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Introdução: A sífilis constitui uma doença infecciosa, sexualmente transmissível. 
Em gestantes, o número de infecções passou de 1.863, no ano de 2005, para 
21.382 em 2013, alta equivalente a mais de 1.000%. A sífilis congênita é decorrente 
da disseminação da bactéria Treponema pallidum pela via transplacentária, 
transmitido pela gestante infectada, tratada inadequadamente ou não tratada.  O 
estudo tem por objetivo discutir a prevalência do tratamento inadequado em 
gestantes infectadas por sífilis e o aparecimento da sífilis congênita. Material e 
Métodos:  Trata-se de um estudo descritivo e documental com consulta a 
documentos publicados pelo ministério da Saúde no ano de 2015. Resultado e 
Conclusões: Apesar dos dados apontarem que nos últimos anos a grande maioria 
(56,6%) das gestantes com sífilis tiveram acesso ao pré-natal e diagnóstico neste 
período, apenas 8,8 % receberam tratamento adequado. As principais situações 
que justificam esta inadequação do tratamento são: tratamento realizado com outro 
medicamento que não seja penicilina; tratamento incompleto; tratamento realizado 
no período menor que 30 dias antes do parto; não tratamento do parceiro ou 
tratamento inadequado. Conclui-se que a baixa taxa de tratamento da sífilis durante 
a gestação tem contribuído para o aumento da incidência de sífilis congênita nos 
últimos dez anos. Para enfrentamento da transmissão vertical de sífilis, é 
necessário que sejam realizadas ações de diagnóstico e prevenção, e que estas 
sejam reforçadas principalmente no pré-natal e parto a fim de realizar o tratamento 
correto e, consequentemente, minimizar o risco de transmissão vertical. 
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