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RESUMO

Introdução: A  sífilis  gestacional  (SG)  é  uma  das  manifestações  da  sífilis
causada pela bactéria espiroqueta o Treponema pallidum. Sua incidência vem
aumentando no decorrer dos anos, sendo considerado um problema de saúde
pública. Assim, o presente estudo tem por objetivo analisar a prevalência de
sífilis gestacional na cidade   de Teresina- Piauí. Metodologia: Trata-se de um
estudo  observacional  descritivo  retrospectivo,  analisando  o  perfil
epidemiológico  dos  casos  de  sífilis  gestacional  notificados  no  município  de
Teresina (PI), no período de 2010 a 2019, por meio de informações contidas no
Sistema  de  Informação  de  Agravos  de  Notificação  (SINAN). Resultados  e
Discussão: Foram notificados 1.256 casos de SG no período de 2010 a 2019.
A faixa etária das gestantes estava entre 20 a 29 anos (51,8;  n=651).  Das
gestantes pesquisadas observou-se uma elevada frequência do diagnóstico de
sífilis no 2º e 3º trimestres da gestação, e em 2018 (27%; n=346) ocorreu a
maioria dos casos e taxa de detecção (por 1.000 nascidos vivos) de gestantes
e a classificação clínica a sífilis  latente.  Conclusões: A incidência de sífilis
gestacional sugere falhas na assistência pré-natal e indica serem necessárias
novas estratégias para reduzir a transmissão vertical da doença.

Palavras-chave – Saúde Pública; Epidemiologia; Vigilância epidemiológica.
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ABSTRACT

Introduction: Gestational syphilis (SG) is one of the manifestations of syphilis
caused by  the  spirochete  bacterium Treponema pallidum.  Its  incidence has
been  increasing  over  the  years,  being  considered  a  public  health  problem.
Thus, the present study aims to analyze the prevalence of gestational syphilis in
the  city  of  Teresina-Piauí.  Methodology:  This  is  a  retrospective  descriptive
observational  study,  analyzing  the  epidemiological  profile  of  cases  of
gestational syphilis reported in the municipality of Teresina (PI), in the period
from 2010 to 2019, through information contained in the Notifiable Diseases
Information  System (SINAN). Results  and Discussion:  1,256 cases of  SG
were reported in the period from 2010 to 2019. The age group of the pregnant
women was between 20 and 29 years old (51.8; n = 651). Among the surveyed
pregnant women, a high frequency of syphilis diagnosis was observed in the
2nd and 3rd trimesters of pregnancy, and in 2018 (27%; n = 346) most cases
occurred and the detection rate (per 1,000 live births) of pregnant women and
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clinical  classification  for  latent  syphilis. Conclusions:  The  incidence  of
gestational  syphilis  suggests  flaws  in  prenatal  care  and  indicates  that  new
strategies are needed to reduce vertical transmission of the disease.

Keywords - Public Health; Epidemiology; Epidemiological monitoring.
_____________________________________________________________

INTRODUÇÃO

A sífilis  é  uma doença infecciosa,  de caráter  sistêmico e evolução crônica,
sujeita  a  períodos  de  latência  e  surtos  de  agudização  (GUIMARÃES  et
al.,2018).  É  causada  pela  bactéria  Gram-negativa  denominada  Treponema
pallidum (DE LORENZI et al., 2009). A sífilis gestacional é a de maior destaque
devido à alta frequência com que produz desfechos graves para a gestação e
para a criança (DANTAS et al.,2017).  Quando acomete a gestante,  a sífilis
pode provocar aproximadamente 40% das taxas de mortalidade perinatal, 25%
de  natimortalidade,14%  de  mortes  neonatais  (CARDOSO  et  al.,2018)  e  é,
portanto, um grave problema de Saúde Pública a (CAVALCANTE et al.,2017).
No mundo, cerca de 2 milhões de gestantes são infectadas pela sífilis a cada
ano. A maioria das gestantes não realiza o teste para sífilis, e as que o fazem
não são tratadas adequadamente ou sequer recebem tratamento(NONATO et
al.,2015).No Brasil no ano de 2015 foram notificados 33.365 casos de sífilis na
gestação, sendo a taxa de detecção de 11,2 casos de sífilis em gestantes por
mil  nascidos vivos (PADOVANI et al.,2018).Somado a isso, poucos estudos
brasileiros  investigaram  os  resultados  da  sífilis  na  gestação  associados  a
fatores  maternos  e  perinatais  (PADOVANI  et  al.,2018).  A  notificação  e
vigilância  desse  agravo  são  imprescindíveis  para  o  monitoramento  da
transmissão vertical (BRASIL,2010). Devido à problemática exposta o presente
estudo tem por  objetivo analisar  a  prevalência de sífilis  na gestação e sua
associação entre as características epidemiológicas e clínicas da cidade de
Teresina- Piauí.

METODOLOGIA

Trata-se  de  um  estudo  descritivo,  quantitativo  e  de  base  populacional,
utilizando-se  dados  secundários,  no  qual  foi  realizada  uma  pesquisa
epidemiológica  dos  casos  por  sífilis  gestacional  notificados  na  cidade  de
Teresina-PI, entre os anos de 2010 a 2019.   Os dados foram coletados no site
do DataSUS, a partir  do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN). As informações estão na seção de informação de saúde (TABNET),
na opção epidemiologia e morbidades. 
As variáveis estudadas foram às seguintes:  faixa-etária, escolaridade, casos e
taxa de detecção (por 1.000 nascidos vivos) de gestantes,  idade gestacional,
classificação  clínica.  Os  dados  foram  expostos  em  tabelas  e  gráficos  e
calculados através de frequências absolutas e percentuais, sendo processados
nos programas Microsoft Office e Microsoft Excel 2019 e Tab para Windows
(TabWin) versão 4.14.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela  1  – Distribuição  da  faixa-  etária  referente  aos  casos  de  sífilis
gestacional na cidade de Teresina-PI, 2010-2019.

Variável N %

Faixa etária

10-19 330 26,3

20-29 651 51,8

30 ou mais 275 21,9

Fonte:  Ministério da Saúde/SVS-Sistema de Informação de Agravos e Notificação -SINAN Net.
Dados exportados em julho de 2020, sujeito às alterações.

Tais dados indicam que a maioria dos casos de sífilis ocorre na faixa etária de
20  a  29  anos  (51,8%;  n=651),  reforçando  a  importância  de  programas  de
rastreio e notificação específicos para a fase de maior fertilidade das mulheres
(MARQUES et. al.,2018). Para  Souza et al., (2018) o número expressivo de
adolescentes de 10-19 anos (23,6%, n=330) com a infecção demonstra o início
precoce  e  desprotegido  da  vida  sexual.  Isso  pode  ser  explicado  pela
vulnerabilidade  da  população  adolescente,  mais  exposta  às  doenças
sexualmente transmissíveis (PADOVANI et al.,2018).

Figura 1- Casos e taxa de detecção (por 1.000 nascidos vivos) de gestantes
com sífilis por ano de diagnóstico na cidade de Teresina-PI. Brasil, 2010-2019.

Fonte:  Ministério da Saúde/SVS -Sistema de Informação de Agravos e Notificação -SINAN
Net.  Dados exportados em julho de 2020, sujeito às alterações.

Observou-se o aumento do número das notificações que se deve a melhoria
das  ações  da  vigilância  epidemiológica  para  uma  melhor  identificação  e
abordagem dos eventos suspeitos da doença, diminuindo, assim, o número de
subregistros.  (SOUZA  et  al.,2018).  Deve  também  a  implantação  da  Rede
Cegonha,  que  tem  como  um  dos  seus  objetivos  melhorar  a  qualidade  da
assistência prestada à mulher e à criança, facilitar o acesso ao diagnóstico e ao
tratamento  oportuno  da  sífilis  na  gestante  (CARDOSO  et  al.,2018).  Cita-se
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ainda a inadequada assistência pré-natal. Portanto, a garantia do acesso ao
serviço de saúde, a qualidade da assistência pré-natal e no momento do parto
é determinante para a redução da incidência de sífilis gestacional (NONATO et
al.,2015).

Figura 2- Distribuição percentual de casos de gestantes com sífilis segundo
idade gestacional por ano de diagnóstico na cidade de Teresina –Piauí, 2010-
2019.

Fonte:  Ministério da Saúde/SVS -Sistema de Informação de Agravos e Notificação -SINAN
Net.  Dados exportados em julho de 2020, sujeito às alterações.

Observou-se  uma  elevada  frequência  do  diagnóstico  de  sífilis  no  2º  e  3º
trimestres da gestação, possivelmente relacionada ao momento tardio quando
as  gestantes  geralmente  procuram  o  pré-natal  e  à  baixa  sensibilidade  e
qualidade da assistência à gestante. Fato esse que reafirma a importância da
detecção  oportuna  das  gestantes  com  sífilis,  assim  como  da  oferta  de
oportunidades de tratamento correto (CAVALCANTE et al.,2017).

Figura 3- Distribuição percentual de casos de gestantes com sífilis segundo
classificação clínica por ano de diagnóstico. Brasil, 2010-2019.

Fonte:  Ministério da Saúde/SVS -Sistema de Informação de Agravos e Notificação -SINAN
Net.  Dados exportados em julho de 2020, sujeito às alterações.

Sabe-se que o diagnóstico de sífilis primária na gestante é raro, uma vez que a
sua  manifestação,  o  cancro  duro,  tem  um  tempo  limitado  e  curto  de
permanência.  Por  esse  motivo,  acredita-se  que  a  grande  maioria  dos
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diagnósticos ocorra na fase latente ou tardia (CARDOSO et al.,2018). Sendo
assim, enfatiza-se a relevância do diagnóstico precoce e tratamento imediato
das  gestantes,  no  intuito  de  reduzir  a  transmissão  vertical  e  as  possíveis
complicações decorrentes da doença (GUIMARÃES et al.,2018).

CONCLUSÕES

O estudo  mostrou que,  apesar  do  acesso  ao pré-natal,  ainda  se  tem uma
deficiência na  qualidade da atenção prestada as  gestantes e  adolescentes,
tendo em vista  que as ações de vigilância associadas com estratégias que
permitam  o  esclarecimento  da  população  em  relação  à  patologia  descrita
podem  fazer  diferença  na  redução  da  incidência  da  doença  na  cidade  de
Teresina-PI. Desse modo, é imprescindível novas estratégias com o objetivo de
reduzir  a  transmissão  da  sífilis  gestacional  a  exemplo  da  capacitação
continuada dos profissionais e do fortalecimento da vigilância epidemiológica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Secretaria  de  Vigilância  em  Saúde.
Departamento  de  Vigilância  Epidemiológica.  Doenças  infecciosas  e
parasitárias: guia de bolso. 8ª Ed. rev. – Brasília:2010.
CAVALCANTE,  P.  A.  M.,  et  al.  Sífilis  gestacional  e  congênita  em Palmas,
Tocantins, 2007-2014.  Epidemiol. Serv. Saude, Brasília, 26(2):255-264, abr-
jun 2017.
DANTAS,  L.  A.  et  al.  Perfil  epidemiológico  de  sífilis  adquirida
diagnosticada e notificada em hospital universitário materno infantil.  46:
227-236, Abr. 2017.
DE  LORENZI,  D.R.S.  et  al.  Transmissão  vertical  da  sífilis:  prevenção,
diagnóstico e tratamento. Femina, 37 (2) :83-90, 2009.
CARDOSO, A. R. P.  Análise dos casos de sífilis gestacional e congênita
nos anos de 2008 a 2010 em Fortaleza, Ceará, Brasil. 23(2):563-574, 2018.
GUIMARÃES, T. A. et al. Sífilis em gestantes e sífilis congênita no Maranhão.
Arq. Ciênc. Saúde. 2018 abr-jun: 25(2) 24-30.
NONATO, S. M. et al.Sífilis na gestação e fatores associados à sífilis congênita em
Belo  Horizonte-MG,  2010-2013.Epidemiol.  Serv.  Saúde 24  (4)  Oct-
Dec 2015. https://doi.org/10.5123/S1679-49742015000400010.
MARQUES,J.V.S. et al.Perfil epidemiológico da sífilis gestacional: clínica e
evolução de 2012 a 2017. SANARE, Sobral - 17 (02):13-20, Jul./Dez. ,2018.
SOUZA,B.  S. O. et  al.Análise epidemiológica de casos notificados de sífilis .
RevSocBrasClin Med. 16(2):94-8,abr-jun; 2018.
PADOVANI,C.   et  al;Sífilis  na  gestação:  associação  das  características
maternas  e  perinatais  em  região  do  sul  do  Brasil.  Rev.  Latino-Am.
Enfermagem;26:e3019,2018.

_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X


	NONATO, S. M. et al.Sífilis na gestação e fatores associados à sífilis congênita em Belo Horizonte-MG, 2010-2013.Epidemiol. Serv. Saúde 24 (4) Oct-Dec 2015. https://doi.org/10.5123/S1679-49742015000400010.
	MARQUES,J.V.S. et al.Perfil epidemiológico da sífilis gestacional: clínica e evolução de 2012 a 2017. SANARE, Sobral - 17 (02):13-20, Jul./Dez. ,2018.

