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Resumo  

 O estudo objetiva investigar os casos de sífilis em gestantes, dos recém-

nascidos expostos à sífilis durante a gestação e de sífilis congênita do ano de 

2019 no município de Rio Grande. O projeto proposto trata-se de um estudo 

longitudinal onde serão acompanhadas as crianças expostas à sífilis durante a 

gestação até os 18 meses de idade. Farão parte do estudo mulheres que 

apresentarem infecção por sífilis durante a gestação, com recém-nascidos de 

peso igual ou superior a 500g ou pelo menos 22 semanas de idade gestacional, 

que tiverem parto no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, 

residentes no município do Rio Grande. Serão excluídos os casos não 

confirmados de sífilis na gestação pelo teste rápido na maternidade. Os dados 

serão coletados em questionários padronizados e pré-codificados a partir dos 

prontuários das crianças expostas à sífilis durante a gestação e das suas mães 

após o parto, e durante acompanhamento ambulatorial das crianças até os 18 

meses de idade no serviço de referência do município. Os questionários serão 

codificados e posteriormente digitados com entrada dupla em ordem inversa e 

após transcrição para o pacote estatístico STATA 14.0 para análise dos dados. 

Primeiramente será realizada análise da consistência dos dados, seguida pela 

criação das variáveis derivadas, com o cálculo das médias e demonstrativo da 

amostra. Logo após será realizada análise bivariada através do cálculo da 

prevalência de sífilis em gestante, da incidência de sífilis congênita e da taxa de 

transmissão vertical da infecção, de acordo com as características demográficas, 

socioeconômicas, comportamentais, da história reprodutiva e da gestação atual 

das mulheres que apresentaram sífilis na gestação. Se necessário será realizada 

análise ajustada a partir de modelo hierárquico a ser elaborado. 


