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RESUMO

O objetivo deste estudo foi analisar a prevalência de sífilis em gestantes e a incidência de sífilis congênita, obedecendo
aos requisitos previamente estabelecidos, a saber: mulheres grávidas e recém-nascidos que tiveram notificação de sífilis
no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, com endereço residencial no município de Maringá - Pr, sendo
excluídas,  as  gestantes  que  residem  em  distritos  pertencentes  ao  município,  não  sendo  delimitada  a  idade  das
pacientes.  Foi  realizado  um  estudo  descritivo  retrospectivo  através  de  coleta  de  dados  em  fichas  de  notificação
compulsória de sífilis gestacional e congênita, onde foram coletados dados como, idade materna, bairro em que reside,
escolaridade,  etnia,  realização  do  acompanhamento  pré-natal,  resultados  dos  exames,  esquema de  tratamento  da
gestante e do parceiro, gênero dos recém-nascidos, principais manifestações clínicas e evolução do caso. Esses dados
foram registrados em forma de planilha,  para que suas informações fossem analisadas e servidas de base para o
levantamento dos dados e análise estatística. Foram notificados 226 casos de sífilis em gestantes, cuja faixa etária mais
acometida é mulheres entre 15 e 40 anos, mostrando uma incidência elevada de sífilis primária, quando comparado às
demais fases da doença. A sífilis congênita apresentou aumento crescente entre os anos estudados, sendo notificados
134 casos da doença em recém-nascidos, dentre esses, 8,9% apresentaram manifestações clínicas e alterações ósseas
importantes. Com esse estudo, pretendeu-se demonstrar a importância do acompanhamento pré-natal, do diagnóstico e
tratamento precoce de sífilis a fim de reduzir a transmissão vertical da doença.

PALAVRAS-CHAVE: Infecções sexualmente transmissíveis; sífilis; gestantes.

1        INTRODUÇÃO

A alta  incidência das Infecções Sexualmente Transmissíveis  (IST)  têm se tornado grande
problema de saúde pública (CAVALCANTE et al., 2012), estando entre as cinco principais causas de
procura por serviço médico (WHO, 2008). Estima-se que, por dia, no mundo, um milhão de pessoas
infectam-se com IST, sendo as doenças mais prevalentes sífilis, gonorreia, tricomoníase e clamídia
(BRASIL, 2016). Estas enfermidades podem provocar sérias complicações, tais como, infertilidade,
aborto espontâneo, malformações congênitas e até a morte se não tratadas (ROMPALO, 2011),
além  de  elevar  o  risco  de  contrair  e  transmitir  o  Vírus  da  Imunodeficiência  Humana  (HIV)
(CARVALHO, 2015).

A sífilis ou lues é uma doença infecciosa sistêmica, de evolução crônica, que ocupa uma
importância significativa entre os problemas mais frequentes de saúde pública em todo o mundo
(JUNIOR,  SHIRATSU  &  PINTO,  2009).  Seu  agente  etiológico  é  Treponema  pallidum,  uma
espiroqueta adquirida durante relações sexuais desprotegidas (LAFETÁ, 2016) ou por transmissão
vertical  (BRASIL,  2015),  através  da  disseminação  hematogênica  da  bactéria  na  circulação
sanguínea da mãe que atravessa a barreira placentária infectando o feto (SANTOS & ANJOS, 2009)
podendo acontecer em qualquer momento da gravidez (DAMASCENO et al., 2014). A transmissão
também  pode  ocorrer  através  do  aleitamento  materno,  caso  a  parturiente  apresente  lesões
mamárias (SONDA et al., 2013).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que ocorra aproximadamente 1 milhão de
infecções por sífilis entre as gestantes, sendo mais atingidas mulheres com níveis socioeconômicos
reduzidos e estilos de vida que contribuem para a infecção (BRASIL, 2015; KOMKA & LAGO, 2007),
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além de apresentar antecedentes obstétricos de risco, início tardio do acompanhamento pré-natal e
redução do número de consultas (DOMINGUES et al., 2013; COSTA et al., 2010). Quando a sífilis
se manifesta durante a gestação causa sérios problemas para o feto, como o aumento da morbidade
na  vida  intrauterina  que  contribuem para  o  aborto,  nati  e  neomortalidade,  e  complicações  nos
nascidos vivos (MAGALHÃES et al., 2011; SARACENI et al., 2005), dentre elas, partos prematuros,
baixo  peso,  lesões  cutâneo-mucosas,  problemas  respiratórios,  anemia,  hepatoesplenomegalia,
deformidades ósseas, além de elevar os níveis de morte dos recém nascidos (SANTOS & ANJOS,
2009).

A incidência dos casos de sífilis congênita no Brasil é crescente, sendo notificados entre os
anos de 2005 a 2016, 169.546 casos de sífilis em gestantes e 142.961 casos de sífilis congênita em
menores de um ano de idade (BRASIL, 2016). Segundo o Ministério da Saúde, toda gestante deve
ser submetida ao menos a dois testes  Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) durante a
gestação, devendo ser realizado um no primeiro trimestre e outro no terceiro trimestre da gravidez,
além  da  realização  do  exame  antes  do  parto  para  garantir  que  o  recém-nascido  seja  tratado
precocemente caso a gestante não tenha recebido tratamento para sífilis na gestação (CAMPOS et
al., 2012). 

O diagnóstico da sífilis congênita pode ser feito através da pesquisa direta das espiroquetas
em microscopia de campo escuro de amostra proveniente da placenta e cordão umbilical  e por
VDRL, que consiste em um teste não treponêmico, visto que o  teste de absorção de anticorpos
treponêmico  fluorescente (FTA–ABS)  não  é  realizado  em  recém-nascidos  devido  ao  risco  de
resultados falsos negativos (BRASIL, 2007; SONDA et al., 2013).

Apesar do diagnóstico e tratamento ser conhecido e a doença ser de fácil prevenção, seu
controle ainda é um grande desafio para a vigilância epidemiológica e serviços de saúde (PIRES et
al.,2014 apud RIBEIRO et al.,  2007),  o que se justifica por deficiências na assistência pré-natal
(BRASIL,  2015;  CAMPOS et  al,  2010),  pois é uma doença que pode ser evitada,  desde que a
gestante seja diagnosticada e tratada antes do parto (ARAUJO et al., 2006; BRASIL, 2016). 

O presente estudo tem como objetivo relatar a prevalência de sífilis gestacional e congênita,
com base em dados do setor de epidemiologia do município dos anos 2013 a 2016, relacionando-as
com  os  casos  registrados  no  Brasil,  com  intuito  de  salientar  a  importância  da  procura  pelo
diagnóstico e tratamento precoce para reduzir a transmissão da doença.

2        MATERIAIS E MÉTODOS

 Foi realizado um estudo descritivo e retrospectivo das notificações compulsórias de sífilis
gestacional  e  congênita  durante  os  anos  de  2013  e  2016  na  cidade  de  Maringá  -  PR.  Foram
incluídas todas as notificações realizadas neste período não sendo delimitada a idade dos pacientes
e excluídos da pesquisa notificações de moradores dos distritos pertencentes ao município.

A coleta foi realizada através das fichas de notificações da enfermidade estudada do setor de
epidemiologia do município de Maringá após a aprovação do comitê de ética (Número do parecer
2.067.629).  Os  dados  coletados  foram,  mês  e  ano  das  notificações,  idade  das  gestantes,
escolaridade, etnia, idade gestacional no momento do diagnóstico de sífilis, resultados dos exames e
título do VDRL das gestantes e dos recém-nascidos,  esquema de tratamento da gestante e do
parceiro,  caso não tenha sido tratado concomitantemente à gestante, qual  o motivo para o não
tratamento, gênero dos recém-nascidos,  data de nascimento, resultados dos exames do sangue
periférico  e  líquor,  resultado  do  exame radiológico  de  ossos  longos  e  principais  manifestações
clínicas. Após a coleta, esses dados foram agrupados em uma planilha para análise estatística. 
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3         RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO

Foram analisadas fichas de notificação compulsória de 226 casos de sífilis em gestantes e
134 casos de sífilis congênita do setor de epidemiologia do município de Maringá – Pr, no período de
janeiro de 2013 a dezembro de 2016. 

Os dados analisados até o momento mostram o que as mulheres mais acometidas por sífilis
gestacional  possuem  faixa  etária  de  15  a  40  anos,  baixa  escolaridade,  realizaram  o
acompanhamento pré-natal conforme orientações do Ministério da Saúde e 72% dos parceiros não
foram tratados após o diagnóstico da doença, o que favorece a reinfecção da paciente. Quanto a
classificação da doença, a sífilis primária se mostrou elevada quando comparada às demais fases.
Estudos anteriores demonstram que a prevalência de sífilis entre as gestantes no Brasil é de 1,6%,
com prevalência 3,2 vezes maior em gestantes que possuem baixa escolaridade (DOMINGUES et
al., 2014), corroborando com os resultados encontrados no presente estudo.

A sífilis congênita apresentou um aumento crescente no número de casos, sendo notificados
11 casos em 2013, 15 em 2014, 52 em 2015 e 56 casos em 2016. Desses, 8,9% apresentaram
manifestações  clínicas  e  alterações  ósseas  importantes  por  terem  sido  tratados  logo  após  o
nascimento, não evoluindo para o óbito. A estimativa de sífilis congênita no Brasil é de 12 mil recém-
nascidos portadores da doença a  cada ano,  não apresentando diferenças significativas  quando
comparado as regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro- oeste (BRASIL, 2012).

Tanto  a  sífilis  gestacional  quanto  a  congênita  apresentaram  crescimento  no  período
estudados.  Tal crescimento também foi encontrado em estudo semelhante realizado em uma cidade
no Noroeste do Paraná entre os anos de 2013 e 2014 (BONI & PAGLIARI, 2016).

    
4         CONSIDERAÇÕES FINAIS
           

Com os resultados parciais da pesquisa, observa-se que ainda há pontos frágeis em relação a
prevenção e assistência da sífilis prestada pelas redes públicas de saúde. Como forma de promover
a melhoria,  as campanhas de saúde devem voltar-se à prevenção desta doença,  enfatizando a
importância do diagnóstico precoce com medidas de promoção à saúde com intuito de reduzir a
incidência dessa enfermidade.  

REFERÊNCIAS

ARAUJO,  Eliete  da  Cunha,  et  al.  Importância  do  pré  –  natal  na prevenção da sífilis  congênita.
Revista Paraense de Medicina, v.20, n. 1, p. 47-51, 29 mar. 2006.

BONI,  Sara  Macente;  PAGLIARI,  Priscila  Bertoncello.  Incidência  de  sífilis  congênita  e  sua
prevalência em gestantes em um município de Noroeste do Paraná.  Revista saúde e pesquisa,
Maringá, v. 9, n. 3, p. 517-524, set./dez. 2016.

BRASIL. Ministério da saúde. Cadernos de atenção básica: Atenção ao pré-natal de baixo risco. p.
1-320, 2012.

BRASIL. Ministério da saúde. Boletim epidemiológico de sífilis. p.1-32, 2015.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



BRASIL. Ministério da saúde. Boletim Epidemiológico de Sífilis. p.1-32, 2016.

CAMPOS, Ana Luiza de Araujo,  et  al.  Epidemiologia da sífilis  gestacional  em Fortaleza,  Ceará,
Brasil: um agravo sem controle. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 26, n. 9, p. 1747-1755, set.
2010.

CAMPOS, Ana Luiza de Araujo, et al. Sífilis em parturientes: aspectos relacionados
ao parceiro sexual. Rev. Bras. Ginecol. Obste., Rio de Janeiro, v. 34, n. 9, p. 397-402, 2012.

CARVALHO,  Paulie  Marcelly  Ribeiro  dos  Santos,  et  al.  Prevalência  de  sinais  e  sintomas  e
conhecimento sobre doenças sexualmente transmissíveis. Acta. Paul. Enferm., v. 28, n.1 p. 95-100,
2015.

CAVALCANTE,  Ana  Egliny  S,  et  al.  Diagnóstico  e  tratamento  da  sífilis:  uma  investigação  com
mulheres assistidas na atenção Básica em sobral, Ceará. DST – J. bras. Doenças Sex. Transm., v.
24, n. 4, p. 239-245, 2012.

COSTA, Mariana Carvalho, et al. Doenças sexualmente transmissíveis na gestação:
uma síntese de particularidades. An. Bras. Dermatol., v. 85 n. 6, p. 767-785, 2010.

DAMASCENO, Alessandra B.A.,  et  al.  Sífilis  na gravidez.  Revista HUPE,  v.  13,  n.  3,  p.  88-94,
jul./set. 2014.

DOMINGUES, Rosa Maria Soares Madeira, et al. Sífilis congênita: evento sentinela da qualidade da
assistência pré-natal. Rev. Saúde Pública, v. 47, n. 1,     p. 147-57, 2013.

DOMINGUES, Rosa Maria Soares Madeira, et al. Prevalência de sífilis na gestação e testagem pré-
natal: Estudo Nascer no Brasil. Rev. Saúde pública, v. 48, n. 5, p. 766-774, 2014.

JUNIOR, Walter Belda; SHIRATSU, Ricardo; PINTO, Valdir. Abordagem nas doenças sexualmente
transmissíveis. An Bras Dermatol, v. 84, n. 2, p. 151-159, 2009.

KOMKA, Maria Regina; LAGO, Eleonor Gastal. Sífilis congênita: notificação e
realidade. Scientia Medica, Porto Alegre, v. 17, n. 4, p. 205-211, out./dez. 2007.

LAFETÁ, Kátia Regina Gandra, et al. Sífilis materna e congênita, subnotificação e difícil controle.
Rev. Bras. Epidemiol., v. 19, n. 1, p. 63-74, jan./mar. 2016.

MAGALHÃES,  Daniela  Mendes  dos  Santos,  et  al.  A  sífilis  na  gestação  e  sua  influência  na
morbimortalidade materno-infantil. Com. Ciências Saúde, v. 22, n.1, p. 43-54, 2011.

ORGANIZATIONS, World Health. Sexually transmitted infections (STIs). P. 1-28, 2008.

PIRES,  Ana  Célia  Scari;  OLIVEIRA,  Débora  Duclou;  ROCHA,  Giullia  Moreira  Netto
Morais. Ocorrência  de  sífilis  congênita  e  os  principais  fatores  relacionados  aos  índices  de
transmissão da doença no Brasil  da atualidade. Revista Uningá Review.,  v.19,  n.  1,  p.  58-64,
jul./set. 2014.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



ROMPALO,  Anne. Preventing  sexually  transmitted  infections:  back  to  basics. Review  series
introduction, v. 121, n. 12, p. 4580–4583, dez. 2011.

SANTOS, Vanessa Cruz; ANJOS, Karla Ferraz. Sífilis: Uma realidade previnível. Sua erradicação,
um desafio atual. Revista Saúde e Pesquisa, v. 2, n. 2, p. 257-263, maio/ago. 2009.

SARACENI,  Valéria,  et  al.  Mortalidade perinatal  por  sífilis  congênita:  indicador  da  qualidade da
atenção à mulher e à criança.  Cad. Saúde Pública,  Rio de Janeiro,  v.  21, n.  4,  p.  1244-1250,
jul./ago. 2005.

SONDA,  Eduardo  Chaiada,  et  al.  Sífilis  Congênita:  uma  revisão  da  literatura.  Revista  de
Epidemiologia e Controle de Infecção, v. 3, n. 1, p. 28-30, 2013.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

