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A sífilis é uma doença infectocontagiosa e um grave problema de saúde pública 
no Brasil e no mundo, apesar de ter um tratamento de baixo custo e eficaz. Em 
40% das gestações com diagnóstico de sífilis firmado, mas sem tratamento 
adequado haverá a transmissão vertical da doença com graves desfechos para 
a criança. Segundo Ministério da Saúde, a prevalência de sífilis em gestantes no 
Brasil encontra-se em torno de 1,6%, aproximadamente quatro vezes maior que 
a infecção pelo vírus HIV. O objetivo deste trabalho foi analisar o perfil 
socioepidemiológico dos casos de sífilis congênita e gestacional notificados no 
estado de Sergipe por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
no período de 2007 a 2015. Trata-se de um estudo descritivo, cujos dados foram 
obtidos na Diretoria Estadual de Vigilância Epidemiológica e avaliados no que se 
refere ao número de casos notificados, condição de saúde ao nascimento, zona 
de moradia, faixa etária, etnia e escolaridade das mães. No período de 2007 a 
2015 foram diagnosticados 2269 casos de sífilis congênita no estado de Sergipe, 
sendo que 87,3% nasceram vivos, 6,6% foram abortos e 6,2% como natimortos. 
Em 53,3 % dos casos as crianças eram do sexo feminino e 77,3% residiam na 
zona urbana. No que se refere à faixa etária das mães, 67,7% possuíam de 20 
a 34 anos de idade, seguidas por aquelas na faixa etária de 15 a 19 anos (18,9%) 
e pelas que possuíam de 35 a 49 anos (11,2%). Nos demais casos as genitoras 
tinham de 10 a 14 anos. Convém ressaltar que apenas 74,8% das gestantes 
realizaram o pré-natal. Em relação à etnia declarada nas fichas de notificação, 
1911 gestantes eram pardas, 117 pretas, 101 brancas, 23 indígenas, 6 amarelas 
e em apenas 111 fichas este dado foi ignorado. No que tange à escolaridade das 
genitoras e excluindo as 361 fichas não preenchidas, 59,5% não concluíram o 
ensino fundamental e apenas 5,7% o concluíram; 14,5% (330) iniciaram o ensino 
médio mas apenas 189 destas finalizaram-no. Apenas 1,3% das genitoras 
alcançaram o ensino superior e 3,5% se autodeclararam analfabetas. Apesar 
dos esforços das autoridades em saúde para redução dos índices de sífilis 
materna e congênita, a situação atual ainda é preocupante. Assim, investir em 
educação em saúde e na melhoria da cobertura pré-natal parece ser o melhor 
caminho na busca da erradicação da sífilis congênita. 
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