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A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, causada pelo Treponema 
pallidum atinge o ser humano e tem grande potencial de patogenicidade e 
complicações tratando-se de gestantes e fetos. Ela denomina-se sífilis gestacional 
quando adquirida no período gravídico. Quando não tratada ou tratada de maneira 
incorreta a sífilis em estado gestacional pode provocar a manifestação da Sífilis 
Congênita que tem como vítima o feto. Este estudo tem o objetivo de mensurar a 
prevalência de sífilis gestacional de casos notificados no SINAN no município de 
Cacoal/Rondônia no período de 2011 à 2015. Trata-se de um retrospectivo, 
transversal, documental, descritiva com abordagem quantitativa. Os dados foram 
extraídos a partir do Sistema de informação de agravos de notificação (SINAN) no 
Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Cacoal. No período 
foram notificados 36 casos novos de sífilis gestacional em residentes no município 
de Cacoal, com prevalência de casos notificados no ano de 2015 com 33,3% das 
notificações do período, destes casos notificados as mulheres apresentaram média 
de idade de 26 anos (DP 7,0 anos). Ocorreu o diagnóstico e detecção de casos 
47,2% no segundo trimestre de gestação, 83,3% das gestantes habitavam em zona 
urbana, 72,2% se consideram de Raça/Cor Parda, 30, 6% com ensino fundamental 
incompleto, sendo a ocupação destas mulheres em 70 % do lar. O controle da sífilis 
gestacional consiste em oferecer a toda gestante uma assistência pré-natal 
adequada, incluindo a captação precoce da gestante para o início do pré-natal e 
realização de ações direcionadas para a busca ativa a partir dos testes reagentes, e 
assim instituindo o tratamento e o seguimento adequados da gestante e de seus 
parceiros sexuais. Um Pré-natal realizado com profissionais capacitados e 
atualizados no manejo das DST é essencial para diminuir a incidência. 
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