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A sífilis é uma doença infecciosa de transmissão sexual, apresentando-se também pela 
transmissão vertical da mulher para o feto durante a gestação. É considerando ainda um 
grave problema de saúde pública, apesar do tratamento e diagnóstico serem 
disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Nessa perspectiva percebe-se que a 
atenção as gestantes durante o pré-natal ainda é de baixa qualidade atrelado a fragilidade 
do acesso as redes de atenção a saúde. O trabalho tem como objetivo descrever o perfil 
epidemiológico de casos notificados em Palmas-TO, sobre sífilis em gestantes, realizando 
uma correlação entre classificação clinica com escolaridade e com a faixa etária. É um 
estudo epidemiológico retrospectivo, com abordagem quantitativa, realizado através de 
um sistema informatizado de dados notificados sobre sífilis em gestantes, ao 
DATASUS/TABNET no período compreendido de 2010 a 2013. Após acessar o banco de 
dados referente ao ano de 2010 a 2013 no município de Palmas- TO, pode-se observar 
que a relação entre sífilis em gestantes com faixa etária, 73% dos casos estava entre 
indivíduos 20-39 anos e nesse grupo 16% apresentava a sífilis secundária, no quesito 
escolaridade, gestantes portadoras de sífilis, 19% pertencia ao 5º ao 8º ano incompleto 
sendo que nesse total 30% estavam no estagio primário da doença, já as que possuíram 
um ensino completo representavam 35% dos casos notificados sendo que nessa 
categoria 14% estavam com a sífilis terciária. Diante desse estudo é de fundamental 
importância a promoção de saúde aos grupos de riscos, haja vista que a gestante 
infectada necessita ser diagnosticada e prontamente tratada, assim como seu(s) 
parceiro(s) sexual(is), sua ocorrência indicativa de falhas na assistência pré-natal. A 
triagem sorológica no pré-natal é uma medida eficaz e o tratamento com penicilina é 
efetivo, logo falhas na assistência do pré-natal indicam a necessidade de propor novas 
estratégias com o objetivo de reduzir a transmissão vertical da sífilis. 
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