 
(75,0%). No protocolo foi observado que as mães des-
sas crianças, são mulheres com 25,7 anos em média, 
brancas 13 (81,2%), com baixa escolaridade (9,5 anos 
de estudo) e de baixa renda 6 (37,5%), que realizaram o 
pré-natal 14 (87,5%); e o esquema de tratamento para 
prevenção da transmissão vertical 10 (62,5%). Neste 
sentido, verificou-se que em Cachoeirinha há desafios 
quanto à qualidade da assistência ao pré-natal ofereci-
do. A eliminação da sífilis congênita depende da qua-
lificação na assistência à saúde, portanto, a educação 
permanente dos profissionais em saúde envolvidos no 
cuidado pré-natal deve ser estimulada, a fim de pro-
mover o diagnóstico precoce, tratamento adequado e 
acompanhamento dos pacientes, para alcançar o obje-
tivo de prevenir a sífilis congênita. 
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ABSTRACT
This paper evaluated the profile of live-born with 
early congenital syphilis in adherence to therapeutic 
follow-up to investigate possible failures that resulted 
in vertical transmission. In the epidemiological 
surveillance of Cachoeirinha/RS/Brazil, in 2017, 
was the place where done the analysis this work. 
Descriptive epidemiological study with a quantitative 
approach. Data collection performed in Cachoeirinha/
RS/Brazil from March to May 2018 with data provided 
by the protocol of investigation of cases of early 
congenital syphilis elaborated by the Ministry of 
Health of Brazil in 2014. The profile described found 
16 children with mean weight of 3,248 kg and mean 
age of 8.9 months; in the majority, are asymptomatic 
at birth 12 (75.0%). According to the protocol, the 
mothers of these children were women with a mean 
age of 25.7 years, white 13 (81.2%), low schooling 
(9.5 years of schooling), and low income 6 (37.5%), 
who underwent prenatal care. 14 (87.5%); and the 
treatment plan for prevention of vertical transmission 
10 (62.5%). In this sense, it verified that in Cachoeirinha 
there are challenges regarding the quality of prenatal 
care offered. The elimination of congenital syphilis 
depends on the qualification in health, therefore, the 
continuing education of health professionals involved 
in prenatal care should be stimulated in order to 
promote early diagnosis, appropriate treatment and 
follow-up of these patients, so that the objective the 
prevention of congenital syphilis is achieved.
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INTRODUÇÃO

A sífilis foi descoberta há mais de 500 
anos, e ainda assim, todas as medidas to-
madas até o momento para o controle e 
eliminação não foram suficientes. O Minis-
tério da Saúde do Brasil pretendia atingir 
a meta de 0,5 casos de sífilis congênita a 
cada 1.000 nascidos vivos até 2015, visto 
que desde a Portaria n° 542 de 22 de de-
zembro 1986 torna a Sífilis Congênita uma 
doença de notificação compulsória. Medi-
das foram realizadas para facilitar o tra-
tamento, porém o objetivo de eliminá-la 
não foi alcançado. O crescente aumento 
no número de novos casos da doença trou-
xe novamente à tona essa problemática.  
(BRASIL, 2009; SARACENI et al., 2005).

A sífilis é uma doença infectocontagiosa 
sistêmica transmitida pela bactéria espi-
roqueta Treponema pallidum, sendo trans-
mitida por via sexual, sanguínea ou vertical 
com taxa de transmissibilidade superior a 
80%. Esta patologia mostra uma evolução 
que alterna entre períodos sintomáticos e 
assintomáticos, com características clíni-
cas e imunológicas bem distintas (BRASIL, 
2006; ROUQUAYROL; GURGEL, 2013; SILVA; 
SANTOS , 2004).

Um dos grandes problemas de saúde pú-
blica é a sífilis congênita precoce, patologia 
que se manifesta logo após o nascimento ou 
até os dois primeiros anos de vida, possuindo 
uma das mais elevadas taxas de transmis-
são, podendo ser de grande mortalidade na 
vida intrauterina como aborto e natimorto, 
além de causar sequelas irreversíveis, tais 
como: problemas visuais, auditivos, neuro-
lógicos, entre outros no recém-nascido em 
mais de 50% dos casos (CAMPOS et al.; 2010; 
SARACENI et al., 2005;).

Em 2006, o Ministério da Saúde lançou o 
Plano para Redução da Transmissão Verti-

cal do HIV e da Sífilis, pactuando metas com 
estados e municípios por meio da Progra-
mação das Ações de Vigilância em Saúde 
(PAVS). Outra iniciativa realizada em 2011, 
foi a Rede Cegonha, um projeto que mobiliza 
os profissionais da saúde e colaboradores 
do Ministério da Saúde, visando assegurar 
o direito à atenção humanizada tanto à mãe 
quanto à criança durante o pré-natal, par-
to, puerpério e atenção infantil, bem como 
a implantação dos testes rápidos de Hepa-
tite B e C, HIV e sífilis na atenção básica, vi-
sando à redução das taxas de transmissão 
vertical e a eliminação da sífilis congênita, 
reduzindo as mortes maternas e infantis. 
(BRASIL, 2007, 2009).

No Brasil, em 2016, foram notificados 
87.593 casos de sífilis adquirida, 37.436 ca-
sos de sífilis em gestantes e 20.474 casos 
de sífilis congênita, sendo 185 óbitos, o que 
reflete a grande quantidade de sífilis congê-
nita não tratada ou tratada inadequadamente 
que está atingindo os recém-nascidos, o que 
contraria totalmente a proposta do projeto 
Rede Cegonha (BRASIL, 2017).

No mesmo ano o Rio Grande do Sul, ob-
teve uma das mais elevadas taxas de detec-
ção de sífilis em gestantes e sífilis congênita 
em relação aos demais estados brasileiros, 
sendo 93,7 novos casos a cada 100 mil habi-
tantes, só no município de Cachoeirinha fo-
ram notificados 10,94 novos casos de sífilis 
congênita para cada 1.000 nascidos vivos. O 
presente artigo visa avaliar o perfil de nas-
cidos vivos com sífilis congênita precoce do 
município de Cachoeirinha durante o ano de 
2017, bem como verificar fatores maternos 
associados à ocorrência dos casos; anali-
sar a assistência pré-natal na prevenção da 
transmissão vertical da sífilis e investigar 
a relação da sífilis congênita precoce e a 
baixa adesão à terapêutica de seguimento 
(BRASIL, 2017).
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MÉTODO

Tratou-se de uma pesquisa quantitativa, 
transversal, desenvolvida no município de Ca-
choeirinha (RS) com os dados fornecidos pelo 
Protocolo de Investigação de Casos de Sífilis 
Congênita Precoce, que tem como objetivo 
dar subsídios para os casos de transmissão 
vertical da doença, auxiliando as equipes no 
planejamento de intervenções, conhecen-
do, assim, os determinantes da transmissão 
vertical e corrigindo possíveis falhas na pre-
venção, assistência e vigilância. Foram ava-
liadas vinte e quatro fichas de acompanha-
mento durante o período de março a maio de 
2018; foram analisados dezesseis casos por 
atenderem os critérios da Nota Informativa 
n° 2 – Sistema Eletrônico de Informações do 
Ministério da Saúde – SEI/MS 0882971 de 31 
de outubro de 2017. Os critérios de inclusão 
foram: Todos os casos de nascidos vivos com 
sífilis congênita precoce no ano de 2017 re-
sidentes no município de Cachoeirinha, e os 
critérios de exclusão foram: crianças (≤ 2 
anos) que não eram domiciliados no muni-
cípio, assim como abortos e natimortos. Os 
dados foram analisados no software (SPSS) 
versão 21.0 para a estatística descritiva, as 
variáveis categóricas foram expressas em 
um número absoluto e percentual e as va-
riáveis contínuas em média ± desvio padrão. 
Este estudo respeitou os aspectos éticos da 
Resolução n° 466 de 12 de dezembro de 2012. 
O estudo foi aprovado no Comitê de Ética em 
Pesquisa da Faculdade Inedi (Cesuca), sob o 
protocolo: CAAE n° 84215717.5.0000.5665 e 
autorização da Secretaria Municipal de Saúde 
de Cachoeirinha (RS).

RESULTADOS

Durante a coleta de dados, uma nota in-
formativa foi instaurada reduzindo da pre-

sente pesquisa quatro pacientes, totalizando 
dezesseis casos a serem analisados. Segun-
do a Nota informativa no 2 Sistema Eletrôni-
co de Informações – SEI/MS n° 0882971 de 
31 de outubro de 2017 (BRASIL, 2017, p. 39), 
define-se que: 

Diante da necessidade de diminuir a subno-
tificação dos casos de sífilis em gestantes, 
defini-se que todos os casos de mulheres 
diagnosticadas com sífilis durante pré-na-
tal, parto e/ou puerpério devem ser notifi-
cados como sífilis em gestantes e não como 
sífilis adquirida.

Segundo a mesma norma, define-se como 
casos de Sífilis Congênita:

Todo recém-nascido, natimorto ou aborto 
de mulher com sífilis não tratada ou tratada 
de forma não adequada. […] Toda criança 
com menos de 13 anos de idade com pelo 
menos uma das situações: Manifestação 
clínica, alteração liquórica ou radiológica 
de sífilis congênita e teste não treponêmico 
reagente; Títulos de teste não treponêmico 
do lactente maiores do que os da mãe, em 
pelo menos duas diluições de amostra de 
sangue periférico, coletadas simultanea-
mente no momento do parto; Títulos de tes-
tes não treponêmicos ascendentes em pelo 
menos duas diluições no seguimento da 
criança exposta; Títulos de testes não tre-
ponêmicos ainda reagentes após seis me-
ses de idade, em crianças adequadamente 
tratadas no período neonatal; Testes trepo-
nêmico reagentes após 18 meses de idade 
sem diagnóstico prévio de sífilis congênita. 
[…] Evidência microbiológica de infecção 
pelo Treponema pallidum em amostra de 
secreção nasal ou lesão cutânea, biópsia ou 
necropsia de criança, aborto ou natimorto. 
(BRASIL, 2017, p. 40-41).
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Sobre as variáveis sociodemográficas e 
condições de saúde da criança apresenta-
das na Tabela 2 temos o peso ao nascer que 
obteve uma média de 3,248 kg, a média de 
idade da criança 8,9 meses. Os dados reve-
lam que a titulação do teste não treponêmi-
co no sangue periférico do RN foi de 1:4 em 
4 (25,0%) crianças, a maioria delas, ou seja, 
10 (62,5%) tiveram titulação 1:4 no teste não 
treponêmico do líquor. Em relação aos si-
nais e sintomas da SC, a maioria 12 (75,0%) 
não apresentou sinais e sintomas ao nascer, 
e 11 (68,7%) realizaram o tratamento para 
sífilis congênita com Penicilina G cristali-
na 100.000 a 150.000UI/KG/dia durante dez 
dias (Tabela 2).

Quanto às variáveis demográficas, so-
cioeconômicas e de saúde maternas a Tabela 
3 mostra que a média de idade das gestantes 
foi de 25,7 anos, 13 (81,2%) são brancas, com 
escolaridade média de 9,5 anos de estudo. 
A grande maioria das gestantes 14 (87,5%) 
realizou o pré-natal, dentre elas 11 (68,5%) 
foram diagnosticadas com sífilis durante o 
pré-natal, e 6 (37,5%) declararam ser de fa-
mília de baixa renda. Em relação à idade ges-
tacional na primeira consulta de pré-natal, a 

média foi de 16,7 semanas e encontrou-se 
uma média de 6,3 do número de consultas 
pré-natal realizadas pelas mães.

Ainda na Tabela 3 podemos verificar que 
durante o pré-natal a maioria das gestan-
tes 10 (62,5%) realizou o tratamento para 
prevenção à transmissão vertical da sífilis, 
87,5% das gestantes possuem diagnóstico 
de sífilis latente tardia, contudo, a maioria 
delas efetuou o esquema de tratamento com 
penicilina benzatina 7200,000UI, ou seja, 13 
(81,2%) das mães. O estado sorológico de 12 
(75,0%) gestantes era reagente durante o pe-
ríodo gestacional e 4 (25,0%) tinham a titu-
lação de 1:16 no primeiro teste treponêmico 
VDRL (Tabela 3).

No que se refere às condições de saúde pa-
terna, a Tabela 4 nos revela que 6 (37,5%) par-
ceiros foram chamados ao pré-natal e 7 (43,7%) 
apresentam diagnóstico de sífilis tratada.

No ano de 2016, foram notificados 1.932 
casos de sífilis congênita, destes dezesseis 
casos no município de Cachoeirinha, obten-
do uma taxa de incidência de 10,94/1000 NV. 
Quanto à terapêutica de seguimento somen-
te 6, ou seja, 37,5 % das pacientes deram 
continuidade ao tratamento (Tabela 1).

Gisele Cristina Tertuliano – Michelle Almeida de Souza Portal

Tabela 1 – Adesão à terapêutica de seguimento ao tratamento da sífilis congênita precoce 

Fonte: as autoras (2018) a partir de dados obtidos do protocolo de investigação de casos de sífilis congênita precoce do Ministério da Saúde 
do Brasil.

Variáveis Amostra total (n=16)

N %

Adesão ao tratamento

Sim 6 37,5

 Não 10 62,5
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Variáveis Amostra total (n=16)
N %

Sexo
M 9 56,3
F 7 43,8
Idade criança 8,9
Peso ao nascer 3,248

Titulação do teste não treponêmico da 
mãe no momento do parto

1:2 1 6,25
1:4 1 6,25
1:8 4 25,0
1:16 6 37,5
1:32 1 6,25
1:64 1 6,25
Não informado 2 12,5

Há presença de alteração no líquor
Sim 3 18,7
Não 9 56,2
Não informado 4 25,0

Foi realizado RX de ossos longos no RN
Sim 10 62,5
Não 6 37,5
Resultado do RX

Alterado 1 6,25
Normal  9 56,2
Não Informado 6 37,5
Presença de sinais e sintomas

Sim#  2 12,5
Não 12 75,0
Não informado 2 12,5
Foi realizado tratamento 
para sífilis no RN

Penicilina G cristalina 100.000 à 
150.000UI/KG/dia durante 10 dias  11 68,7

Penicilina G benzatina 
50.000UI/KG dose única  1 6,25

Outro esquema com penicilina 1 6,25
Outro medicamento  1 6,25

Não informado 2 12,5

Tabela 2 – Variáveis demográficas e condições de saúde da criança

Fonte: as autoras (2018) a partir de dados obtidos do protocolo de investigação de casos de sífilis congênita precoce do Ministério da Saúde 
do Brasil.
Nota: # icterícia e lesões ósseas
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Variáveis Amostra total (n=16)
N %

Idade da mãe 25,7
Cor da pele

Branca 13 81,2
Preta 1 6,25
Parda 2 12,5

Escolaridade da mãe
5-8 série incompleta do 
ensino Fundamental 7 43,7

Ensino médio completo 7 43,7
Educação superior incompleta 1 6,25
Ignorada 1 6,25

Anos de estudo 9,5
Comportamento de risco e 
situações de vulnerabilidade vivenciadas 
durante a gestação

Vivendo em casa de 
familiares e amigos 1 6,25

Mudança frequente 
de domicílio-residência 2 12,5

Usuária de crack 1 6,25
Usuária de outro tipo de droga 1 6,25
Família de baixa de renda 6 37,5
Outras 1 6,25
Não Informado 4 25,0

Momento do diagnóstico 
da sífilis materna

Durante pré-natal 11 68,7
Durante parto 2 12,5
Após parto 1 6,25
Não Informado 2 12,5

Realizou pré-natal 
Sim 14 87,5
Não 2 12,5

Forma clínica de sífilis 
materna durante gestação

Primária 1 6,25
Latente precoce 1 6,25
Latente tardia 14 87,5

Durante pré-natal foi realizado 
tratamento materno para prevenir 
a transmissão vertical sífilis

Sim 10 62,5
Não 3 18,7
Não Informado 3 18,7

Esquema de tratamento
Penicilina Benzatina 2400,000UI 1 6,25
Penicilina Benzatina 7200,000UI 13 81,2
Não Informado 2 12,5

Estado sorológico da mãe durante gestação
Reagente 12 75,0
Não reagente 1 6,25
Não realizado 1 6.25
Não informado 2 12,5

Primeiro teste rápido
Reagente 12 75,0
Não reagente 4 25,0

Primeiro teste treponêmico VDRL
1:1 1 6,25
1:2 1 6,25
1:8 3 18,7
1:16 4 25,0
1:32 2 12,5
1:64 1 6,25
Não Informado 4 25,0

Parto realizado em:
Serviço público (SUS) 16 100

Tabela 3 – Variáveis demográficas, socioeconômicas e de saúde materna

Fonte: as autoras (2018) a partir de dados obtidos do protocolo de investigação de casos de sífilis congênita precoce do Ministério da Saúde 
do Brasil.
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Tabela 4 – Condições paternas de saúde

Fonte: as autoras (2018) a partir de dados obtidos do protocolo de investigação de casos de sífilis congênita precoce do Ministério da Saúde 
do Brasil.

Variáveis Amostra total (n=16)

N %

O parceiro foi chamado 
para o pré-natal

Sim 6 37,5

Não 10 62,5

Estado sorológico do parceiro

Não reagente para sífilis 1 6,25

Sífilis não tratada 2 12,5

Sífilis tratada 7 43,7

Parceiro conhecido 
e não testado 3 18,7

Não Informado 3 18,7

DISCUSSÃO

A saúde pública no Brasil está vinculada 
aos determinantes sociais da saúde, como 
por exemplo, as condições econômicas, psi-
cológicas e culturais que podem influenciar a 
ocorrência de problemas de saúde e fatores 
de risco à população. O acesso aos serviços 
de saúde é universal, sendo uma garantia 
constitucional. A globalização e o consumo 
desequilibram vários setores da sociedade 
o que implica na dificuldade dos indivíduos 
em acessar os serviços públicos (GRIEBE-
LER, 2009; SARACENI et al., 2005; SILVA et 
al., 2017;).

Nos últimos anos, o Brasil teve um au-
mento dos casos de sífilis adquirida, sífilis 
em gestante e sífilis congênita. As taxas de 
detecção dos agravos notificados de sífilis 
entre os anos de 2010 e 2016 tiveram um 
aumento significativo, 20,5% dos casos no-

tificados no Sinan são residentes na região 
Sul. A taxa de incidência de sífilis congênita 
aumentou cerca de três vezes nesse perío-
do, passando de 2,0 para 6,8, o que justifica o 
presente estudo. (BRASIL, 2009, 2017).

No Brasil é ampla a proporção de gestan-
tes infectadas que realizam as terapêuticas 
não adequadas para o controle e prevenção 
da transmissão vertical. Conforme Campos 
et al. (2010), 86,2% das gestantes não rea-
lizaram, ou realizaram o esquema de tra-
tamento inadequado. Dependendo da fase 
clínica da gestante, o risco de transmissão 
varia entre 30% a 100%, ressaltando a im-
portância de uma assistência pré-natal ade-
quada. (CAMPOS et al. 2010; MAGALHÃES et 
al., 2013; VERONESI; FOCACCIA et al., 2009).

Este estudo indicou que a sífilis no período 
gestacional ocorre em mulheres jovens com 
média de idade de 25,7 anos. Nonato, Melo e 
Guimarães (2015) em uma pesquisa realiza-
da com parturientes atendidas em um hospi-
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tal da região de Criciúma (SC), apontou como 
média de idade 23,62 anos. Em estudo sobre 
a sífilis materna Magalhães et al. (2013), ob-
servou que 53,7% das gestantes tinham en-
tre 19-35 anos de idade, assim como Costa et 
al. (2013) relataram que a idade mediana das 
gestantes foi de 25 anos (LORENZI; MADI, 
2001; TERTULIANO; MASZLOCK, 2016).

No estudo de Cachoeirinha, a maioria das 
mães possui em média 9,5 anos de estudo, 
bem como as pesquisas realizadas por Melo, 
Melo Filho e Ferreira (2011), Ximenes et al. 
(2008) que identificaram como fator de risco 
a baixa escolaridade. Da mesma maneira que 
Domingues et al. (2014) em pesquisa realiza-
da com 23.894 mulheres salientaram que a 
baixa escolaridade está ligada diretamente 
ao acesso à informação dos cuidados com a 
saúde. Quanto menor a escolaridade, menor 
o acesso às informações, bem como as medi-
das de prevenção a infecções e transmissão 
vertical, indo ao encontro aos resultados ob-
tidos nesta pesquisa. (BONI; PAGLIARI, 2016; 
LAFETÁ et al., 2016; PEDROSA et al., 2011). 

A inexistência de sinais e sintomas apa-
rentes da doença é um dos grandes empe-
cilhos ao seguimento do tratamento, nesta 
pesquisa, 75% das crianças nascidas com 
sífilis congênita são assintomáticas, muitas 
mães relatam que a criança está bem apa-
rentemente, então não há a necessidade de 
seguir o tratamento, somente 37,5 % das 
mães do estudo de Cachoeirinha aderiram 
à terapêutica de seguimento ao tratamento 
da sífilis congênita. Acredita-se que as 62,5% 
das mães que não aderiram ao seguimento 
do tratamento de seus filhos, seria devido 
a pouca compreensão acerca da doença, o 
que influencia no modo de como elas inter-
pretam a doença, o que leva à relutância ao 
seguimento do tratamento. (MORORÓ et al, 
2015; NONATO; MELO; GUIMARÃES, 2015).

A abordagem, sobre infecções sexual-

mente transmissíveis (IST’S), dificulta a 
adesão dos parceiros ao diagnóstico e tra-
tamento da sífilis. Percebeu-se no estudo 
de Cachoeirinha, que somente 37,5% dos 
parceiros foram chamados ao pré-natal. A 
importância do diagnóstico, tratamento e da 
presença do parceiro durante o pré-natal é 
fundamental, podendo assim, caso seja de-
tectada a doença, sensibilizá-lo parceiro 
acerca do tratamento e da seriedade do se-
guimento, para que não ocorram complica-
ções tardias (CAMPOS et al., 2012; FIGUEIRÓ- 
FILHO et al., 2007; GUIHEM; AZEVEDO, 2008; 
MESQUITA et al., 2012).

A sífilis congênita é considerada um mar-
cador de qualidade da assistência pré-natal, 
na maioria das vezes, por acreditar que a 
transmissão vertical seja consequência da 
falha do sistema brasileiro de saúde, o não 
acompanhamento pode acarretar sequelas 
irreversíveis tais como problemas visuais, 
auditivos, neurológicos, entre outros. A me-
dida de controle da sífilis congênita mais 
efetiva consiste em oferecer a gestante uma 
assistência pré-natal adequada, observan-
do a necessidade de reforçar as ações para 
que se tenha uma consulta de pré-natal de 
qualidade, onde o profissional saliente a im-
portância do seguimento ao tratamento da 
sífilis congênita, levando educação em saú-
de às gestantes principalmente em locais de 
população desfavorecida economicamente 
(CAMPOS et al., 2010; MORORÓ et al. 2015; 
SOUSA et al., 2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo apresentou limitações 
em relação à coleta de dados, visto que al-
gumas variáveis não tiveram os dados infor-
mados. Devido à carência de informações 
fez-se necessário utilizar dados secundá-
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rios do Sistema de Informações sobre Nas-
cidos Vivos (Sinasc) e o Sistema de Monito-
ramento e Avaliação do Pré-Natal, Parto, 
Puerpério e Criança (Sisprenatal), que in-
felizmente também não continham muitas 
informações, pois houve falha no preenchi-
mento dos formulários. Fez-se necessário, 
então, realizar busca ativa em prontuários, 
já que algumas crianças não foram mais lo-
calizadas pelo serviço de saúde. Em alguns 
protocolos de investigação não havia solici-
tação de exames, em outros; embora hou-
vesse o registro da solicitação dos exames, 
não havia os resultados dos mesmos e por 
isso não foi possível determinar se esses 
procedimentos foram realizados e não de-
vidamente registrados, reforçando, assim, a 
fragilidade do serviço.

Observou-se um perfil sociodemográfico 
com predominância de mulheres jovens, com 
idade média de 27,5 ± 4,9 anos sendo a grande 
maioria de raça branca, com escolaridade in-
ferior a dez anos de estudo. Esta análise res-
salta que o atendimento pré-natal necessita 
de aprimoramento para garantir o controle da 
sífilis congênita precoce, visto que a maioria 
das gestantes realizou o pré-natal.

Para que a taxa de incidência de sífilis 
congênita precoce diminua, todos devem ser 
corresponsabilizados, cada um com suas 
atribuições. As puérperas, por exemplo, de-
vem receber orientações adequadas quanto 
à importância do seguimento ao tratamen-
to dos recém-nascidos, tanto por parte dos 
profissionais, nas unidades de alojamento 
conjunto, como nas unidades de saúde per-
tencentes, uma vez que a mãe terá alta hos-
pitalar e seu filho (a) permanecerá internado 
na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) 
para tratamento.

A eliminação da SC depende da quali-
ficação na assistência à saúde, portanto, a 
educação permanente dos profissionais em 

saúde envolvidos no cuidado pré-natal deve 
ser estimulada, salientando a importância 
da busca ativa a ser realizada pelos agentes 
de saúde, promovendo o diagnóstico preco-
ce, tratamento adequado e acompanhando 
destes pacientes, a fim de que se alcance o 
objetivo de eliminar a doença.

A realidade do município de Cachoeiri-
nha não está tão diferente do restante do 
país, referente aos determinantes sociais 
e perfil sociodemográfico da transmissão 
vertical da sífilis. É necessário um fortaleci-
mento da atenção básica, aumentar a oferta 
de consultas pré-natal e diminuir as barrei-
ras burocráticas de acesso, estruturando os 
serviços de saúde como porta de entrada do 
sistema, realizar a captações precoce das 
gestantes, a fim de aumentar a adesão ao 
pré-natal, oportunizando a rotina de exa-
mes preconizada pelo Ministério da Saúde e 
garantir um tratamento oportuno e adequa-
do tanto à gestante quanto a seu parceiro.
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