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Introdução. A sífilis é uma doença infecciosa que pode ser transmitida por via vertical (sífilis congênita) pela pla-
centa da mãe para o feto. Apesar de possuir agente etiológico bem definido, tratamento de baixo custo e fácil acesso 
com excelentes índices de cura, a sífilis se apresenta como um problema de saúde pública, principalmente em países 
pobres ou em desenvolvimento. Objetivos. Avaliar o desenvolvimento neuromotor de recém-nascidos a termo (RNT) 
de mães com diagnóstico de sífilis. Método. Pesquisa transversal, quantitativa e observacional, realizada no período 
de março de 2016 a junho de 2016 em um Hospital Público do estado do Ceará. Participaram da pesquisa 16 RNT, es-
táveis de mães sifilíticas na Unidade de Alojamento Conjunto escolhidos de forma não probabilística e por conveniência. 
Foram excluídos desse estudo RNT que estivessem sob qualquer suporte ventilatório ou em uso de fototerapia. Para 
coleta de dados utilizou-se da avaliação Neurocomportamental de Dubowitz com categorias postura e tônus (10 itens) 
e reflexos (5 itens), de acordo com a pontuação os RNT foram classificados em anormais (0), normais (1) e suspeitos ( 
0,5). Os dados foram tabulados e analisados no Microsoft Excel versão 2010 e significâncias estatísticas serão de p ≤ 
0,05.  A pesquisa está em desenvolvimento e foi aprovada pelo CEP sob nº CAAE: 51409315.1.0000.5041.  Resul-
tados. Na categoria postura e tônus nos 16 RNT observaram-se os seguintes resultados: Postura: 10 anormais, 05 
normais e 01 suspeito; Recuo de Braços: 07 c anormais e 09 normais; Tração de Braços: 12 anormais e 04 normais; 
Recuo de Pernas: 06 anormais, 09 normais e 01 suspeito; Tração nas Pernas: 13 anormais e 03 normais; Ângulo Pop-
líteo: 15 considerados normais e 01 suspeito; Controle de Cabeça 1: 09 considerados anormais e 07 normais; Controle 
de Cabeça 2: 08 anormais e 08 normais; Queda de Cabeça: 09 anormais, 06 normais e 01 suspeito; Suspensão Ventral: 
13 anormais e 03 normais. Na categoria dos reflexos os resultados dos itens avaliados foram: Sucção e Vômito: todos 
os 16 RNT foram considerados anormais; Preensão Palmar: 01 anormal, 11 normais e 04 suspeitos; Preensão Plan-
tar: 02 anormais e 14 normais; Placing: 03 anormais e 13 normais; Moro: 09 anormais e 07 normais. Conclusão. 
Acredita-se que a transmissão vertical da sífilis pode repercutir negativamente no desenvolvimento neuromotor do neo-
nato. Contudo, faz-se necessário a continuação da coleta de dados e a realização de novos estudos para comprovação 
desses achados. 

Descritores: Sífilis Congênita; Saúde Pública; DST. 
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