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RESUMO

Introdução: A  sífilis  é  uma  doença  infectocontagiosa  causada  pela  bactéria
Treponema  pallidum que  pode  ser  transmitida  durante  a  relação  sexual
desprotegida,  por  transfusão  sanguínea,  transplante  de  órgãos  e  também  por
transmissão vertical. O presente estudo teve como objetivo analisar os números de
casos de sífilis em Parnaíba-PI, entre os anos de 2015 a 2019.  Metodologia: Os
dados  foram  obtidos  do  Sistema  de  Informação  de  Agravos  de  Notificação
SINAN/DATASUS, com análise dos dados epidemiológicos relacionados ao número
de casos da sífilis adquirida, sífilis na gestação e sífilis congênita. Adicionalmente,
incluiu-se  o  sexo,  e  a  escolaridade  da  mãe  nos  casos  de  sífilis  gestacional.
Resultados e Discussão: Um total de 228 casos de sífilis adquirida, 153 de sífilis
gestacional e 153 casos de infecção congênita foram analisados. Em relação ao
sexo dos pacientes acometidos com sífilis adquirida, 147 (64,47%) eram homens e
81 (35,53%) eram mulheres. O perfil de distribuição entre os sexos corrobora com
outros  estudos.  A  maioria  (N=39;  37,86%)  das  gestantes  possuía  o  ensino
fundamental incompleto (5ª a 8ª série), o que demonstra a necessidade de acesso à
informação para conhecimento das formas de prevenção da sífilis. Conclusões: Foi
observado  um número  considerável  de  casos  de  sífilis  em Parnaíba.  Diante  do
exposto, se faz necessário a implementação de medidas que visem estabelecer o
controle e a prevenção da doença no município avaliado. 

Palavras-chave –  Sífilis;  sífilis  congênita;  análise  de  dados;  levantamento
epidemiológico.
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ABSTRACT

Introduction: Syphilis is an infectious disease caused by the bacterium Treponema
pallidum that can be transmitted during unprotected sex, by blood transfusion, organ
transplantation and also by vertical transmission. The present study aimed to analyze
the numbers  of  syphilis  cases in  Parnaíba-PI,  between the  years  2015 to  2019.
Methodology: Data were obtained from the SINAN / DATASUS Notifiable Diseases
Information System, with analysis of the epidemiological data related to the number
of  cases  of  acquired  syphilis,  syphilis  on  pregnancy  and  congenital  syphilis.
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Additionally,  the  sex  and  scholarity  of  the  mother  were  included,  in  cases  of
gestational  syphilis.  Results  and  Discussion:  A  total  of  228  cases  of  acquired
syphilis,  153  of  gestational  syphilis  and  153  cases  of  congenital  infection  were
analyzed.  Regarding  the  sex  of  the  affected  patients  with  syphilis  obtained,  147
(64.47%%)  were  men  and  81  (35.53%%)  were  women.  The  distribution  profile
between the sex is in agreement to other studies. The majority (N=39; 37,86%) of the
pregnant  women had incomplete  elementary  education  (5th  to  8th  grade),  which
demonstrates the need for access to information to learn about ways of preventing
syphilis.  Conclusions:  A considerable number of syphilis cases were observed in
Parnaíba. Taking these into account, it is necessary to implement measures aimed at
establishing the control and prevention of the disease in the evaluated city.

Keywords - Syphilis; congenital syphilis; data analysis; epidemiological survey.
_______________________________________________________________

INTRODUÇÃO

A  sífilis  é  uma  infecção  provocada  pela  espiroqueta  Treponema  pallidum. Esta
doença, quando diagnosticada precocemente, pode ser tratada, o que diminui os
riscos de morbidade do paciente (FORRESTEL; KOVARIK; KATZ, 2020). 

Uma das principais formas de transmissão ocorre pela relação sexual desprotegida
a partir do contato direto com as lesões, que caracteriza o quadro da sífilis adquirida
(SA)  (SILVA et  al., 2019). Além da SA, outras formas de contaminação incluem a
transfusão sanguínea, transplante de órgãos e a transmissão congênita (DANTAS et
al., 2017). Esta última, configura o quadro de sífilis congênita (SC) que ocorre pela
transmissão vertical ou por via transplacentária durante a gestação (MOTTA et al.,
2018). 

Nos últimos anos, o aumento do número de casos de sífilis ocorreu em todas as
faixas etárias, observando a ocorrência de 6.838 casos em indivíduos adultos com
idade entre 25 e 29 anos, em 2017 (CDC, 2018;  FORRESTEL; KOVARIK; KATZ,
2020).  No  Brasil,  a  mesma  é  considerada  uma  infecção  reemergente.  Em  um
período seis anos (2010-2016), o país registrou 227.663 casos de SA e um aumento
de 32% no número de casos entre adultos nos anos de 2014 e 2015. (BRASIL,
2016). Diante disso, é importante conhecer a epidemiologia da doença nas cidades
brasileiras. Assim, o presente estudo teve como objetivo analisar a prevalência de
SA, sífilis gestacional e SC na cidade Parnaíba-PI, entre 2015 e 2019.

METODOLOGIA

Pesquisa epidemiológica descritiva, do tipo transversal, com abordagem quantitativa,
onde foi analisado o número de casos de SA, sífilis em gestantes e SC, registrados
e  disponibilizados  pelo  Sistema  de  Informação  de  Agravos  de  Notificação
SINAN/DATASUS  em  Parnaíba-PI,  entre  os  anos  de  2015  e  2019  (dados  até
30.06.2019).  A  fim  de  avaliar  a  dimensão  das  três  formas  de  apresentação  da
infecção no município, foram considerados como parâmetros o número de casos da
SA, de sífilis na gestação e os casos de SC. Além disso, o sexo nos casos de SA, e
a escolaridade da mãe nos casos de sífilis gestacional, também foram incluídos.  Os
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dados  obtidos  no  presente  estudo  foram  tabulados  e  analisados,  para  fins  de
comparação e os resultados foram apresentados em formato de tabelas e gráficos,
organizados pelo Software Microsoft Excel 2013. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados obtidos permitiu observar que em um período de cinco anos, a
cidade de Parnaíba apresentou um número expressivo de casos de sífilis. Os casos
de SA totalizaram 228 registros e o número de casos da infecção em gestantes foi
de 103 casos. Um total  de 153 casos de SC foram registrados pelo Sistema do
SINAN/DATASUS (Tabela 1).

Tabela 1: Número de casos de sífilis registrados na cidade Parnaíba entre 2015 e
2019.

INFECÇÃO 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Sífilis Adquirida 33 60 40 55 40 228
Sífilis Gestacional 10 24 21 28 20 103
Sífilis Congênita 26 18 37 48 24 153
Fonte: SINAN/DATASUS.

Em um levantamento realizado no município de Araçatuba-SP, foi  detectado que
entre 2010 e 2016, foram registrados 103 (65,5%) casos de SA, 32 (20,5%) casos
de sífilis gestacional e 12 (14%) casos de SC (GARBIN et al., 2019). Comparando
tais dados com as informações obtidas para o município de Parnaíba, é possível
observar uma grande diferença entre os números, o que reforça a disseminação da
doença pelo interior do país. 

Analisando o  número de casos da SA,  por  sexo,  foi  observado que do total  de
registros, 147 (64,47%) casos foram infecções em homens e 81 (35,53%) casos em
mulheres (Tabela 2). 

Tabela  2:  Casos de sífilis adquirida, por sexo, registrados na cidade Parnaíba-PI
entre 2015 e 2019.
SÍFILIS ADQUIRIDA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Homens 17 38 23 40 29 147
Mulheres 16 22 17 15 11 81

Fonte: SINAN/DATASUS.

No estudo de Soares, Carvalho e Lima (2019) foi observado o registro de 57 casos
de SA no município de  Guanambi-BA, onde 23 (40,35%) foram casos de infecção
em mulheres e 34 (59,65%) de infecção em homens. Tanto no presente estudo,
como no levantamento supracitado, verifica-se o mesmo perfil de distribuição, com
sobreposição de casos de SA no sexo masculino.  

Os casos de gestantes com sífilis em Parnaíba atingiram a marca 103 registros em
cinco  anos.  O  ano  de  2018  foi  o  que  apresentou  o  maior  número  de  casos
registrados (28 gestantes infectadas). Por outro lado, a SC foi detectada em 153
casos.  Torres  e  colaboradores  (2019)  observaram  que  268  gestantes  foram
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diagnosticas com sífilis em Uberaba-MG, entre 2007 e 2016, e 164 casos de SC
foram registrados, o que reitera os riscos de transmissão vertical da infecção. 

Considerando  a  relação  entre  a  etapa  da  gestação  e  o  diagnóstico  de  SC,  no
presente estudo, 50 (32,68%) casos de um total de 153 foram detectados após a
gestação, o que pode ser atribuído a uma assistência inadequada. Este fato ressalta
a importância da realização do pré-natal por meio de testes diagnósticos da sífilis,
como o VDRL (Venereal Diseases Research Laboratory) (BRASIL, 2006). 

Adicionalmente, o nível de escolaridade da mãe nos casos de sífilis gestacional foi
analisado (Gráfico 1). 

Gráfico  1: Escolaridade  das  gestantes  diagnosticadas  com  sífilis  na  cidade  de
Parnaíba-PI, entre 2015 e 2019.

Fonte: SINAN/DATASUS.

Na  cidade  de  Parnaíba,  entre  o  período  estabelecido  no  presente  estudo,  as
gestantes  que  apresentaram  diagnóstico  de  sífilis  positivo,  em  sua  maioria,
possuíam o ensino fundamental incompleto (5ª a 8ª série). Esse perfil assemelha-se
com o observado em um levantamento realizado na cidade de Palmas-TO, onde 72
(42,1%) gestantes apresentaram o mesmo nível de escolaridade de um total de 171
casos analisados (CAVALCANTE; PEREIRA; CASTRO, 2017). 

CONCLUSÕES

Foi  observado  um  número  considerável  de  casos  sífilis  em Parnaíba  durante  o
período de cinco anos.  Os dados avaliados demonstram a necessidade de uma
maior atenção dos órgãos públicos para a prevenção e controle da sífilis, uma vez
que  esta  é  uma  infecção  com  métodos  simples  e  acessíveis  de  prevenção.  A
importância  de  métodos  educativos,  principalmente  para  pessoas  que  estão
iniciando a vida sexual, o conhecimento de como combater e evitar infecções, é de
extrema importância e uma grande aliada no combate a disseminação. 
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