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RESUMO
O objetivo dessa pesquisa é realizar um levantamento de dados em um Hospital  do Noroeste do Paraná a fim de
identificar o número de parturientes infectadas com o  Treponema pallidum, bactéria causadora da sífilis,  com estudo
transversal que será realizado no período de janeiro a dezembro de 2016. Através dos exames de VDRL (venereal
disease  research  laboratory)  – método  de  floculação  -,  e  imunocromatografia  –  teste  rápido.  Além dos  resultados
laboratoriais, serão avaliados variais sócio demográficas como a idade e convênio de saúde para correlacionar a doença
com o nível socioeconômico do paciente estudado. É esperado obter informações relevantes referente à prevalência de
sífilis em parturientes em um Hospital do Noroeste do Paraná e dessa forma contribuir com os dados epidemiológicos,
fornecendo ferramentas relevantes que auxiliem na condução das ações de vigilância, para implementação e atualização
de protocolos de tratamento e prevenção da sífilis em gestantes. 
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1 INTRODUÇÃO

 Durante a gravidez a ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis (DST) representa
um aumento  de morbidade e  mortalidade  para  o  feto  e  o  neonato,  em virtude da  transmissão
vertical.  A sífilis é uma doença infecciosa crônica causada pela bactéria  Treponema pallidum,  e,
apesar  de  ter  fácil  tratamento  e  baixo  custo,  representa  um  desafio  para  a  saúde  pública
(FERNANDES et al., 2007).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima-se 1 milhão de casos de sífilis por
ano entre as gestantes. Em 2013, foram notificados ao Ministério da Saúde 21.382 casos de sífilis
em gestantes no Brasil, sendo 2.795 na região sul e 1.012 no estado do Paraná. No ano de 2015,
esse número aumentou para 33.365 casos, sendo 6.005 na região sul e 1.869 no estado do Paraná,
mostrando um aumento em três anos (BRASIL, 2013).

A sífilis congênita ocorre quando há infecção não tratada ou mal tratada podendo ocorrer em
qualquer  fase  gestacional,  por  via  transplacentária.  Os  principais  fatores  que  determinam  a
probabilidade de transmissão são os estágios em que a sífilis se encontra na mãe e a duração de
exposição do feto, portanto, a transmissão será maior nas fases iniciais. Na sífilis congênita pode
ocasionar uma série de danos para o feto, dentre eles o baixo peso ao nascer, prematuridade e o
óbito fetal (ARAUJO et al., 2008).

Visto o aumento no número de casos no Paraná, o governo do estado lançou a “Rede Mãe
Paranaenses”,  sendo um conjunto de ações que envolvem a organização da atenção materno-
infantil nas ações do pré-natal e puerpério e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
das crianças,  em todos os seus 399 municípios.  Em 2011,  o  Governo Federal  lançou a “Rede
Cegonha”, programa que assegura a gestante e a criança o direito a atenção durante o pré-natal,
parto, pós-parto e atenção infantil em todos os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL,
2013).

De  acordo  com  as  recomendações  do  Ministério  da  Saúde,  o  VDRL  (venereal  disease
research laboratory) é o exame de triagem sorológica da sífilis na gestação e deve ser realizado no
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primeiro e terceiro trimestre da gestação, visto sua elevada sensibilidade - 78 a 100% (MINISTÉRIO
DA SAÚDE – Programa Nacional de DST e Aids, 2007). O VDRL pode apresentar resultados falso-
positivos, levando a realização de testes treponêmicos confirmatórios mais específicos, como o FTA
– ABS (AVELLEIRA et al., 2006)

2 JUSTIFICATIVA

Este trabalho tem o intuito de verificar a prevalência de Sífilis em parturientes em um Hospital
na Região Noroeste do Paraná a fim de buscar outras maneiras para a prevenção da doença além
das campanhas de uso de preservativos. E buscar maneiras para alertar mulheres e homens dos
riscos que uma transmissão vertical pode gerar tanto para a gestante quanto para o feto, podendo
levar o bebê a óbito.

3 OBJETIVO

Estimar a prevalência de sífilis em parturientes admitidas em um Hospital  do Noroeste do
Paraná. Verificar os fatores associados a infecção, e abordar os aspectos clínicos e laboratoriais da
sífilis. 

4 MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo transversal e descritivo que será realizado no período de janeiro de 2016 a dezembro
de 2016, em um Hospital do Noroeste do Paraná. Será efetuado um levantamento das parturientes
com  solicitação  de  exames  para  Sífilis:  VDRL  (venereal  disease  research  laboratory) e
imunocromatográfico, determinando a prevalência da positividade. Além dos resultados dos exames
laboratoriais, serão avaliadas variáveis sócio demográficas como: idade e convênio de saúde, para
correlacionar a doença com o nível socioeconômico do paciente estudado.

Após o levantamento dos dados será organizado e então realizado a análise estatística para
possibilitar a conclusão do objetivo do estudo no relatório final.

5 RESULTADOS ESPERADOS

Na análise estatística serão descritas as frequências das variáveis quantitativas nominais e
será aplicado o teste não paramétrico qui-quadrado (x²) para testar as frequências observadas. Os
dados  serão  analisados  pelo  programa  informatizado  SAS  (SAS  InstituteInc,  versão  6.12).  O
resultado será considerado significativo se a probabilidade do erro for < 5%. Nas variáveis que não
possibilitarem análise estatística, será realizada apenas análise qualitativa.

Como  resultado  desta  pesquisa,  espera-se  obter  informações  relevantes  referentes  à
prevalência  de  sífilis  em  parturientes  em  um Hospital  no  Noroeste  do  Paraná,  e  dessa  forma
contribuir com os dados epidemiológicos, fornecendo fundamentos que auxiliem na condução das
ações de vigilância, para implementação e atualização de protocolos de tratamento e prevenção da
sífilis em gestantes.
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