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Introdução. A sífilis é uma doença infecciosa, causada pela bactéria Treponema Pallidum, que pode ser trans-
mitida por via sexual (sífilis adquirida), vertical (sífilis congênita) pela placenta da mãe para o feto. Apesar de possuir 
agente etiológico bem definido, formas conhecidas de transmissão, tratamento de baixo custo, fácil acesso e excelentes 
índices de cura, a sífilis se apresenta como um problema de saúde pública, principalmente em países pobres ou em 
desenvolvimento.  Objetivos. Caracterizar o perfil epidemiológico dos recém-nascidos a termo de mães sifilíticas 
que se encontram em alojamento conjunto. Método. Estudo quantitativo com análise descritiva, realizado no período 
de março de 2016 a maio de 2016 em um Hospital Público do estado do Ceará. Participaram da pesquisa 14 recém-
nascidos a termo, estáveis de mães com diagnóstico de sífilis que encontravam-se na Unidade de Alojamento Conjunto 
escolhidos de forma não probabilística e por conveniência.  Foram excluídos desse estudo recém-nascidos a termo 
que estivesse sob qualquer suporte ventilatório ou em uso de fototerapia. Para coleta de dados utilizou-se uma ficha 
de avaliação elaborada pelos pesquisadores. Os dados foram tabulados e analisados no Microsoft Excel versão 2010. 
A pesquisa está em desenvolvimento e foi aprovada pelo CEP sob nº CAAE: 51409315.1.0000.5041.  Resultados. 
A média da idade materna é de 25 anos, sendo 11 alfabetizadas predominantemente com ensino fundamental, todas 
solteiras, 03 fumantes e 02 usuárias de drogas. Todas são multigestas com a média de 03 gestações, sendo que 03 
mulheres tiveram abortos anteriores. Quanto ao tipo de parto 07 são cesáreas e 07 vaginais e 11 mulheres fizeram pré 
natal com a média de 5 consultas. No que diz respeito ao recém-nascido a predominância é do gênero feminino, 11 
nasceram adequados para a idade gestacional e apresentam as seguintes médias: peso de 3.235g, idade gestacional 
de 38 semanas, comprimento 48 cm, perímetro cefálico é 34 cm, APGAR 1°minuto 8 e 5° minuto 9. Conclusão. 
Acredita-se que fatores relacionados ao estilo de vida e condições socioeconômicas maternas contribuem de forma sig-
nificante para a transmissão da sífilis congênita, entretanto quanto às condições de nascimento do recém-nascido não 
houve alterações significativas. Faz-se necessário a continuação da coleta de dados e a realização de novos estudos 
para comprovação desses achados. 
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