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a si ~ li s congenita (SC) e um grave problema de saude publica atualmente,

tendo em vista 0 grande numero de cases no Brasil e a d ifi culdade permanente de alcance
das metas pro postas pelo govemo para contrale da doen~a. Merece ate n~ao espec ial. pa is
representa importan te causa de morbidade e mortalidade perinatal. 0 objetivo foi descrever
a ocorrenc ia da SC em matem idade de referencia da Regiao Metropolitana-II do Estado do
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Rio de Janeiro. levando em cons i d e ra~ao 0 perfil soc iodemografico e assistencial das pue r~

Institui~io

peras e caractensticas clinico-Iaboratoriais dos fetes e recem-natos. Metoda: estudo trans-
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versal baseado em entrevista e revisa.o de prontuarios com todas as puerperas atend idas na
matem idade do HEAL-RJ durante um trimestre de 20 11. Foi calculada a incidencia de SC e
descritos idade, escolaridade e numero de consultas de pre-natal. Para os fetosJrecem-natos,
foram analisados aspectos clinicos. hemograma,VDRL e liquor. Resultados: Foram elegiveis
666 puerperas. havendo 594 nasc imentos - 576 nascidos vivos e 18 obitos fe tais. 0 numero total de casos de SC fo i 2 1 (17 nascidos vivos e 3 obitos fetais) e I aborto. A incidencia
de SC foi de 29.511000 nascidos vivos. Dos RN com Sc. 3 tinham peso < 2500 (I PIG e 2
PT-AIG) e 3 eram <37 semanas (todos AIG). OVDRL de RN e maes variou de I: I a 1:256.
Apenas 13 das 21 maes foram identificadas com sm lis no pre-natal. A media de consu ltas foi
5,6.A media da idade matema fo i 22 anos e a escolaridade variou de I a 9 anos com media
de 6. Conclusoes: Foi observado aumento do numero de casos de Sc. no mesmo hospital, comparando 0 ana de 20 I I com 0 pen"odo de 2002 a 2004. 0 estudo aponta a necessidade de melhoria da qualidade da aten<;ao pre-natal,espec ialmente para gestantes de mais
baixa condi<;ao socioecon6mica.

Revista de Pediatria SOPER} - dez 2012

Autores

