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No Brasil, estudos têm mostrado uma prevalência de sífilis de 1,6% entre as 
mulheres grávidas. As consequências da sífilis não diagnosticados e/ou tratados 
de forma inadequada durante o período pré-natal incluem aborto, morte fetal, 
parto prematuro e recém-nascido com sinais clínicos de sífilis congênita. O 
objetivo deste trabalho foi determinar a prevalência e o perfil epidemiológico das 
gestantes com diagnóstico de sífilis atendidas numa instituição de referência em 
atendimento obstétrico e neonatal de Teresina, Piauí. Estudo quantitativo, 
retrospectivo, em que foram analisadas as fichas de notificação e agravos em 
saúde de gestantes que buscaram atendimento na Maternidade Dona Evangelina 
Rosa. Foram incluídas no estudo pacientes que buscaram atendimento pré-natal 
no período de janeiro a dezembro de 2015 com teste sorológico não treponêmico 
no pré-natal e/ou na admissão hospitalar com resultado reativo. Os resultados do 
teste VDRL (qualitativo e titulação) foram extraídos das fichas de notificação 
arquivadas no núcleo de epidemiologia da maternidade. Para análise parcial dos 
dados, utilizou-se o programa Microsoft Office Excel 2010. No ano de 2015 a 
sífilis em gestantes representou a segunda (27,11%) maior causa de agravos 
registrados na referida maternidade, perdendo apenas para violência sexual 
(31,10%). De janeiro a dezembro de 2015, foram registrados 272 casos de Sífilis 
em gestantes na maternidade, tendo uma media mensal de 22,66 casos. Ao 
analisar as características sóciodemográficas das gestantes, podemos notar que 
mais da metade (52,2%) tinham idade inferior a 25 anos, 38,6% na faixa etária 
entre 26 e 35 anos e 9,2% das gestantes tinham idade superior a 35 anos, sendo 
que a idade mínima encontrada foi de 13 anos e a máxima de 47 anos. Em 
relação ao local de residência das gestantes com diagnóstico de sífilis, 30,1% 
residiam no interior do estado do Piauí, cerca de 61,4%  em Teresina e 8,5% 
residiam em outros estados. 
 
Palavras-chave: Sífilis, Gestante, Perfil Epidemiológico. 
 
Apoio: Pró-reitora de Extensão da Universidade Estadual do Piauí. 
 


