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Resumo 

Silva Neto SE. Investigação de sífilis congênita no município de Itapeva (SP): 
fatores que podem interferir no diagnóstico e tratamento da sífilis na gestação 
[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2017. 
 
INTRODUÇÃO: A continuidade das elevadas taxas de sífilis congênita (SC) no 
Brasil é preocupante, apesar do fácil diagnóstico e tratamento. Os objetivos 
deste estudo foram: descrever características sociodemográficas, clínico-
laboratoriais, assistência ao pré-natal e terapêutica específica das gestantes 
com sífilis; descrever características clínico-laboratoriais, terapêutica específica 
e desfecho dos recém-nascidos expostos à sífilis; estimar taxa de incidência 
anual de SC; estimar frequência de SC entre os recém-nascidos e conceptos 
expostos; identificar fatores associados à ocorrência de SC entre os conceptos 
e recém-nascidos expostos. MÉTODOS: Estudo transversal com 149 gestantes 
com sífilis e 152 recém-nascidos / conceptos expostos, no município de Itapeva 
(SP), de janeiro de 2010 a dezembro de 2014. Os casos foram identificados 
pela Vigilância Epidemiológica (VE) e por busca ativa nas Unidades Básicas de 
Saúde, Centro Materno Infantil, Serviço de Ambulatório Especializado em 
Infectologia e Santa Casa de Misericórdia. Foi realizada coleta de dados das 
fichas de notificação de sífilis em gestante (SG) e SC e de prontuários das 
gestantes e recém-nascidos. Para avaliar a associação de SC com variáveis de 
interesse, foram calculadas razões de prevalência (RP) e IC95%. Na análise 
multivariada foi utilizado modelo de regressão de Poisson com variância 
robusta com nível de significância de p<0,05. RESULTADOS: A média de idade 
das gestantes foi 24,3 anos. Oito gestantes não fizeram pré-natal, maioria 
iniciou pré-natal com idade gestacional ≤13 semanas, realizou mais de seis 
consultas e 97,2% realizou teste não treponêmico; 57% com resultado VDRL 
>1:4. O diagnóstico de sífilis foi feito no momento do parto/curetagem em 
11,4% das gestantes; no segundo trimestre da gravidez em 20,8% e no terceiro 
trimestre em 8,7%. Entre as 132 mulheres diagnosticadas durante a gestação, 
77,2% recebeu tratamento adequado ≥30 dias antes do parto; 31,7% fizeram o 
VDRL mensal para controle de cura. Quanto aos parceiros, 48,3% foi tratado 
inadequadamente ou não tratado. Ocorreram dois abortos e três natimortos. 
Em relação aos 147 recém-nascidos vivos, 29,9% foram prematuros, 35,4% 
teve baixo peso e 51% apresentou sinais de SC ao nascer. Somente 132 
recém-nascidos realizaram pelo menos um exame VDRL, com resultado 
positivo em 65,3%; 55,1% dos recém-nascidos receberam tratamento para 
sífilis, e a maioria (91,4%) iniciou tratamento no dia do nascimento. Ocorreram 
cinco óbitos por SC. O pesquisador confirmou 101 casos de sífilis congênita, 
dos quais 62 foram notificados à VE. Dez crianças apresentaram sequelas. As 
taxas de incidência de SC foram: 15,1/1.000 NV (2010); 12,1/1.000 NV (2011); 
15,6/1.000 NV (2012); 9,1/1.000 NV (2013) e 22,3/1000 NV (2014). Na análise 
bivariada, tabagismo, <6 consultas pré-natal e idade gestacional ≥14 semanas 
ao diagnóstico de sífilis foram associados à ocorrência de SC. No primeiro 
modelo da análise multivariada, a idade gestacional ao diagnóstico e o 
tabagismo foram independentemente associados à SC. No segundo modelo, 
idade gestacional ao diagnóstico, número de consultas no pré-natal e resultado 
do primeiro VDRL foram independentemente associados à ocorrência de SC. 
CONCLUSÃO: As taxas de incidência de SC encontradas pelo pesquisador 
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foram maiores que as informadas pela VE. Os resultados sugerem 
subnotificação de SG e SC. 
 
Descritores: Sífilis Congênita; Doença Sexualmente Transmissível; Gravidez de 
Alto Risco; Cuidado Pré-Natal; Incidência; Transmissão Vertical de Doença 
Infecciosa.  
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Abstract 

Silva Neto SE. Investigation of congenital syphilis in Itapeva (SP): factors that 
may interfere with the diagnosis and treatment of syphilis during pregnancy 
[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 
2017. 
 
INTRODUCTION: The continuity of high rates of congenital syphilis (CS) in 
Brazil is worrying, despite simple diagnosis and treatment. This study had the 
following objectives: To describe socio-demographic characteristics, clinical 
laboratory results, prenatal assistance and specific therapy of pregnant women 
with syphilis; To describe clinical-laboratory characteristics, specific 
therapeutics and outcome of newborns exposed to syphilis; To estimate annual 
incidence rate of CS; To determine CS frequency among newborns and proved 
conceptus; and To identify factors associated with the occurrence of CS 
between the conceptus and exposed newly born. METHODS: A cross-sectional 
study was carried out with 149 pregnant women with syphilis and 152 newborns 
/ proved conceptus, in Itapeva (SP), from January 2010 to December 2014. 
Cases were identified by Epidemiological Surveillance (ES) and by active Basic 
Health Units, Maternal and Child Center, Specialized Clinic in Infectious 
Diseases and Santa Casa de Misericórdia. All data were collected from the 
records of syphilis notification in pregnant women and CS and the records of 
pregnant women and newborns. To assess the association of CS with variables 
of interest, prevalence, and 95% confidence interval were calculated. In the 
multivariate analysis, we used a Poisson Regression Model with robust 
variance with a significance level of p<0.05. RESULTS: The mean age of 
pregnant women was 24.3 years. Eight pregnant women did not get prenatal 
exams, most started prenatal with gestational age ≤13 weeks, performed more 
than six medical appointments and 97.2% showed the non-treponemal test; 
57% with VDRL result> 1: 4. The diagnosis of syphilis made at the time of 
childbirth / endometrial curettage was 11.4% of pregnant women; by the second 
trimester of pregnancy 20.8% and by the third quarter 8.7%. Among the 132 
women diagnosed during pregnancy, 77.2% received adequate treatment ≥30 
days before delivery; 31.7% did the monthly VDRL for cure control. As for the 
partners, 48.3% were treated improperly or untreated. There were two 
miscarriage and three stillbirths. Regarding the 147 live births (LB), 29.9% were 
premature, 35.4% were underweight, and 51% presented signs of CS at birth. 
Only 132 newborns performed at least one VDRL test, with a positive result in 
65.3%; 55.1% of the newly born received treatment for syphilis, and the majority 
(91.4%) started treatment on the day of birth. There were five deaths per CS. 
The investigator confirmed 101 cases of congenital syphilis, of which 62 were 
notified to the ES. Ten children had sequelae. The incidence rates of CS were: 
15.1 / 1000 LB (2010); 12.1 / 1000 LB (2011); 15.6 / 1000 LB (2012); 9.1 / 1000 
LB (2013) and 22.3 / 1000 LB (2014). In the bivariate analysis, smoking, <6 
prenatal appointments and gestational age ≥14 weeks at diagnosis of syphilis 
was associated with the occurrence of CS. In the first model of multivariate 
analysis, gestational age at diagnosis and smoking were independently 
associated with CS. In the second model, gestational age at diagnosis, the 
number of prenatal appointments, and the outcome of the first VDRL were 
independently associated with the occurrence of SC. CONCLUSION: The 
incidence rates of CS found by the researcher were higher than those reported 
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by the ES. The results suggest underreporting of syphilis in pregnant women 
and CS. 
 
Descriptors: Congenital Syphilis; Sexually Transmitted Disease; High-Risk 
Pregnancy; Prenatal Care; Incidence; Vertical Transmission of Infectious 
Diseases. 
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A sífilis é uma doença milenar que traz consigo o estigma e o rótulo de 

doença venérea, afetando até os dias atuais inúmeros indivíduos de ambos os 

sexos nas mais diferentes faixas etárias. 

Continua sendo uma doença altamente prevalente e temida pelas 

pessoas, porém negligenciada por boa parte daqueles que se expõem à prática 

de atividade sexual sem proteção. 

 

 

1.1  Magnitude da sífilis no mundo e no Brasil 

 

 “As doenças sexualmente transmissíveis têm um impacto sobre a saúde 

sexual e reprodutiva em todo o mundo” Estima-se que haja, diariamente, um 

milhão de notificações de doenças sexualmente transmissíveis no mundo. 

Anualmente estima-se em 5,6 milhões de novos casos de sífilis sendo que, 

além da consequência imediata da doença, a sífilis pode aumentar o risco de 

adquirir outras infecções. Em 2008 a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

apresentou uma estimativa de casos de sífilis e outras três doenças 

sexualmente transmissíveis curáveis em adultos de 15 a 49 anos de idade, 

evidenciando a problemática mundial da moléstia (Tabela 1) 1. 

 

Tabela 1 -  Estimativa mundial da sífilis, OMS, 2008. 

Região do mundo População estimada 
(milhões) 

Incidência 
(milhões) 

Prevalência (milhões) 

    
África 384,4 3,4 14,3 
Américas 476,9 2,8 6,7 
Sudeste Asiático 945,2 3,0 12,3 
Europa  450,8 0,2 0,3 
Mediterrâneo 
Oriental 

309,6 0,6 1,6 

Pacífico Ocidental 986,7 0,5 1,2 

FONTE:  WORLD HEALTH ORGANIZATION
1
 Disponível em: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75181/1/9789241503839_eng.pdf?ua=1 
 

 

Segundo a OMS, no Brasil são estimados, anualmente, 937 mil novos 

casos de sífilis2, sendo esta considerada uma doença de notificação 

compulsória desde 1986 incluindo, a partir de 2005, a sífilis na gestação, 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75181/1/9789241503839_eng.pdf?ua=1
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recebendo ambas as fichas de notificação, modificações desde então, até os 

modelos atuais 3,4.  

No período de 2005 a Junho de 2016 o Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN)5, cujo objetivo é permitir o registro e o 

processamento dos dados sobre agravos de notificação em todo o país, 

fornecendo informações para análise do perfil da morbidade e contribuindo, 

desta forma, para a tomada de decisões em nível municipal, estadual e federal, 

registrou um total de 169.546 casos de sífilis em gestantes, distribuídos da 

seguinte maneira (Tabela 2): 

 

Tabela 2 -  Distribuição dos casos notificados de sífilis em gestantes, 
segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN), de 2005 a Junho de 20165. 

Região do País Percentual de notificação (%) 

 
Sudeste 

 
42,9 

Nordeste 21,7 
Sul 13,7 
Norte 11,9 
Centro-oeste 9,8 

 

 

No ano de 2015 foram notificados, no Brasil, 33.365 casos de sífilis em 

gestante sendo a região sudeste a que registrou o maior percentual destas 

notificações (44,8%)5.  

Em termos de saúde global, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estima que cerca de 305 mil mortes fetais e neonatais por ano são provocadas 

pela presença da sífilis na gestação. Além disso, cerca de 215 mil crianças 

expõem-se a um maior risco de morte prematura, baixo peso ao nascer e sífilis 

congênita3. 

A preocupação com a incidência da sífilis congênita também é pauta 

em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos da América, que 

implantaram o programa Syphilis Elimination Effort (SEE plan)6. Tal programa 

visa reduzir a taxa de incidência de sífilis congênita para 3,9 casos por 100.000 

nascidos vivos e reduzir a disparidade do predomínio da sífilis congênita na 

população da raça negra, com baixa escolaridade e baixa renda.  
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No Brasil, a sífilis congênita tem despertado nas autoridades sanitárias 

o incômodo de conviver com níveis ascendentes de uma doença que não 

deveria existir, sendo, das doenças transmitidas durante a gravidez e a fase 

puerperal, aquela que tem as maiores taxas de transmissão. Sua ocorrência é 

considerada um “marcador do fracasso do sistema de saúde”7. 

Relatório obtido no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN)5,8 aponta que entre 1998 e junho de 2016, foram notificados 142.961 

casos de sífilis congênita (SC) em menores de um ano de idade, sendo a 

maioria nas regiões Sudeste (30,8%) e Nordeste (10%).  

No estado de São Paulo23, em 2013, foram notificados 2.388 casos de 

SC, com taxa de incidência de sífilis congênita de 3,9 casos / 1000 nascidos 

vivos-ano (NV-ano), sendo 8% perdas fetais (abortos e natimortos) e 2% óbitos 

por sífilis, ou seja, 10% das gestantes com sífilis, não tratadas adequadamente, 

durante o período da gestação, apresentaram perda fetal por SC. A Taxa de 

Incidência de Sífilis Congênita aumentou 1,9 vezes (de 2,0 para 3,9 / 1.000 NV- 

ano), quando comparados 2010 e 2013. Ainda no estado de São Paulo, em 

2013, a taxa de detecção de sífilis na gestante foi de 8,3 gestantes / 1000 NV-

ano.  

A abordagem e o tratamento correto da sífilis na gestante durante o 

pré-natal (PN) têm o potencial de reduzir a incidência de SC para menos de 0,5 

/1.000 NV10.  

A transmissão congênita da sífilis mantém-se como um problema de 

saúde no país. Para a Organização Panamericana de Saúde (OPAS)9 trata-se 

de uma enfermidade que deveria ter sido extinta se a devida prevenção e o 

seguimento na gestação fossem adequados. Conforme a OPAS, a doença 

deve ser reduzida a índice de 0,5 casos por 1.000 NV. Sobre essa situação o 

consultor da referida instituição afirmou que 

a sífilis congênita é “um marcador de 
acessibilidade e de boa qualidade dos serviços de 
saúde. Uma mulher com um seguimento contínuo 
e adequado não pode ter sífilis congênita, porque 
esta patologia é tratada com uma simples injeção 
de penicilina, que é muito econômica e de fácil 
aplicação. Claramente é um marcador do fracasso 
do sistema de saúde que ainda exista sífilis 
congênita (p.31 e 33) 
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A sífilis congênita (SC) atua como um “evento sentinela para 

monitoramento da Atenção Primária em Saúde (APS)” já que a sua presença 

indica problemas no atendimento oferecido pela rede básica e demais 

instituições que compõem o sistema de saúde. Muitos outros agravos podem, 

além da mortalidade neonatal, ser atribuídos à SC, tais como baixo peso no 

nascimento, prematuridade, e alterações no sistema nervoso10,11. 

 Não bastasse a gravidade da doença tanto para a mãe quanto para o 

recém-nascido, no período compreendido pelo segundo semestre de 2014 até 

o final do ano de 2016, houve, no Brasil, desabastecimento de penicilina, seja 

na forma cristalina, procaína ou benzatina, o que dificultou tanto o tratamento 

da doença na criança (cristalina/procaína) como na mãe (benzatina), como o 

controle do elo de transmissão, pelo tratamento do parceiro (benzatina). O 

Ministério da Saúde24 através da Nota Informativa 109/2015, determinou 

prioridade na aquisição de penicilina, e que sua aplicação ficasse restrita ao 

tratamento de recém-natos e gestantes com sífilis, respectivamente com seu 

parceiro, oferecendo formas alternativas de tratamento. Porém, a mesma Nota 

Informativa deixava claro que todos os tratamentos alternativos, que não 

fossem com penicilina, seriam considerados inadequados, e com postura da 

maior vigilância tanto com as gestantes, como com as crianças tratadas de 

forma alternativa.  

 

 

1.2  A Sífilis 

 

1.2.1  O Agente etiológico 

 

Sífilis é uma doença causada por bactéria espiroqueta, gênero 

Treponema, subespécie pallidum, espiralada, com tempo de multiplicação de 

aproximadamente 30 horas. O gênero humano é o único hospedeiro desta 

bactéria, que é transmitida por contato sexual através de micro-traumas em 

qualquer mucosa corporal, durante o ato sexual, congenitamente, via 

disseminação hematogênica transplacentária ou, mais raramente, pela 
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passagem do concepto pelo canal de parto e, mais raramente ainda, via 

transfusão de sangue e derivados contaminados pela presença da bactéria. 

Sua origem é incerta, havendo duas teorias, uma pré-colombiana, que sugere 

que a doença foi levada por Colombo da América para a Europa e uma 

segunda, Européia, local onde a espiroqueta já existia e onde se tornou 

patogênica, após sofrer mutações genéticas. A membrana do Treponema é rica 

em fosfolípides e possui poucas proteínas expostas, desta forma evitando 

resposta imunológica eficaz do hospedeiro12.  

 

 

1.2.2 Etiologia e Patogenia 

 

No organismo infectado pela bactéria Treponema pallidum, a partir do 

local da inoculação, ocorre invasão linfática e venosa, com multiplicação 

bacteriana local e disseminação sistêmica cerca de 24 horas após o contato. 

Forma-se, no local da inoculação, em média 21 dias após o contágio, lesão 

erosada ou ulcerada, indolor, com bordas bem delimitadas e limpas, 

geralmente visível em homens, porém nem sempre visível em mulheres. Esta 

lesão histologicamente mostra formação de granuloma, o cancro sifilítico, 

característico da sífilis primária. No organismo infectado pelo Treponema, a 

lesão patológica primária, encontrada em todos os estágios da doença, é 

caracterizada pela formação de endarterite obliterante, lesão histopatológica 

responsável pela grande maioria das manifestações sistêmicas da sífilis13,14,15. 

 

 

1.2.3 Fases clínicas da doença 

 

A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica, que evolui de forma 

crônica, e que pode produzir a forma adquirida e congênita da doença2 

Sífilis Adquirida - Recente (menos de um ano de evolução):  
  formas primária, secundária e latente recente; 
- Tardia (com mais de um ano de evolução):  
  formas latente tardia e terciária. 

Sífilis Congênita - Recente (casos diagnosticados até o 2º ano de vida.); 
- Tardia (casos diagnosticados após o 2º ano de vida.). 
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Nos casos de sífilis congênita, tanto as manifestações clínicas como o 

tratamento diferem daqueles ocorridos e prescritos no período não-gestacional.  

  

 

1.2.4 Diagnóstico da sífilis 

 

A sífilis é enfermidade de diagnóstico clínico, cujos sinais e sintomas 

variam conforme as fases da doença. Em época passada, antes do advento da 

Penicilina, chegou a ser denominada de “a doença das mil faces”, dadas as 

múltiplas manifestações que dificultavam seu diagnóstico16.   

Os testes sorológicos utilizados para o diagnóstico da sífilis são 

classificados em não-treponêmicos e treponêmicos. Os testes não-

treponêmicos mais utilizados são o Venereal Disease Research Laboratory 

(VDRL) e Rapid Plasma Reagin (RPR), sendo o exame VDRL o mais utilizado 

no Brasil. Os testes não-treponêmicos utilizados são compostos por lecitina, 

colesterol e cardiolipina purificada (difosfotidilglicerol), substâncias presentes 

na composição da membrana celular de mamíferos e na membrana da bactéria 

causadora da sífilis, Treponema pallidum. Tornam-se reagentes em quatro a 

oito semanas a partir do momento da infecção. Para o seu diagnóstico, a 

sensibilidade varia em média de 60 a 90% nas fases primárias e latentes 

recentes da doença, chegando a 100% de positividade no secundarismo 

sifilítico. Esta positividade vai decrescendo nos casos de sífilis não tratados e 

que evoluem para as formas tardias da doença, chegando nestes casos a 30% 

de positividade.  Em cerca de 1 a 2% dos casos de sífilis primária e secundária 

podem ocorrer resultados falso-negativos. A esse fenômeno denomina-se 

prozona, explicado pelo excesso de anticorpos presentes no soro puro, 

desproporcional em relação à quantidade de antígenos. Por outro lado, 

resultados falso-positivos podem ocorrer, quando há reação do antígeno com o 

soro de pacientes portadores de doenças autoimunes, malária, infecções virais, 

doença de Lyme, hanseníase e à própria condição fisiológica da gravidez, entre 

outras possibilidades diagnósticas17.  

Quanto maior a duração da infecção ou maiores forem os títulos no 

início do tratamento, mais demorado será o tempo para negativação do VDRL. 
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No estágio primário e secundário da sífilis, após tratamento eficaz, a queda é 

exponencial, em geral cerca de quatro vezes ou dois títulos ao final de três 

meses de tratamento, ou de oito vezes ou quatro títulos ao final de seis meses, 

negativando-se em um ou dois anos nos casos de sífilis primária e sífilis 

secundária, respectivamente17. 

Já os testes treponêmicos são específicos, realizados pela pesquisa 

direta da presença do antígeno bacteriano, sendo os mais usados no Brasil o 

Fluorescent Treponemal Antibody Absorption (FTA-Abs), o Treponema 

pallidum hemagglutination Assay (TPHA) e o teste Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay (ELISA) com índices de especificidade e sensibilidade 

de 100% nos casos de sífilis recente, chegando a 98-100% de especificidade e 

sensibilidade nas fases tardias da doença.  

Os testes treponêmicos são utilizados para a confirmação ou descarte 

de resultados positivos nos testes não treponêmicos. Estes são aferidos 

através de diluições realizadas no soro examinado, com início de 1:1, e em 

titulações crescentes. Uma vez que os testes treponêmicos tornam-se positivos 

nos pacientes com sífilis, permanecem reagentes ad eternum, 

independentemente da realização ou não do tratamento. Portanto, não devem 

ser utilizados para aferir a resposta à terapia instituída, e nem como controle de 

cura dos pacientes tratados18.  

Nas crianças com SC que recebem tratamento adequado no período 

neonatal, uma vez que a formação de anticorpos específicos da doença não 

ocorreu, os testes treponêmicos podem apresentar resultados não reagentes 

aos 18 meses de vida. Já nas crianças tratadas tardiamente, mais 

especificamente após um ano de vida, os testes treponêmicos poderão ser 

interpretados como cicatriz imunológica. Nestes casos, o controle de cura 

deverá ser realizado por meio de testes não treponêmicos disponíveis19.  

A especificidade dos testes treponêmicos (TPHA, FTA-Abs e Elisa) é 

alta variando de 82 a 100%, e se prestam a confirmar a infecção pelo T. 

pallidum, permitindo assim a exclusão dos testes não treponêmicos falso-

positivos. Porém, não são usados na triagem sorológica, pois têm menor 

sensibilidade que os testes não treponêmicos, usados para esta finalidade. 

Mesmo em um paciente que tenha recebido tratamento adequado e específico, 
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estes testes não se aplicam para o monitoramento de cura, uma vez que não 

distinguem infecções recentes de infecções pregressas, já que os testes 

treponêmicos permanecem para o resto da vida25.  

 

 

1.3 Sífilis congênita 

 

1.3.1  Transmissão congênita da sífilis 

 

Sífilis congênita “é o resultado da disseminação hematogênica do T. 

pallidum. Quando não há tratamento ou o mesmo ocorre de forma inadequada, 

a doença leva à infecção fetal transplacentária”. A transmissão também pode 

acontecer no momento da passagem do concepto pelo canal do parto, se 

houver lesões genitais na mãe, ou no aleitamento, caso hajam lesões 

mamárias produzidas pela sífilis. Mais de 50% das crianças que nascem com 

sífilis congênita são assintomáticas, surgindo os primeiros sinais e sintomas 

apenas com três meses de vida. Devido a isto, faz-se necessária a associação 

de critérios clínicos, epidemiológicos e laboratoriais a fim de se realizar o 

diagnóstico de sífilis congênita. Há uma relação direta entre a transmissão da 

doença, o estágio da doença materna e o tempo de exposição do feto à 

doença. Nas fases recentes da doença (primária, secundária e latente recente), 

a taxa de transmissão congênita varia de 70 a 100%, decaindo para 30% nas 

fases tardias da infecção materna (latente tardia e terciária) 13,14.  A sífilis pode 

ser transmitida da mãe para a criança em qualquer idade gestacional. Já foi 

constatada a presença do T. pallidum no líquido amniótico de gestantes, a 

partir da 9ª semana de gestação13. “Das gestações em mulheres infectadas 

pelo Treponema pallidum, e não adequadamente tratadas, um terço pode 

resultar em perda fetal e outro terço em casos de SC”10, com baixo peso ao 

nascer, deformidades ósseas e lesões neurológicas, além de outras sequelas.  

Para efeito de classificação, a sífilis congênita apresenta dois estágios: 

o estágio precoce, cujo diagnóstico é feito até o segundo ano de vida da 

criança e o estágio tardio, após este período. Trataremos da sífilis congênita 

precoce, que pode ser diagnosticada através de avaliação epidemiológica 
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materna, avaliação clínica, laboratorial e exames de imagens no recém-nascido 

(RN). A sífilis congênita pode provocar abortos, natimortos e óbitos perinatais. 

Para as crianças que nascem com sífilis congênita, além da ocorrência de 

baixo peso ao nascer e de prematuridade, o exame físico é florido e 

esclarecedor, e pode revelar a presença de hepatoesplenomegalia, lesões 

cutâneas (pênfigo plantar, condiloma plano), lesões ósseas como periostite e 

osteocondrite, pseudo-parasilia de membros, meningite, pneumonia alba, 

icterícia, convulsões. Os exames laboratoriais podem revelar anemia 

característica, com leucopenia e plaquetopenia. Tanto na mãe quanto na 

criança com sífilis, testes sorológicos devem ser aplicados, sendo o VDRL, o 

teste não treponêmico com elevada sensibilidade mais realizado. O teste mais 

usado para diagnóstico e seguimento do tratamento é o teste quantitativo, 

expresso em diluições do soro examinado. Em suma, a triagem diagnóstica de 

recém-nascidos filhos de mães com sorologias não-treponêmicas positivas na 

gravidez, é feita por meio dos resultados dos testes não-treponêmicos. Estes 

testes também auxiliam no seguimento de cura ou recrudescimento da doença 

na criança e é forte evidência diagnóstica positiva na criança, quando os títulos 

do exame do RN são maiores que os títulos maternos, para os casos de 

exames feitos ao mesmo tempo20. 

 

 

1.3.2  Controle da doença e cuidado pré-natal 

 

A medida mais efetiva para se realizar o controle da sífilis congênita é 

oferecer a toda a gestante assistência pré-natal com qualidade e atenção. Para 

isto, preconiza-se, como ideal, o acolhimento mais precoce possível da 

gestante no programa pré-natal, a realização de no mínimo seis consultas pré-

natais (uma no primeiro trimestre, duas no segundo e três no terceiro), 

realização do VDRL ainda no primeiro trimestre de gestação ou na primeira 

consulta realizada, como também a realização de um segundo VDRL na 28ª 

semana de gestação, com convocação das gestantes com sorologia positiva. 

Tão logo se tenha qualquer exame positivo para sífilis tanto da gestante quanto 

do parceiro, o tratamento da doença deve ser iniciado, não se esquecendo de 
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notificar os casos de gestantes com sífilis. Todas as medidas necessárias para 

o acesso da gestante e seu parceiro ao tratamento devem ser o objetivo 

principal da equipe de saúde. Embora não haja unanimidade sobre este tipo de 

atendimento oferecido à população, alguns autores postulam que as unidades 

de Estratégia de Saúde da Família (ESF) sejam o local ideal para diagnóstico e 

tratamento da gestante acometida pela sífilis, bem como de seu parceiro, e 

para o seguimento após o tratamento10,21.  

 

 

1.4  Ações de governo na atenção à sífilis 

 

A erradicação e o controle das DSTs e seus desfechos clínicos, têm 

sido motivo de preocupação em nível mundial. Por se tratar de doença evitável, 

de diagnóstico fácil e com baixo custo de tratamento em relação ao cuidado 

dispensado no tratamento da criança que nasce com sífilis congênita, com 

todos os riscos e complicações inerentes à doença, a OMS instituiu uma meta 

de eliminação desta doença com Taxa de Incidência <0,5 caso de SC por 1000 

nascidos vivos, que deveria ter sido idealmente alcançada no final de 2015.  

A Secretaria de Saúde do estado de São Paulo intensificou, em 2013, o 

cuidado e atendimento à gestante com sífilis, desde o rastreamento destas 

gestantes até a alta da criança aos 18 meses de vida, envolvendo os vários 

níveis de atenção. O número de casos de SC no referido estado foi elevado, 

muito acima do índice preconizado, pois, dos casos notificados com SC, 

metade deles tinham mães com diagnóstico de SG durante o pré-natal, 

revelando a fragilidade de atendimento do sistema. Visando alcançar a Taxa de 

Incidência proposta pela OMS, foram implantadas medidas, como tratamento 

imediato da mãe e do parceiro diante de um resultado positivo em qualquer 

exame para sífilis, e transposição de barreiras que impeçam tanto a mãe, 

quanto o parceiro, terem acesso ao serviço de saúde; orientações quanto a 

doses de medicamentos conforme a fase da doença; seguimento da mãe após 

o parto e da criança, até 18 meses de vida; realização do exame VDRL ao 

menos no primeiro e terceiro trimestres de gestação, e, principalmente, a 
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notificação dos casos tanto de sífilis em gestante (SG) como de sífilis congênita 

(SC)22,23. 

 As falhas na assistência durante o pré-natal e o desabastecimento da 

penicilina ocorrido a partir do segundo semestre do ano de 2014 podem 

explicar o aumento do número de casos de sífilis congênita em todo o país24. 

Apesar desses fatores negativos, tanto a melhoria nas ações da vigilância 

epidemiológica quanto à notificação da sífilis congênita e em gestantes podem 

resultar em aumento no número de casos da doença. O tratamento é simples, 

porém requer disciplina da paciente e do parceiro para que alcance êxito. Além 

disso, requer engajamento da gestante para um correto acompanhamento pré-

natal (PN), já que esta será submetida à frequentes exames laboratoriais para 

controle da doença, evitando-se a transmissão congênita. Nesse aspecto é 

necessária a participação comprometida não só do casal como dos 

profissionais envolvidos na assistência promovendo uma relação de confiança, 

favorecendo a adesão ao tratamento25. 

O fato de a sífilis ser uma das doenças responsáveis por gestações 

consideradas de alto risco justifica a necessidade dos testes serem realizados 

duas vezes na gestação e no momento da internação hospitalar (no parto ou 

curetagem pós-aborto). “A realização do teste para sífilis (VDRL, RPR) no inicio 

do 3º trimestre permite o tratamento materno até 30 dias antes do parto, 

intervalo mínimo necessário para que o recém-nascido seja considerado 

tratado intra-útero. Além disso, parceiros sexuais devem ser tratados 

concomitantemente, caso contrário o recém-nato deverá ser considerado caso 

de sífilis congênita”3. 

 Corroborando ao preconizado pelo Ministério da Saúde, em relação ao 

diagnóstico e tratamento da sífilis em gestantes, a Secretaria Estadual da 

Saúde de São Paulo23 orienta:  

1º. - Realização da sorologia  Primeira consulta; primeiro e terceiro trimestres 

e no momento do parto; 

 Sorologia positiva: tratamento da gestante de acordo com classificação 

clínica: 
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* Primária - Penicilina benzatina 2,4 milhões de UI, IM, em dose única (1 

ampola de 1,2 milhões UI em cada glúteo).  

* Secundária ou latente com menos de um ano de evolução – Penicilina 

benzatina 2,4 milhões de UI, IM, em duas doses semanais de 2,4 

milhões UI - perfazendo 4,8 milhões de UI.  

* Terciária, latente tardia (mais de 1 ano) e latente de duração ignorada - 

Penicilina benzatina 7,2 milhões de UI, IM, em três doses semanais de 

2,4 milhões UI. 

 

 Em suma: Tratar gestantes e parceiros concomitantemente, mesmo 

que estes últimos não tenham a confirmação diagnóstica; Orientar quanto aos 

cuidados para o sexo seguro com uso de preservativos, durante e após o 

tratamento para evitar reinfecção; Considerar e avaliar a possibilidade de 

outras DST, incluindo as hepatites virais; Considerar que em pacientes 

portadores de HIV a coinfecção por sífilis pode induzir a efeitos adversos, como 

alterações nas manifestações clínicas, na resposta sorológica ou, ainda, na 

resposta ao tratamento de sífilis; Seguimento laboratorial mensal das gestantes 

tratadas por meio de testes sorológicos não treponêmicos quantitativos durante 

a gestação. 

Embora seja doença de fácil diagnóstico e com tratamento eficaz o que 

se vê ainda é um elevado número de casos e um controle insatisfatório.   

Convivendo frequentemente com portadores da doença, surgiu a inquietação 

motivadora desse estudo. A intenção é buscar explicações para os 

questionamentos levantados e, se possível, propor medidas de intervenção por 

parte dos órgãos públicos na prevenção e condução da assistência às 

gestantes. Com isso espera-se contribuir para a redução dos casos de sífilis e, 

principalmente, de sífilis congênita.  
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1.5  Cenário do estudo 

 

Itapeva, cidade localizada na região sudoeste do estado de São Paulo 

(Figuras 1 e 2), possuía, em 2013, aproximadamente 92 mil habitantes. Destes, 

cerca de 80 mil pessoas são consideradas alfabetizadas, de acordo com dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)26. Possui uma extensão 

territorial de 1.826.258 Km2 e tem como principal atividade econômica as 

lavouras de milho e soja, além das atividades de mineração e reflorestamento. 

Esta região é considerada como a menos desenvolvida do estado 

economicamente, e era conhecida antigamente como “ramal da fome”27. 

 

FONTE: www.google.com.br 
 

Figura 1 -  Localização geográfica do município de Itapeva (SP)  
 
 

 

FONTE: www.cidades.ibge.gov.br. Acesso em: 14/03/2014. 

 
Figura 2 -  Extensão territorial do município de Itapeva (SP)26. 
 

http://www.google.com.br/
http://www.cidades.ibge.gov.br/
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O município possui uma extensa zona rural onde há seis unidades de 

Estratégia de Saúde da Família (ESF). Nestas unidades, são atendidas e 

seguidas apenas as gestantes sem comorbidades. No caso do diagnóstico de 

sífilis, as gestantes são referenciadas para o Centro Materno Infantil (CMI), que 

acompanha gestantes de alto risco.    

Na zona urbana, o município dispõe de treze ESFs que não 

acompanham pré-natal de alto risco, encaminhando as gestantes com 

diagnóstico de sífilis para o referido CMI.  Em quatro Postos de Saúde (Jardim 

Maringá, Vila Aparecida, Parque São Jorge e Centro) há 

ginecologistas/obstetras que seguem e tratam gestantes com sífilis sem 

encaminhá-las ao CMI. No total o município dispõe de vinte e três Unidades 

Básicas de Saúde. 

Em Itapeva (SP), no ano de 2013, a taxa de detecção de sífilis 

adquirida foi 113,9/100.000 habitantes, a maior do estado de São Paulo (Figura 

3). Este índice elevado pode ter ocorrido como resultado de campanhas 

municipais de oferecimento, para a população em geral, da realização do teste 

rápido para sífilis, em locais públicos / privados, como praças, eventos 

esportivos, rodoviárias e em supermercados. O município foi uma das 39 

cidades que em 2012 recebeu do governo estadual um novo exame cujo 

resultado sai em 15 minutos, a fim de agilizar o diagnóstico e possibilitar o 

tratamento precoce prevenindo as complicações da doença para o bebê28, 

exame este que deveria ser idealmente realizado na primeira consulta pré-natal 

de toda a gestante. Estas cidades contempladas cumpriram as normas da 

Portaria 3242 de 30/12/2011 do Ministério da Saúde, sendo escolhidos, no 

estado de São Paulo, os municípios que dispunham de pessoal treinado pelo 

Programa Estadual DST/Aids para a realização do exame, como também 

Serviço de Assistência Especializada (SAE), critérios estes preenchidos pelo 

município de Itapeva. 
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FONTE: Boletim Epidemiológico DST/Aids, 2014, p.122
29

. 

 
Figura 3 - Taxa de detecção de sífilis adquirida por 100.000 habitantes 

segundo Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE), estado de 
São Paulo, referente ao ano de 2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos
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1. Descrever as características sociodemográficas, clínico-laboratoriais, a 

assistência ao pré-natal e terapêutica específica das gestantes com 

sífilis, identificadas em Itapeva (SP), no período de 2010 a 2014; 

2. Estimar a taxa anual de detecção de sífilis em gestantes em Itapeva 

(SP), no período de 2010 a 2014; 

3. Descrever as características clínico-laboratoriais ao nascimento, 

terapêutica específica e desfecho dos recém-nascidos expostos à sífilis 

identificados em Itapeva (SP), no período de 2010 a 2014;  

4. Estimar a taxa de incidência anual de sífilis congênita no município de 

Itapeva (SP), no período de 2010 a 2014; 

5. Estimar a taxa de transmissão congênita de sífilis entre os recém-

nascidos e conceptos expostos, em Itapeva (SP), no período de 2010 a 

2014; 

6. Identificar fatores associados à ocorrência de sífilis congênita entre os 

conceptos e recém-nascidos expostos, em Itapeva (SP), no período de 

2010 a 2014. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Métodos
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3.1  Tipo de estudo 

 

  Trata-se de um estudo de coorte retrospectiva baseado em dados 

secundários coletados das fichas de notificação de sífilis em gestante e de 

sífilis congênita, e de prontuários de gestantes com sífilis e de recém-nascidos 

expostos à sífilis, identificados no município de Itapeva, estado de São Paulo, 

no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2014. 

 

 

3.2  Casuística  

 

Foram incluídos todos os casos de sífilis em gestante (SG) e de sífilis 

congênita (SC) identificados no município de Itapeva (SP), no período de 

janeiro de 2010 a dezembro de 2014. 

 

 

3.2.1  Critérios de inclusão 

 

 Foram adotadas como referência as definições de SG de SC do 

Ministério da Saúde (MS)25. 

 

3.2.1.1 Definição de caso de sífilis em gestante (SG)30: 

 

 Gestante que, durante o pré-natal, apresente evidência clínica e/ou 

sorologia não treponêmica reagente, com teste treponêmico positivo ou não 

realizado. 

 

3.2.1.2 Definição de sífilis congênita (SC)30: conforme 1º e 4º critérios do 

MS: 

 

Primeiro Critério: Toda criança, ou aborto, ou natimorto de mãe com evidência 

clínica de sífilis e/ou com sorologia não treponêmica reagente para sífilis com 

qualquer titulação, na ausência de teste confirmatório treponêmico, realizada 
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no pré-natal ou no momento do parto ou curetagem, que não tenha sido tratada 

ou tenha recebido tratamento inadequado;  

 Quarto Critério: Toda situação de evidência de infecção pelo Treponema 

pallidum em placenta ou cordão umbilical e/ou amostra da lesão, biópsia ou 

necropsia de criança, aborto ou natimorto. 

 

 

3.2.1.3  Recém-nascido exposto 

  

Filhos de mães com diagnóstico de sífilis durante a gestação ou no 

momento do parto, independente de tratamento durante a gestação ter sido 

realizado ou não, adequado ou inadequado; e crianças com diagnóstico de 

sífilis congênita. 

Para classificação de tratamento inadequado da gestante com sífilis, 

definidores de caso de SC foram adotados os critérios do MS25 de 2007 

conforme seguem: 

 Tratamento inadequado para sífilis materna: 

 tratamento realizado com qualquer medicamento que não seja a 

penicilina; ou   

 tratamento incompleto, mesmo tendo sido feito com penicilina; ou  

 tratamento inadequado para a fase clínica da doença; ou   

 instituição de tratamento dentro do prazo de 30 dias anteriores ao     

parto; ou 

 ausência de documentação de tratamento anterior; ou  

 ausência de queda dos títulos de anticorpos (sorologia não treponêmica) 

após tratamento adequado; ou  

 parceiro não tratado, ou tratado inadequadamente, ou quando não se tem 

a informação disponível sobre o seu tratamento. 

Em 2015, os critérios de tratamento adequado / inadequado, 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde5 foram modificados em relação ao 

tratamento do parceiro sexual.  
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 Entretanto, como os dados deste estudo foram coletados até o final de 

2014, foram mantidas as definições vigentes em 2014. 

               

 

3.2.2  Critérios de exclusão  

 Não há 

 

 

3.3   Identificação dos casos 

 

  A identificação dos casos de gestantes com pelo menos um teste 

sorológico para sífilis (não treponêmico ou treponêmico) positivo, notificadas 

como SG (Anexo D) e a identificação dos recém-nascidos com sífilis congênita 

(Anexo E) notificados foi obtida junto à Vigilância Epidemiológica municipal 

(casos notificados ao SINAN).  

  Além disso, foi feita busca ativa de casos nos serviços de saúde: nas 

unidades básicas de saúde (UBS) municipais, Centro Materno Infantil (CMI), 

Serviço de Ambulatório Especializado em Infectologia (SAE) e Santa Casa de 

Misericórdia de Itapeva, sendo este o único hospital da cidade. Este processo 

de busca se deu pela procura nos arquivos de SG tratadas das unidades de 

saúde-referência (CMI e SAE). Não raras vezes, encontramos nestes arquivos 

casos de SG que não constavam na lista da VE municipal. 

  A busca ativa consistiu em um trabalho árduo, persistente e minucioso, 

porém não menos prazeroso. No caso das UBSs, em algumas ocasiões o 

pesquisador compareceu pessoalmente, à procura dos prontuários de 

gestantes com sífilis. O pesquisador, em algumas ocasiões, deslocou-se 

também até a zona rural. O CMI centralizou a maior parte dos atendimentos, o 

que facilitou a coleta de dados. Neste Centro, onde são realizadas as consultas 

pré-natais de alto risco, há um controle especial de cada patologia atendida nas 

gestantes e houve colaboração da equipe de enfermagem. Muitas vezes foi 

possível analisar, especialmente nos anos iniciais deste estudo, prontuários de 

pacientes que não constavam na lista da VE municipal, como mencionado. 
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Esta disparidade se tornou menor nos anos mais recentes. No SAE, foram 

conseguidos praticamente todos os prontuários das crianças tratadas para SC. 

Em algumas situações de casos não notificados e descobertos por meio da 

busca ativa, o SAE era informado da ocorrência, e a equipe de enfermagem 

saía em busca da criança e de sua mãe, para serem clinicamente avaliados. 

Finalizando, na Santa Casa local, foram obtidos todos os prontuários de 

crianças com SC, tratadas em UTI neonatal, até sua alta hospitalar. Foi 

possível também analisar praticamente todos os prontuários das gestantes com 

SG, inclusive aqueles de gestantes que evoluíram com aborto ou natimorto, e 

que tinham sorologia não treponêmica reagente apenas na internação. Estes 

casos, no mais das vezes, não foram notificados. Embora em pequeno número, 

as gestantes atendidas em convênios médicos e serviços particulares, também 

foram analisados através dos prontuários da Santa Casa, pois neles, rotineira e 

felizmente, havia cópia da carteira do pré-natal das gestantes.  

  Uma vez que os exames laboratoriais das gestantes internadas na 

Santa Casa e da rede pública são feitos por um único laboratório de análises 

clínicas, no ano de 2014, especificamente, foi obtida a relação de todas as 

mulheres internadas que tiveram teste não treponêmico para sífilis positivo. A 

partir desta lista, foram checadas quantas eram gestantes residentes em 

Itapeva, e que deram à luz na Santa Casa local.  

 

 

3.4  Procedimentos do estudo 

Após a identificação dos casos, foi feita coleta de dados no banco de 

dados de SG e SC do SINAN do município, e coleta de dados nos prontuários 

médicos do pré-natal e nos prontuários de hospitalização para o parto / 

curetagem das gestantes com sífilis e dos prontuários dos recém-nascidos 

expostos. 

As variáveis coletadas no banco de dados do SINAN de sífilis em 

gestante (quanto aos casos não notificados e identificados nos serviços de 

saúde, os dados foram coletados nos prontuários da Santa Casa de Itapeva) 

foram: 
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Dados da mãe  

 Unidade de saúde notificadora; 

 Nome;  

 Data do nascimento; 

 Data do diagnóstico; 

 Idade; 

 Data da última menstruação; 

 Cor da pele; 

 Escolaridade 

 Tabagismo 

 Etilismo 

 Uso de outras drogas 

 Ocupação 

 Residência (urbana / rural); 

 Unidade de realização do pré-natal; 

 Classificação clínica; 

 Data de realização e resultados de exames não-treponêmico; 

 Teste treponêmico / se realizado ou não, e data; 

 Data e esquema / dose de tratamento instituído  

 

Dados do parceiro 

 Esquema / dose e data de tratamento do parceiro  

 Motivo para não tratamento do parceiro, caso não tratado. 

 

As seguintes variáveis foram coletadas no banco de dados do SINAN 

de sífilis congênita (quanto aos casos não notificados e identificados nos 

serviços de saúde, os dados foram coletados nos prontuários da Santa Casa 

de Itapeva) foram: 

 

Dados da mãe 

 Idade; 

 cor da pele;  
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 escolaridade; 

 local de domicílio (bairro, urbano ou rural);  

 se realizou pré-natal  

 serviço de saúde onde realizou o pré-natal; 

 momento do diagnóstico de sífilis materna; 

 resultados dos testes sorológicos (não treponêmico e 

treponêmico) maternos no momento do parto/curetagem; 

 

Dados do RN/Concepto 

 idade gestacional e peso ao nascimento 

 presença de sinais e sintomas de SC (icterícia, anemia, 

hepatomegalia, esplenomegalia, osteocondrite, rinite 

mucosanguinolenta, lesões cutâneas, pseudoparalisia); 

 data e resultados dos testes sorológicos (não treponêmico e 

treponêmico);  

 resultados do exame do líquor (imunologia e quimiocitológico); 

 resultados dos exames radiológicos;  

 data e esquema de tratamento; 

 desfecho (vivo, óbito por SC, óbito por outras causas, aborto, 

natimorto) no momento da notificação / coleta de dados e aos 

dois anos de idade. 

 

Nos prontuários do pré-natal, obtidos nas unidades de saúde 

municipais, na Santa Casa de Itapeva e no SAE – Serviço de Atendimento 

Especializado em Infectologia de Itapeva, foram coletadas as seguintes 

informações: 

 data do diagnóstico da gestação;  

 data da 1ª consulta no pré-natal; 

 número de consultas do pré-natal; 

 número de faltas às consultas do pré-natal;  

 número de convocações pelo serviço; 
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 número e data dos testes sorológicos para sífilis realizadas 

durante o pré-natal; 

 resultados dos testes sorológicos (não treponêmico e 

treponêmico) durante o pré-natal;  

 classificação clínica; 

 data e esquema de tratamento da mãe durante a gestação; 

 tratamento concomitante do parceiro; 

 esquema de tratamento do parceiro; 

 motivo para o não tratamento do parceiro. 

 

 

3.5   Instrumento de coleta de dados 

 

Para a coleta dos dados foi construído um formulário com cento e seis 

questões abordando as variáveis de interesse (Apêndice 1).  

  

 

3.6  Análise dos dados 

 

Os dados foram inseridos em banco de dados construído no programa 

Microsoft Excel, versão 2010 e analisados no programa estatístico STATA 

versão 13.0 (StataCorp LP, College Station, Texas, USA). O programa Excel foi 

também utilizado para construção dos gráficos.  

Inicialmente foi feita análise descritiva das variáveis do estudo. Os 

resultados foram apresentados em tabelas de frequências e gráficos.  

Foram calculadas as seguintes taxas: 

 A taxa anual de detecção de sífilis na gestação (por 1.000 

nascidos vivos), pela divisão do número de gestantes com 

diagnóstico de sífilis pelo número de nascidos vivos no munícipio 

no mesmo ano, multiplicado por 1000; 

 A taxa de transmissão congênita de sífilis (%), pela divisão do 

número de casos de sífilis confirmados nos conceptos (abortos, 
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natimortos e recém-nascidos vivos) pelo número total de 

conceptos expostos multiplicado por 100; 

 A taxa de incidência anual (por 1.000 nascidos vivos) do desfecho 

sífilis congênita, pela divisão do número de casos de SC 

confirmados em determinado ano pelo número de nascidos vivos 

no município no mesmo ano multiplicado por 1000, e o respectivo 

intervalo com 95% de confiança (IC 95%).  

 

Em seguida, foi avaliada a associação entre o desfecho (SC) e 

algumas variáveis de interesse. Em estudos de corte transversal com 

desfechos binários, a associação entre exposição e desfecho é estimada pela 

razão de prevalência (RP). Quando é necessário ajustar para potenciais 

variáveis de confusão, normalmente são usados modelos de regressão 

logística que produzem estimativas de odds ratios (OR). Porém, quando o risco 

é alto, o OR não é uma boa aproximação da RP, sendo, nesses casos, 

inadequado o seu uso31,32,33.  

Considerando a elevada frequência de sífilis congênita encontrada nos 

recém-nascidos expostos avaliados nesse estudo, estimaram-se as RPs e 

seus respectivos IC 95% na análise bivariada da relação entre as diversas 

variáveis e o desfecho. O modelo empregado nessa etapa foi o modelo de 

regressão de Poisson com variância robusta. 

As variáveis que, na análise bivariada, apresentaram valor de p inferior 

a 0,20 foram selecionadas para análise múltipla utilizando o modelo de 

regressão de Poisson com variância robusta. O processo de modelagem foi 

iniciado com a variável que apresentava o menor valor de p na análise 

bivariada e, em seguida, foram acrescentadas sucessivamente as demais 

variáveis com valor de p inferior a 0,20, permanecendo no modelo final apenas 

as variáveis com nível descritivo inferior a 0,05 (p<0,05). Finalmente foram 

estimadas as RPs para cada uma das variáveis do modelo final, com seus 

respectivos intervalos de confiança (IC 95%). Foi adotado o nível de 

significância de 5%.  
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3.7   Aspectos éticos 

 

O projeto teve aprovação da Secretaria Municipal de Saúde de Itapeva 

(Anexo A), da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva (SCMI) (Anexo B) e do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (CAPPesq, processo número 168/14) (Anexo C).   

Por se tratar de dados secundários, a coleta de dados do banco do 

SINAN e dos prontuários médicos foi feita sem a necessidade de assinatura do 

TCLE. O acesso ao banco de dados e aos prontuários médicos foi realizado 

exclusivamente pelos pesquisadores responsáveis pelo estudo.  

Os pesquisadores assumiram compromisso com a privacidade e 

confidencialidade dos dados utilizados, preservando integralmente o anonimato 

dos participantes do estudo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados
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No período de janeiro de 2010 a dezembro de 2014, 152 casos de RN / 

conceptos expostos à sífilis, definidos como nascidos com sífilis congênita ou 

filhos de mães com diagnóstico de sífilis durante a gestação ou no momento do 

parto / curetagem, foram identificados no município de Itapeva. Dentre os 

casos identificados, havia três gêmeos. Portanto, neste estudo, foram 

analisados 152 casos de recém-nascidos expostos à sífilis e as 149 mães 

(gestantes). A distribuição dos casos por ano de ocorrência é apresentada na 

Figura 4. Aproximadamente um terço dos casos (32,4%) ocorreu em 2014. A 

busca no laboratório de análises clínicas permitiu a identificação de seis 

gestantes com sorologia de sífilis (VDRL) reagente, em 2014, que não haviam 

sido notificadas (não constavam na lista das gestantes com SG obtida na VE 

municipal), embora tenham feito pré-natal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Distribuição dos 152 casos de conceptos / RN expostos à sífilis 
identificados neste estudo, segundo ano de ocorrência. Itapeva 
(SP), 2010 a 2014.  
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4.1  Caracterização das gestantes 

As características demográficas das 149 gestantes incluídas neste 

estudo são apresentadas na Tabela 3. As gestantes tinham em média 24,3 

anos de idade e a maioria era branca (83,2%), tinha pelo menos o ensino 

fundamental incompleto (36,3%) e exercia as funções do lar (67,8%). Vale à 

pena destacar que 11 (7,4%) eram profissionais do sexo. Além disso, foi 

observado que apenas 6,7% das gestantes viviam na zona rural.  

Dentre as 113 mulheres (75,8%) que informaram o número de 

parceiros sexuais ao longo da vida, um pouco mais da metade (50,4%) disse 

ter tido no máximo dois parceiros. 
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Tabela 3 -  Distribuição das 149 gestantes com sífilis, segundo características 
sócio-demográficas e número de parceiros. Itapeva (SP), 2010 a 
2014. 

CARACTERÍSTICAS n
o
 % 

IDADE (anos) 
 < 25 86 57,7 

≥ 25 63 42,3 

média (dp) 24,3 (6,6) 

mediana (mín - máx) 24 (14 - 45) 

COR DA PELE 
  Branca 124 83,2 

Negra 10 6,7 

Parda 15 10,1 

ESCOLARIDADE 
  Fundamental incompleto 54 36,3 

Médio incompleto 49 32,9 

Médio completo 40 26,8 

Superior incompleto 0 0,0 

Superior completo 3 2,0 

Ignorado 3 2,0 

OCUPAÇÃO 
  do lar 101 67,8 

trabalhadora do comércio 11 7,4 

profissional do sexo 11 7,4 

Estudante 10 6,7 

Secretária 4 2,7 

empregada doméstica 4 2,7 

Professora 3 2,0 

trabalhadora da indústria 2 1,3 

Motorista 2 1,3 

Bóia fria 1 0,7 

LOCAL DE RESIDÊNCIA 
  zona rural 10 6,7 

zona urbana 139 93,3 

NÚMERO DE PARCEIROS (N=113) 
  < 3 57 50,4 

≥ 3 55 48,7 

média (dp) 3,9 (3,9) 

mediana (mín - máx) 5 (1 - 30) 

 

  Os dados da Tabela 4 mostram que essas mulheres disseram que, 

durante a gestação, não fumavam (53,0%), não tomavam bebidas alcoólicas 

(69,8%) e não faziam uso de drogas ilícitas. Dentre as comorbidades descritas 
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em 94 gestantes (63,1%), houve predomínio de infecções do trato urinário 

(ITU) (37,6%), em particular causada por Escherichia coli (30,9%).   

Tabela 4 -  Distribuição das 149 gestantes com sífilis, segundo uso de drogas 
lícitas e ilícitas durante a gestação e ocorrência de comorbidades. 
Itapeva (SP), 2010 a 2014. 

VARIÁVEIS n
o
 % 

USO DE TABACO NA GESTAÇÃO 
  Não 79 53,0 

Sim 52 34,9 

Ignorado 18 12,1 

USO DE ÁLCOOL NA GESTAÇÃO 
  Não 104 69,8 

Sim 26 17,4 

Ignorado 19 12,8 

USO DE COCAÍNA NA GESTAÇÃO 
  Não 108 72,5 

Sim 23 15,4 

Ignorado 18 12,1 

USO DE CANNABIS NA GESTAÇÃO 
  Não 107 71,8 

Sim 25 16,8 

Ignorado 17 11,4 

USO DE CRACK NA GESTAÇÃO 
  Não 108 72,5 

Sim 22 14,8 

Ignorado 19 12,8 

USO DE OXI NA GESTAÇÃO 
  Não 128 85,9 

Sim 1 0,7 

Ignorado 20 13,4 

SOROLOGIA DE HIV 
  Negativa 141 94,6 

Positiva 2 1,3 

não realizada 5 3,4 

não informado 1 0,7 

PAPILOMA VÍRUS HUMANO (HPV) 
  Negativo  87 58,3  

Positivo 10  6,7  

não realizado 47  31,5  

não informado 5 3,5 

DIABETES MELLITUS 
  Não 134 89,9 

Sim 6 4,0 

Ignorado 9 6,0 

(continua) 



Resultados  34 

Tabela 4 -  Distribuição das 149 gestantes com sífilis, segundo uso de drogas 
lícitas e ilícitas durante a gestação e ocorrência de comorbidades. 
Itapeva (SP), 2010 a 2014. (Continuação) 

 

VARIÁVEIS n
o
 % 

HIPERTENSÃO ARTERIAL 
  Não 132 88,6 

Sim 10 6,7 

Ignorado 7 4,7 

   OUTRAS COMORBIDADES 
  Não 55 36,9 

Infecção de Trato Urinário  56 37,6 

Gardnerella/Mobiluncus   10 6,7 

Trichomonas vaginallis 4 2,7 

Cândida SP 5 3,4 

Anemia 3  2,01  

Herpes genital 1 0,7 

Descolamento Prematuro da Placenta 1 0,7 

Hepatite C 1 0,7 

Streptococcus agalactiae 2 1,3 

Amebíase 1 0,7 

Pré-eclâmpsia 1 0,7 

Colagenose 1 0,7 

Ignorado 8 5,4 

 

 

4.2 Dados do pré-natal 

  Vale a pena destacar que 27 das 149 gestantes (18,1%) não foram 

notificadas ao SINAN e 8 (5,4%) não fizeram pré-natal. 

  Dentre as 141 gestantes que realizaram o pré-natal (PN), a maioria 

tinha até 13 semanas de gestação à 1ª consulta (56,0%), compareceu a pelo 

menos seis consultas (75,9%) e não faltou às consultas (58,9%) (Tabela 5). 

  Das 58 gestantes que faltaram ao menos uma vez ao PN, 41 (70,7%) 

foram convocadas pelo serviço de saúde. O número de convocações variou de 

um a oito e a mediana foi igual a duas convocações.  
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Tabela 5 -   Distribuição das 141 gestantes com sífilis que realizaram o pré-
natal, segundo características do pré-natal. Itapeva (SP), 2010 a 
2014. 

VARIÁVEIS n
o
 % 

LOCAL DO PRÉ NATAL 
  zona urbana 132 93,6 

zona rural 9 6,4 

IDADE GESTACIONAL À 1
a
 CONSULTA DO PRÉ NATAL 

(semanas) 
  1º trimestre (≤ 13 semanas) 79 56,0 

2º trimestre (14 a 27 semanas)  56 39,7 

3º trimestre (28 semanas ou mais) 4 2,8 

Ignorado 2 1,4 

média (dp) 14,2 (6,2) 

mediana (mín - máx) 12,9 (3,3 - 32,6) 

NÚMERO DE CONSULTAS NO PRÉ NATAL 
  < 6 34 24,1 

≥ 6 107 75,9 

média (dp) 7,8 (2,9) 

mediana (mín - máx) 8 (1 - 15) 

FALTAS ÀS CONSULTAS DO PRÉ NATAL 
  

Nenhuma 83 58,9 

≥ 1 58 41,1 

média (dp) 1,3 (2,0) 

mediana (mín - máx) 0 (0 - 11) 

 

 

4.3 Diagnóstico de sífilis na gestante 

  Quase a totalidade das gestantes que realizaram PN (137 de 141, 

97,2%) realizou algum exame não treponêmico para sífilis (Tabela 6). Sendo 

que 66 (48,2%) mulheres fizeram o teste antes da 1ª consulta do PN e outras 

44 (32,1%) em até 15 dias após a 1ª consulta.  

  Assim, no momento de realização da primeira sorologia, 85 mulheres 

(62,0%) estavam no 1º trimestre de gestação (<13ª semana). Porém, é 

importante ressaltar que 36 mulheres (26,3%) realizaram a primeira sorologia 

no 2º trimestre (14ª – 27ª semanas) e 13 mulheres (9,5%) realizaram a primeira 

sorologia somente no 3º trimestre da gestação (> 28ª semana). Deve ser 

ressaltado também que três mulheres realizaram o teste de sífilis antes do 
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diagnóstico da gestação, mas não haviam sido tratadas quando iniciaram o 

pré-natal. Para a grande maioria (93,4%) das 137 gestantes, o resultado da 1ª 

sorologia foi positivo. 

 

Tabela 6 -   Distribuição das 141 gestantes com sífilis que fizeram pré-natal, 
segundo realização e resultados do teste sorológico não 
treponêmico de sífilis (VDRL). Itapeva (SP), 2010 a 2014. 

VARIÁVEIS n
o
 % 

REALIZOU ALGUM TESTE SOROLÓGICO NÃO TREPONÊMICO DE 
SÍFILIS DURANTE A GESTAÇÃO 

Não 4 2,8 

Sim 137 97,2 

TEMPO ENTRE 1
a
 CONSULTA E SOROLOGIA (N=137) 

≤ 15 dias 110 80,3 

16 a 30 dias 6 4,4 

31 a 60 dias 7 5,1 

61 a 90 dias 3 2,2 

mais que 90 dias 11 8,0 

IDADE GESTACIONAL À 1
a
 SOROLOGIA (N=137) 

 antes da gestação 3   2,1  

1º trimestre (≤ 13 semanas) 85  62,0  

2º trimestre (14 a 27 semanas) 36 26,3 

3º trimestre (28 ou mais semanas) 13 9,5 

RESULTADO DA 1
a
 SOROLOGIA SÍFILIS (N=137) 

 reagente* 128 93,4 

não reagente 9 6,6 

(*) 127 gestantes tiveram VDRL positivo, 1 teve apenas o teste rápido positivo 

    

  Oito das nove gestantes com resultado negativo na 1ª sorologia 

realizaram a 2ª sorologia: quatro foram reagentes. O tempo entre a realização 

da 1ª e da 2ª sorologia variou de 32 a 167 dias (mediana, 102,5 dias). 

Nenhuma das quatro gestantes com resultado negativo na 2ª sorologia fez a 3ª 

sorologia durante a gestação. 

  No que tange ao momento do diagnóstico de sífilis (N=149), a maioria 

(57%) tinha idade gestacional máxima de 13 semanas (primeiro trimestre da 

gravidez) e apresentava altos títulos de anticorpos no VDRL (>1/4) (57,0%) 

(Tabela 7).  
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  Dentre as 116 mulheres (77,9%) que realizaram teste treponêmico, a 

maioria tinha idade gestacional igual ou superior a 14 semanas à realização do 

teste (73,3%), e o teste mais utilizado foi o FTA-Abs - IGG/IGM. O principal 

motivo de não realização do teste treponêmico foi não solicitação (19 das 28 

mulheres que não o realizaram, 67,9%).  

  O teste rápido de diagnóstico para sífilis, introduzido rotineiramente no 

município em 2012, foi realizado para 47 (31,5%) mulheres, sendo 5 gestantes 

no ano 2010 (10,6%), 1 gestante em 2011 (2,2%), 1 gestante em 2012 (2,2%), 

9 gestantes em 2013 (19,1%) e 31 gestantes em 2014 (65,9%). 

 
 
Tabela 7 -   Distribuição das 149 gestantes com sífilis, segundo resultados dos 

testes sorológicos de sífilis (VDRL, treponêmico e rápido) e 
momento do diagnóstico. Itapeva (SP), 2010 a 2014. 

VARIÁVEIS n
o
 % 

RESULTADO DO 1
o
 VDRL+ 

  ≤ 1:4 64 43,0 

> 1:4 85 57,0 

IDADE GESTACIONAL AO DIAGNÓSTICO 
  antes da gestação 3 2,0 

1º trimestre (≤ 13 semanas) 85 57,0 

2º trimestre (14 a 27 semanas) 31 20,8 

3º trimestre (28 ou mais semanas) 13 8,7 

No momento do parto ou aborto 17 11,4 

média (dp)* 14,0 (7,9) 

mediana (mín - máx)* 11 (1,4 - 34,0) 

REALIZOU TESTE TREPONÊMICO 
  Não 28 18,8 

Sim 116 77,9 

Ignorado 5 3,4 

IDADE GESTACIONAL AO 1
o
 TESTE TREPONÊMICO (N=116) 

antes da gestação 0 0,0 

≤ 13 semanas 27 23,3 

14 a 27 semanas 58 50,0 

28 ou mais semanas 26 22,4 

durante o parto ou aborto 1 0,9 

Ignorado 4 3,4 

(continua) 
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Tabela 7 -   Distribuição das 149 gestantes com sífilis, segundo resultados dos 
testes sorológicos de sífilis (VDRL, treponêmico e rápido) e 
momento do diagnóstico. Itapeva (SP), 2010 a 2014. (Continuação)   

 

VARIÁVEIS n
o
 % 

   TESTE TREPONÊMICO REALIZADO (N=116) 
  FTA Abs IGG 96 82,8 

FTA Abs IGG + FTA Abs IGM 3 2,6 

FTA Abs IGG + TPHA 1 0,9 

TPHA 2 1,7 

Ignorado 14 12,1 

MOTIVO DE NÃO REALIZAÇÃO DO TESTE TREPONÊMICO 
(n=28) 

  não comparecimento à coleta 6 21,4 

exame não foi solicitado 19 67,9 

Ignorado 3 10,7 

REALIZOU TESTE RÁPIDO** 
  Não 98 65,8 

           Sim 47 31,5 

Ignorado 4 2,7 

(*) exceto as gestantes com diagnóstico pré gestação e no momento do parto/aborto 
(**) Introduzido no município em 2012 

  

  A Figura 5 apresenta o fluxograma do diagnóstico de sífilis nas 149 

gestantes incluídas no estudo. Foram detectados problemas em várias etapas 

do processo de diagnóstico e tratamento da SG: 5,4% (8) das gestantes não 

realizaram pré-natal; entre as 141 gestantes que realizaram pré-natal, quatro 

não realizaram sorologia de sífilis no PN. Das 137 gestantes que fizeram pelo 

menos uma sorologia para sífilis no PN, cinco apresentaram sorologia não 

reagente (uma gestante com apenas uma sorologia e quatro gestantes com 

duas sorologias realizadas). Portanto, 132 gestantes foram diagnosticadas com 

sífilis durante a gestação (128 positivas na primeira sorologia e quatro positivas 

na segunda sorologia) e 17 (11,4%) das 149 gestantes tiveram diagnóstico de 

sífilis apenas no momento do parto/curetagem.  
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Figura 5 -  Fluxograma do diagnóstico de sífilis em 149 gestantes no 
município de Itapeva, SP, 2010-2014. 

 

  As taxas de detecção de sífilis na gestação foram de: 17,2/1.000 

nascidos vivos (24/1393), em 2010; 16,3/1.000 nascidos vivos, em 2011 

(23/1409); 21,9/1.000 nascidos vivos (31/1412), em 2012; 17,5/1.000 nascidos 

vivos (25/1427), 2013; e 31,4/1.000 nascidos vivos (46/1465), em 2014 (Figura 

6).                                     

 
 
 
 
Figura 6 -  Taxa de detecção de sífilis na gestação (por 1.000 nascidos vivos 

– NV) no município de Itapeva, SP, 2010-2014. 
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A classificação clínica de sífilis no momento do diagnóstico, de acordo 

com o registro em prontuário, é apresentada na Figura 7. Sete gestantes com 

testes não treponêmicos positivos, mas que não foram confirmados por 

exames treponêmicos foram, posteriormente, consideradas falso-positivas 

(4,7%). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Distribuição das 149 gestantes, segundo classificação clínica de 
sífilis. Itapeva (SP), 2010 a 2014 

 

   

4.4  Tratamento da gestante com sífilis 

  Segundo os resultados apresentados na Tabela 8, 132 mulheres 

tiveram diagnóstico de sífilis antes ou durante a gestação. Destas, 128 (97,0%) 

receberam prescrição de tratamento. No momento da prescrição elas estavam, 

em média, com idade gestacional de 18,8 semanas. A terapêutica mais 

frequentemente prescrita foi Penicilina Benzatina (PB) 7.200.000 UI e o tempo 

mediano de tratamento foi de 23 dias. Para 115 gestantes (89,8%), o 

tratamento prescrito foi adequado e 120 (93,8%) receberam efetivamente o 

tratamento prescrito. Dentre as gestantes tratadas, a maioria (85,0%) fez pelo 

menos um teste sorológico após o tratamento, mas apenas 31,7% fizeram 

VDRL mensais pós-tratamento. Vale destacar que apenas duas das 102 
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gestantes tratadas que fizeram algum teste após o tratamento apresentaram 

queda dos títulos de anticorpos após a terapêutica recebida. 

  Além disso, 24 gestantes efetivamente tratadas (20,0%) receberam 

prescrição de retratamento por não apresentarem queda esperada nos títulos 

do VDRL, conforme preconiza o MS, sendo que para 23 (95,8%) foi prescrito o 

esquema PB 7.200.000 Ul. Seis (25,0%) não receberam efetivamente o 

retratamento prescrito e 7 (29,2%) realizaram VDRL após retratamento, quando 

nenhuma apresentou queda de títulos de anticorpos. 

   Não houve relato, nas fontes consultadas, de gestantes ou parceiros 

que apresentassem reação alérgica de qualquer tipo ao uso de penicilina 

benzatina. Também não houve relato em nenhuma das gestantes, nas fontes 

consultadas, da ocorrência da reação de Jarisch-Herxheimer. 

 

Tabela 8 -   Distribuição das 132 gestantes com diagnóstico de sífilis realizado 
antes ou durante a gestação, segundo características do 
tratamento específico. Itapeva (SP), 2010 a 2014. 

VARIÁVEIS n
o
 % 

PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO DURANTE GESTAÇÃO (N=132) 
  Não 4 3,0 

Sim 128 97,0 

IDADE GESTACIONAL NO MOMENTO DA PRESCRIÇÃO DO 
TRATAMENTO (N=128) (semanas) 

  1º trimestre (≤ 13 semanas) 50 39,1 

2º trimestre (14 a 27 semanas) 57 44,5 

3º trimestre (28 ou mais semanas) 21 16,4 

média (dp) 18,8 (8,3) 

mediana (mín - máx) 16,9 (3,6 - 38,1) 

TRATAMENTO PRESCRITO DURANTE GESTAÇÃO (N=128) 
  Penicilina Benzatina 2.400.000 UI 9 7,0 

Penicilina Benzatina 4.800.000 UI 6 4,7 

Penicilina Benzatina 7.200.000 UI 113 88,3 

TEMPO ENTRE DIAGNÓSTICO E PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO 
(N=128) (dias) 

  ≤ 7 22 17,2 

8 a 15 18 14,1 

16 a 30 45 35,2 

31 a 60 22 17,2 

61 a 90 8 6,3 

> 90 13 10,2 

média (dp) 34,8 (38,7) 

mediana (mín - máx) 23 (0 - 195) 

(continua) 



Resultados  42 

Tabela 8 - Distribuição das 132 gestantes com diagnóstico de sífilis realizado 
antes ou durante a gestação, segundo características do 
tratamento específico. Itapeva (SP), 2010 a 2014. (Continuação)   

VARIÁVEIS n
o
 % 

TRATAMENTO PRESCRITO ADEQUADO (N=128) 
  Não   13    10,2  

Sim 115 89,8 

TEMPO ENTRE TRATAMENTO PRESCRITO E O PARTO (N=128) 
(dias) 

  < 30 13 10,2 

≥ 30 115 89,8 

média (dp) 133,4 (65,6) 

mediana (mín - máx) 138,5 (2 - 234) 
TRATAMENTO PRESCRITO FOI RECEBIDO EFETIVAMENTE 
(N=128) 

  Não 8 6,3 

Sim 120 93,8 

Nº. DE TESTES REALIZADOS APÓS O TRATAMENTO (N=120) 

0 18 15,0 

1 33 27,5 

2 42 35,0 

3 21 17,5 

4 6 5,0 

média (dp) 1,7 (1,1) 

mediana (mín - máx) 2 (0 - 4) 

REALIZOU VDRL MENSAL PÓS TRATAMENTO (N=120) 
  Não 68 56,7 

Sim 38 31,7 

Ignorado 14 11,7 

TEVE PRESCRIÇÃO DE RETRATAMENTO (N=120) 
  Não 83 69,2 

Sim 24 20,0 

Ignorado 13 10,8 
IDADE GESTACIONAL NA PRESCRIÇÃO DE RETRATAMENTO 
 (N=24) (semanas) 

média (dp) 31,0 (4,7) 

mediana (mín - máx) 32,6 (23,0 - 38,9) 
TEMPO ENTRE RETRATAMENTO PRESCRITO E O PARTO 
 (N=24) (dias) 

< 30 8 33,3 

≥ 30 16 66,7 

média (dp) 46,3 (29,1) 
mediana (mín - máx) 41 (8 - 109) 

ESQUEMA DE RETRATAMENTO (N=24) 
  Penicilina Benzatina 2.400.000 UI 1 4,2 

PB 7.200.000 UI 23 95,8 

 (continua) 
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Tabela 8 - Distribuição das 132 gestantes com diagnóstico de sífilis realizado 
antes ou durante a gestação, segundo características do 
tratamento específico. Itapeva (SP), 2010 a 2014. (Continuação)   

 

VARIÁVEIS n
o
 % 

RETRATAMENTO PRESCRITO RECEBIDO EFETIVAMENTE (N=24) 
  Não 6 25,0 

Sim 18 75,0 

REALIZOU VDRL APÓS RETRATAMENTO (N=24) 
  Não 15 62,5 

Sim 7 29,2 

Ignorado 2 8,3 

TEMPO DO ÚLTIMO TRATAMENTO (N=128) (dias) 
  < 30 21 16,4 

≥ 30 107 83,6 

média (dp) 109,4 (67,7) 

mediana (mín - máx) 105,5 (2 - 234) 

 

Sete das 132 gestantes (5,3%) diagnosticadas com sífilis durante a 

gestação foram posteriormente consideradas como VDRL falso positivo, pois 

apresentaram teste treponêmico não reagente, e tiveram diagnóstico de lúpus 

eritematoso sistêmico. Todas as sete gestantes receberam tratamento 

específico para sífilis na gestação.  

A Figura 8 apresenta o fluxograma do tratamento das 132 gestantes 

diagnosticadas com sífilis neste estudo. Dentre as 132 gestantes que foram 

diagnosticadas antes ou durante a gestação, quatro não receberam prescrição 

de tratamento; das 128 que receberam a prescrição, 8 não receberam o 

tratamento prescrito; das 120 gestantes efetivamente tratadas, 12 tiveram o 

esquema de tratamento inadequado; e das 108 com tratamento adequado, 6 

gestantes receberam o tratamento em período inferior a 30 dias do parto. Das 

102 gestantes que receberam o tratamento adequado antes de 30 dias do 

parto, oito não fizeram o teste sorológico pós-tratamento, restando 94 

gestantes que foram corretamente tratadas e realizaram pelo menos um teste 

sorológico no pós-tratamento. 
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132 foram diagnosticadas com sífilis 
durante a gestação (128 positivas na 1ª 
sorologia e 4 positivas na 2ª sorologia) 

4 gestantes não receberam 
prescrição de tratamento 

128 receberam prescrição 
de tratamento 

120 foram efetivamente 
tratadas 

8 não receberam o 
tratamento prescrito 

12 tiveram esquema de 
tratamento inadequado 

108 tiveram esquema de 
tratamento adequado 

102 receberam tratamento no 
período ≥30 dias antes do parto 

6 receberam tratamento no 
período < 30 dias antes do 

parto 

94 fizeram pelo menos 1 teste 
sorológico pós tratamento 

8 não fizeram teste 

sorológico pós tratamento 

 
Figura 8 - Fluxograma do tratamento de 132 gestantes diagnosticadas com 

sífilis no município de Itapeva (SP), 2010-2014.  
 
 
 

4.5  Tratamento do parceiro 

Foi verificado que um pouco mais da metade dos parceiros das 149 

gestantes com sífilis havia sido tratada (53,0%) (Tabela 9). Para eles, também, 

o tratamento mais frequente foi a Penicilina Benzatina 7.200.000 Ul e a maioria 

(86,1%) recebeu tratamento adequado. Os motivos mais comuns para não 

tratamento do parceiro foram: falta de contato com a gestante (37,7%), 

sorologia não reagente (24,6%) e não ter sido comunicado ou convocado 

(16,4%). 
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Tabela 9 -   Distribuição dos parceiros das 149 gestantes com sífilis, segundo 
características do tratamento. Itapeva (SP), 2010 a 2014. 

VARIÁVEIS n
o
 % 

PARCEIRO FOI TRATADO 
  Não 61 40,9 

Sim 79 53,0 

Ignorado 9 6,0 

ESQUEMA RECEBIDO PELO PARCEIRO (N=79) 
  Penicilina Benzatina 2.400.000 UI 8 10,1 

Penicilina Benzatina 4.800.000 UI 5 6,3 

Penicilina Benzatina 7.200.000 UI 66 83,5 

O PARCEIRO RECEBEU TRATAMENTO ADEQUADO (N=79) 
  Não 11 13,9 

Sim 68 86,1 

MOTIVO PARA O NÃO TRATAMENTO DO PARCEIRO (N=61) 
  parceiro não teve contato com a gestante 23 37,7 

parceiro não foi comunicado/convocado 10 16,4 
parceiro não compareceu 1 1,6 

parceiro recusou o tratamento 7 11,5 

parceiro com sorologia não reagente 15 24,6 

trocou parceiro 4 6,6 

Ignorado 1 1,6 

 

 

 

4.6 Sífilis congênita 

 

  Das 149 gestações analisadas neste estudo, duas resultaram em 

abortos e três em natimortos. Destas cinco, apenas uma foi notificada como 

SC. Neste estudo, estes cinco casos foram considerados SC, embora não 

tenham sido realizados exames sorológicos, biópsia ou necropsia do produto 

do aborto ou natimorto, exames estes não solicitados pelo médico assistente. 

Foi levado em conta o fato de a gestante ter recebido o diagnóstico de SG pela 

realização de exame não treponêmico no momento da internação hospitalar. 

  Foram registrados 147 nascidos vivos, sendo que três partos foram 

gemelares. 
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4.7   Caracterização dos 147 recém-nascidos vivos expostos à sífilis 

  Ao nascimento, 29,9% dos bebês eram prematuros (≤36 semanas de 

gestação) e 35,4% pesavam menos que 2500 gramas (Tabela 10). 

Aproximadamente um quarto (24,5%) dos recém-nascidos apresentou 

resultado negativo no teste VDRL e 51% apresentavam sinais compatíveis com 

sífilis. 

Tabela 10 - Distribuição dos 147 recém-nascidos vivos expostos à sífilis, 
segundo características ao nascimento. Itapeva (SP), 2010 a 
2014. 

VARIÁVEIS n
o
 % 

IDADE GESTACIONAL AO NASCIMENTO (semanas) 
  < 24 semanas  2 1,4 

prematuro extremo (24 – 30) 9 6,1 

prematuro moderado (31 – 36) 33 22,4 

Limítrofe (37 – 38) 34 23,1 

de termo (39 – 42) 63 42,9 

pós termo (>42) 2 1,4 

Ignorado 4 2,7 

PESO AO NASCER (g) 
  Normal (≥ 2.500) 94 63,9 

baixo peso (1.500 – 2.499) 41 27,9 

muito baixo peso (1.000 – 1.499) 6 4,1 

extremo baixo peso (<1.000) 5 3,4 

Ignorado 1 0,7 

média (dp) 2.825,3 (761,2) 

mediana (mín - máx) 2.955 (443 – 4.390) 

REALIZOU SOROLOGIA DE SÍFILIS 
  Não 11 7,5 

Sim 132 89,8 

Ignorado 4 2,7 

RESULTADO DO VDRL 
  ≤ 1:4 66 44,9 

> 1:4 30 20,4 

Negativa 36 24,5 

não realizado 11 7,5 

Ignorado 4 2,7 

(continua) 
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Tabela 10 - Distribuição dos 147 recém-nascidos vivos expostos à sífilis, 
segundo características ao nascimento. Itapeva (SP), 2010 a 
2014. (Continuação) 

 

VARIÁVEIS n
o
 % 

RESULTADO DO LÍQUOR 
  Normal 31 21,1 

Alterado 45 30,6 

não realizado 69 46,9 

Ignorado 2 1,4 

SINAIS DE SÍFILIS AO NASCIMENTO  
  Ausentes 67 45,6 

Presentes 75 51,0 

Ignorado 5 3,4 

  

 Os sinais clínicos compatíveis com sífilis mais frequentemente 

observados foram: anemia, esplenomegalia, hepatomegalia e icterícia (Tabela 

11). 

 
Tabela 11 -   Frequência dos sinais de sífilis congênita entre os 75 recém-

nascidos vivos que apresentaram sinais clínicos ao nascimento. 
Itapeva (SP), 2010 a 2014. 

SINAIS n
o
 % 

Anemia 54 72,0 

Esplenomegalia 54 72,0 

Hepatomegalia 54 72,0 

Icterícia 31 41,3 

Osteocondrite 18 24,0 

Lesões cutâneas 12 16,0 

Pseudoparalisia 7 9,3 

Rinite Muco-Sanguinolenta 2 2,7 

 

  Dentre os 147 recém-nascidos vivos, 62 (42,2%) foram notificados ao 

SINAN como sífilis congênita. Ocorreram cinco óbitos por sífilis congênita, dos 

quais apenas três foram notificados (Figura 9).  
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Figura 9 - Distribuição da evolução clínica dos 147 recém-nascidos vivos 
expostos à sífilis, no momento da notificação / alta hospitalar - 
Itapeva (SP), 2010 a 2014. 

 
 

  Entre os 147 recém-nascidos vivos, 81 (55,1%) receberam tratamento 

para sífilis (Tabela 12). Para quase todos (91,4%), o tratamento foi 

administrado no dia do nascimento, sendo que 53,1% receberam penicilina 

cristalina e 44,4% receberam combinação de penicilina cristalina com penicilina 

procaína.  

  Dos filhos das sete gestantes com diagnóstico de sífilis durante a 

gestação e que, posteriormente, foram consideradas como VDRL falso positivo, 

apenas um RN recebeu tratamento, pois apresentava VDRL positivo (1:16) ao 

nascer. Os demais RNs não foram tratados, pois apresentavam exames VDRL 

não reagente no momento do parto. 
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Tabela 12 - Distribuição dos 147 recém-nascidos vivos expostos à sífilis, 
segundo tratamento, no momento da notificação/alta hospitalar. 
Itapeva (SP), 2010 a 2014. 

VARIÁVEIS n
o
 % 

RECEBEU TRATAMENTO PARA SÍFILIS 
  Não 61 41,5 

Sim 81 55,1 

Ignorado 5 3,4 

IDADE NO INÍCIO DO TRATAMENTO DE SÍFILIS (dias) (N=81) 
  0 (início no dia do nascimento) 74 91,4 

1 5 6,2 

3 1 1,2 

34 1 1,2 
DROGAS USADAS NO TRATAMENTO (N=81) 

  Penicilina cristalina 43 53,1 

Penicilina procaína 2 2,5 

Cristalina + procaína 36 44,4 
CONCLUSÃO DO PESQUISADOR EM RELAÇÃO AO 
DIAGNÓSTICO FINAL DE SÍFILIS CONGÊNITA (N=147) 

  caso descartado 46 31,3 

caso confirmado 101 68,7 
DROGAS USADAS PELOS CASOS CONFIRMADOS (N=101) 

  Penicilina cristalina 39 38,6 

Penicilina procaína 2 2,0 

Cristalina + procaína 34 33,7 

não realizado 21 20,8 

Ignorado 5 5,0 

  

 

  O pesquisador confirmou o diagnóstico de SC em 101 (68,7%) dos 147 

recém-nascidos vivos, conforme critérios do MS. Considerando os dois abortos 

e três natimortos, assumidos como SC, a taxa de transmissão congênita da 

sífilis foi de 69,7% (106/152).  

  As taxas anuais de incidência de SC variaram de 9,1 a 22,3/1000 

nascidos vivos, e foram mais altas que as taxas estimadas pelas notificações 

ao SINAN (6,3 a 12,2/1.000 NV) no mesmo período (Figura 10).  
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Figura 10 -  Taxa de incidência de Sífilis Congênita (por 1000 nascidos vivos). 
Itapeva (SP), 2010 a 2014. 

 

  Dentre os 101 RNs vivos com diagnóstico de SC confirmado pelo autor, 

21 (20,8%) não foram tratados logo após o nascimento. Dentre esses 21 RNs 

que tiveram diagnóstico de sífilis congênita e que não foram tratados, houve 10 

casos (47,6%) que, embora sintomáticos, não receberam tratamento com a 

justificativa de que “os títulos de VDRL do RN eram iguais ao materno”. Os 

outros 11 RNs eram assintomáticos. Foram observadas situações que 

variavam desde a não realização de exame não treponêmico nestes 21 RNs 

(seis casos, 28,5%), embora as mães apresentassem exames não 

treponêmicos positivos no momento do parto, até RNs assintomáticos, que não 

receberam tratamento por apresentarem resultados não reagentes nos testes 

não treponêmicos, mas que foram considerados casos de SC pelo 

pesquisador, devido ao fato de os parceiros das mães não terem recebido 

tratamento adequado.   

O pesquisador realizou busca ativa destas 21 crianças, com o objetivo 

de checar se houve seguimento dos RNs, nas UBS ou no SAE, após a alta 

hospitalar. 

Todas as 21 crianças foram acompanhadas no SAE em algum 

momento. No SAE, todas as crianças foram seguidas conforme protocolo do 
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MS, em relação à realização de exames e acompanhamento clínico. Para 20 

crianças, o atendimento ocorreu em média 30 dias após a alta hospitalar. Uma 

criança nascida em 2013 e que apresentava sinais de sífilis congênita ao 

nascimento, não foi encaminhada pela UBS responsável para tratamento, 

sendo convocada pelo SAE para avaliação clínica e exames, somente no ano 

de 2016.  

Dos 10 RNs sintomáticos ao nascimento, nove RNs apresentaram, no 

momento do nascimento, além da condição clínica, outro critério diagnóstico de 

SC, conforme definido no Protocolo de Diagnóstico e Tratamento de SC do MS 

(Tabela 13). Três crianças foram tratadas no SAE: duas por apresentarem 

resultado do VDRL maior que o materno e uma por apresentar FTA Abs IGG e 

IGM positivos, aos dois anos de idade, embora o teste não treponêmico no 

momento do nascimento apresentasse resultado inferior ao materno. Para as 

três crianças tratadas no SAE, a droga usada foi Penicilina Procaína. Sete 

crianças não foram tratadas: três por apresentarem resultados de VDRL iguais 

aos maternos, duas por apresentarem título de VDRL menor que o materno e 

duas por apresentarem exames VDRL não reagente. Os critérios de indicação 

ou não de tratamento foram determinados pelo profissional médico que seguiu 

os RNs no SAE. 

Os 11 RNs assintomáticos ao nascimento tiveram diagnóstico de SC 

devido ao tratamento inadequado da mãe ou do parceiro da mãe, como 

detalhado na Tabela 13. Um dos RNs apresentou título de VDRL maior que o 

materno, na sua primeira avaliação no SAE, mas não foi tratado por recusa da 

mãe. A mesma abandonou o seguimento ambulatorial e não há informações 

posteriores sobre a criança. Os 10 RNs restantes, assintomáticos ao 

nascimento, não receberam tratamento no SAE.  
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Tabela 13 -  Distribuição dos 21 RNs com diagnóstico de Sífilis Congênita (SC) 
e não tratados logo após o nascimento, conforme critério para o 
diagnóstico – Itapeva - 2010 – 2014 

Variáveis RNs 
Sintomáticos 

RNs 
Assintomáticos 

 N total=10 N total=11 

Condição clínica do RN confirmando SC 10* 0 

Retratamento materno não realizado 5 1 

Tratamento materno inadequado (dose 
incorreta de Penicilina Benzatina) 

0 1 

Tratamento materno < 30 dias do parto 1 1 

VDRL do RN > que o da mãe na hora do parto 2 0 

Não houve queda de título VDRL pós 
retratamento da mãe 

0 1 

Parceiro não tratado - não teve mais contato 
com a gestante 

1 3 

Parceiro não tratado - não foi 
comunicado/convocado à UBS para 
tratamento 

0 1 

Parceiro não tratado - não compareceu à UBS 0 1 

Parceiro não tratado - com sorologia não 
reagente 

0 2 

* Uma criança apresentava apenas sinais clínicos como critério diagnóstico  

 

 Na avaliação do segundo ano de vida dos 142 bebês que estavam vivos 

no momento da notificação/alta hospitalar, houve dois óbitos, por outras 

causas, e 10 (7%) encontravam-se curados com sequelas (Tabela 14): um com 

estenose pulmonar, dois com retardo de desenvolvimento neuropsicomotor 

(NPM), três com síndrome convulsiva e quatro com pseudoparalisia e retardo 

de desenvolvimento NPM. 

 

Tabela 14 -   Distribuição dos 142 recém-nascidos vivos no momento da 
notificação/alta hospitalar, segundo evolução clínica no segundo 
ano de vida. Itapeva (SP), 2010 a 2014. 

VARIÁVEL N % 

Evolução Clínica no 2º ano de vida (N=142) 
 

 Curado sem sequelas 113 79,6 

Curado com sequelas 10 7,0 

Óbito* 2 1,4 

Ignorado 17 12,0 

(*) um óbito por asfixia por leite materno e um óbito de causa não determinada. 
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4.8      Fatores associados à sífilis congênita 

Para identificar os possíveis fatores associados ao diagnóstico de sífilis 

congênita entre os recém-nascidos expostos, foi testada a associação entre 

este desfecho e as demais variáveis do estudo.  

Vale à pena destacar que nesta análise a unidade amostral foram as 

149 gestantes, assim os casos gemelares foram considerados uma única vez. 

Foram excluídos desta análise: sete gestantes com diagnóstico de sífilis 

considerado falso positivo (com exames treponêmicos não reagentes) e um 

caso cujo desfecho do recém-nascido era ignorado. Portanto, a análise para 

estimar a frequência de SC entre os conceptos / RN expostos e identificar os 

fatores associados à ocorrência de sífilis congênita foi desenvolvida com 141 

gestantes. 

A variável “fez pré-natal” não foi incluída, pois está englobada na 

variável “número de consultas durante o pré-natal”. 

 

 

4.9 Análise bivariada 

Dentre todos os 141 produtos de gestação (nascidos vivos, abortos e 

natimortos), 103 receberam o diagnóstico de sífilis congênita (Prevalência SC 

73,1% [IC 95%: 64,9 – 80,2]). Foi observada maior ocorrência de SC em filhos 

de mães que fumaram durante a gestação (p=0,001), que compareceram a 

menos de seis consultas do pré-natal (p<0,001), e com maior idade gestacional 

ao diagnóstico (p=0,009) (Tabela 15). 

Vale à pena destacar que dentre as 134 gestantes com pré-natal, em 

101 (75,4%) foram registradas seis ou mais consultas. 
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Tabela 15 -   Razões de prevalência de sífilis congênita entre produtos de 
gestação (recém-nascidos, abortos e natimortos) expostos à sífilis 
durante a gravidez. Itapeva (SP), 2010 a 2014. 

VARIÁVEIS 
Total 

 RN com 

sífilis 
RP IC 95% (RP) p 

n
o
 n

o
 % 

Cor da pele da Mãe 
    

0,505 

Branca 118 85 72,0 1 
  Negra ou parda 23 18 78,3 1,09 0,85 - 1,39 

 Idade (anos) 
     

0,250 

< 25 82 63 76,8 1 
  ≥ 25 59 40 67,8 0,88 0,71 - 1,09 

 Escolaridade da mãe (anos) (n=139*) 
     

0,691 

< 9 73 52 71,2 1 
  ≥ 9 66 49 74,2 1,04 0,85 - 1,28 

 Número de parceiros sexuais (n=107*) 
     

0,087 

< 3 52 41 78,8 1 
  ≥ 3 55 35 63,6 0,81 0,63 - 1,03 

 Uso de tabaco na gestação (n=124*) 
     

0,001 

Não 73 44 60,3 1 
  Sim 51 44 86,3 1,43 1,15 - 1,78 

 Uso de álcool na gestação (n=123*) 
     

0,399 

Não 97 67 69,1 1 
  Sim 26 20 76,9 1,11 0,87 - 1,43 

 Uso de drogas ilícitas na gestação (n=125*) 
    

0,179 

Não 92 62 67,4 1 
  Sim 33 26 78,8 1,17 0,93 - 1,47 

 
Idade gestacional à 1

a
 consulta do pré natal 

(semanas) (n=132*) 
     

0,238 

< 14 75 51 68,0 1 
  ≥ 14 57 44 77,2 1,14 0,92 - 1,40 

 
Número de consultas no pré natal (n=134*) 

     
<0,001 

≥ 6 101 66 65,3 1 
  < 6 33 30 90,9 1,39 1,16 - 1,66 

 
Resultado 1

o
 VDRL 

     
0,053 

≤ 1:4 58 37 63,8 1 
  > 1:4 83 66 79,5 1,25 1,00 - 1,56 

 Idade gestacional ao diagnóstico 
     

0,009 

antes da gestação  ou ≤ 13 semanas 83 53 63,9 1 
  14 a 27 semanas 29 25 86,2 1,35 1,09 - 1,68 

 ≥ 28 semanas ou durante o parto ou aborto 29 25 86,2 1,35 1,09 - 1,68 
 * Referente ao número de gestantes com informação válida (excluídos os ignorados) 
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4.10 Análise múltipla 

No intuito de identificar as variáveis independentemente associadas à 

ocorrência de sífilis congênita procedeu-se à análise de regressão múltipla de 

Poisson, com variância robusta, utilizando-se as variáveis que apresentaram 

valores de p menores que 0,20 à análise bivariada.  

 Observou-se associação com significância estatística entre as 

variáveis: idade gestacional ao diagnóstico de sífilis e tabagismo à gestação 

(p=0,001, excluindo-se as 17 gestações sem conhecimento do hábito de 

fumar).  

 Notou-se que 22 das 76 gestantes (29,0%) com idade gestacional de 

até 13 semanas ao diagnóstico de sífilis apresentavam hábito de fumar, 

enquanto que entre aquelas com idade gestacional superior a 13 semanas, ao 

diagnóstico, a proporção de fumantes foi de 29 em 48 gestantes (60,4%). 

 Foram obtidos dois modelos finais. Um modelo com a variável 

tabagismo e outro com a variável idade gestacional ao diagnóstico de sífilis 

(Tabelas 16 e 17, respectivamente). Nesses modelos foram mantidas as 

variáveis que apresentaram valor de p inferiores a 0,05. 

 No modelo 1 (Tabela 16), identificou-se que a ocorrência de sífilis 

congênita, na amostra estudada, esteve independentemente associada ao 

número de consultas no pré-natal e ao tabagismo durante a gestação . Houve 

maior risco de sífilis congênita em gestantes com menos de seis consultas no 

pré-natal (p=0,004), independentemente do hábito de fumar durante a 

gestação. Foi observado também, que em gestantes tabagistas, o risco de 

ocorrer sífilis congênita foi 36% maior (p=0,007), independentemente do 

número de consultas no pré-natal. 
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Tabela 16 - Razões de prevalências de sífilis congênita entre 141 recém-
nascidos, abortos e natimortos expostos à sífilis durante a 
gestação no modelo de regressão múltipla de Poisson com 
variância robusta. Itapeva (SP), 2010 a 2014. (Modelo 1) 

VARIÁVEIS RPbr RPaj IC 95% (RPaj) P 

NÚMERO DE CONSULTAS NO PRÉ 
NATAL  

   

0,014 

≥ 6 1 1 
  < 6 1,39 1,29 1,05 - 1,57 

 USO DE TABACO NA GESTAÇÃO 
   

0,007 

Não 1 1 
  Sim 1,43 1,36 1,09 - 1,70   

RPbr: Razão de Prevalência bruta 

    
RPaj: Razão de Prevalência ajustada 

     

Num segundo modelo (Tabela 17), foi identificado que, na amostra 

estudada, a ocorrência de sífilis congênita esteve independentemente 

associada ao número de consultas no pré-natal, à idade gestacional ao 

diagnóstico de sífilis e ao resultado do 1º VDRL. Gestações com menos de 6 

consultas no pré-natal apresentaram risco 30% maior de ocorrência de sífilis 

congênita (p=0,007), independentemente da idade gestacional ao diagnóstico e 

do resultado do 1º VDRL. Em mulheres com maior idade gestacional ao 

diagnóstico houve maior risco de sífilis congênita (p=0,033), 

independentemente do número de consultas no pré-natal e do resultado do 1º 

VDRL. Além disso, gestações com resultado do 1º VDRL superior a 1:4 

apresentaram risco 26% maior de ocorrência de sífilis congênita quando 

comparadas às demais (p=0,042), independentemente do número de consultas 

no pré-natal e da idade gestacional ao diagnóstico. 
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Tabela 17 - Razões de prevalências de sífilis congênita entre 141 recém-
nascidos, abortos e natimortos expostos à sífilis durante a 
gestação no modelo de regressão múltipla de Poisson com 
variância robusta. Itapeva (SP), 2010 a 2014. (Modelo 2) 

 

VARIÁVEIS RPbr RPaj IC 95% (RPaj) p 

NÚMERO DE CONSULTAS NO PRÉ NATAL  
   

0,007 

≥ 6 1 1 
  < 6 1,39 1,30 1,07 - 1,58 

 IDADE GESTACIONAL AO DIAGNÓSTICO 
   

0,033 

antes da gestação  ou ≤ 13 semanas 1 1 
  14 a 27 semanas 1,35 1,34 1,08 - 1,68 

 ≥ 28 semanas ou durante o parto ou aborto 1,35 1,17 0,90 - 1,52 
 

RESULTADO 1
o
 VDRL 

   

0,042 

≤ 1:4 1 1 
  > 1:4 1,25 1,26 1,01 - 1,58   

RPbr: Razão de Prevalência bruta 

    RPaj: Razão de Prevalência ajustada 
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Chama atenção neste estudo as altas taxas anuais de incidência de SC 

no município de Itapeva, cuja variação foi de 9,1 a 22,3/1.000 NV no período de 

2010 a 2014, sendo estas taxas bem mais elevadas do que as detectadas pela 

VE (6,3 a 12,2/1.000 NV) no mesmo período. As taxas de incidência de SC 

observadas neste estudo são expressivamente maiores que a média do estado 

São Paulo (3,9/1000 NV, em 2013) e maiores do que encontrados em outros 

estudos no Brasil.  

Estudo realizado no município de Carapicuíba (SP) utilizando os dados 

do SINAN de 2002 identificou incidência de SC de 4,76/1.000 NV34.  

Em Itajaí (SC)35, com base em dados do SINAN e SINASC de 2004 a 

2007, a taxa de incidência de SC foi de 3,12/1.000 NV. 

Um estudo no município do Rio de Janeiro, de 2007 a 2008, com base 

nos sistemas de informação em saúde (SINAN, SIM, SIH/SUS) encontrou taxa 

de incidência de SC de 6/1.000 NV49. 

Investigação dos dados do SINAN na Bahia, nos anos de 2005 a 2012, 

identificou 2.656 casos de SC. A taxa de incidência no período cresceu de 1,2 

para 2,7/1.000 NV.  Entre os 417 municípios do estado, 35% apresentaram 

incidência média anual acima da meta estabelecida pela OMS para o triênio 

2010-2012 (<0,5/1000) e 13,4% apresentou incidência maior que cinco vezes a 

meta36. 

Dados do SINAN mostram aumento das taxas de incidência de SC no 

país nos últimos 10 anos, de 2,0 /1.000 NV, em 2006, para 6,5/1.000 NV, em 

2015. Há variações regionais: 6,9/1.000 NV no Sul, Sudeste e Nordeste, 

4,5/1.000 NV no Centro-Oeste, e 4,4/1.000 na região Norte, em 2015. No 

estado de São Paulo, a taxa de incidência foi de 5,4/1.000 NV, em 201537. As 

taxas de incidência de SC, no Brasil, são bem mais altas que em outros países. 

No Chile38, em 2011, a taxa de incidência SC foi 0,24/1.000 NV e na 

Argentina39 a taxa em 2014 foi de 1,25/1.000 NV. 

Na China a taxa de sífilis congênita aumentou significativamente 

(71,9%) de 1991 (0,01/100.000 NV) para 19,7/100.000 NV, em 200540, e para 

69,9/100.000 NV, em 201341. Os resultados sugerem que várias questões 

sociais como a não aceitação do diagnóstico, o estigma da doença e questões 

como o temor das reações ao tratamento impulsionaram a disseminação da 
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sífilis no país. Para os autores é “urgente uma campanha nacional de detecção 

e tratamento da sífilis e uma estratégia de prevenção eficiente”. 

Levantamento entre as crianças nascidas no Reino Unido,42 no período 

de fevereiro de 2010 a janeiro de 2015, identificou incidência abaixo da 

preconizada pela OMS (<0,5 / 1.000 nascidos vivos). A incidência foi de 

0,0149/1.000 NV em 2010; 0,0025/1.000 NV em 2011; 0,0025/1.000 NV em 

2012; 0,0026/1.000 NV em 2013 e foi 0,0013/1.000 NV em 2014. Naqueles 

países a incidência de sífilis congênita é controlada e monitorada por serviços 

de saúde e sistemas de vigilância. No entanto, os autores consideram que 

reduzir o impacto desta doença evitável na saúde pública é altamente 

dependente da implementação bem-sucedida de ações práticas de 

rastreamento e tratamento eficaz dos casos identificados. 

Falhas na vigilância dos casos no pré-natal e durante o parto e uso 

inadequado das medidas de controle recomendadas pelo MSErro! Indicador 

não definido. contribuem para as altas taxas de SC em Itapeva e no Brasil. A 

sífilis congênita é importante indicador de qualidade da atenção básica 

referente à gestante e ao bebê, por se tratar de uma doença evitável, se 

detectada durante o pré-natal, e por ser possível efetuar o tratamento de modo 

simples, com baixo custoErro! Indicador não definido.. 

Neste estudo foram identificadas 149 gestantes com diagnóstico de 

sífilis realizado por VDRL reagente, das quais 27 (18,1%) não foram notificadas 

ao SINAN. É importante salientar que a busca ativa, pelo pesquisador, em 

laboratório de análises clínicas permitiu a identificação de seis casos de SG. 

Entretanto, esta busca só foi realizada no último ano do estudo (2014), 

sugerindo que outros casos podem não ter sido identificados.  

Subnotificação de sífilis na gestação também foi descrita em outros 

estudos como os realizados em Salvador (BA)43 e em Rio Branco (AC)44. 

Estudo em Belo Horizonte51 mostrou que apenas 44,8% das gestantes com 

sífilis foram notificadas. A subnotificação de informações de saúde pode ser 

considerada um indicador indireto de má qualidade da assistência pré-natal45. 

A notificação da sífilis na gestante permite controlar a transmissão da infecção 

para o concepto, acompanhar o comportamento da doença entre as gestantes, 
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auxiliar no planejamento de ações de saúde, definir prioridades de intervenção 

e avaliar o impacto dessas intervenções46.  

Estudo transversal de alcance nacional e base hospitalar (“Nascer no 

Brasil: pesquisa nacional sobre parto e nascimento”)47, realizado no período de 

2011 a 2012, estimou prevalência de sífilis em gestantes de 1,02%, 

apresentando variações entre as macrorregiões: de 0,76% na região Norte a 

1,1% na região Sul.  

Em Itapeva, no período estudado, as taxas anuais de detecção de 

sífilis na gestação variaram de 16,3 a 31,4/1000 nascidos vivos, tendo sido 

maiores que a média do Brasil e do estado de São Paulo, em 2015. No Brasil, 

em 2015, com base nos dados do SINAN, a taxa de detecção de SG foi de 

11,2/1000 NV, sendo que as regiões Sul e Sudeste apresentaram taxas 

maiores que a média nacional (15,1 e 12,6/1000 NV, respectivamente)37. Ainda 

em 2015, no estado de São Paulo, a taxa de detecção de SG foi de 11,3/1000 

NV37. 

Em nosso estudo, SC foi confirmada em 69,7% (106/152) dos 

conceptos (abortos, natimortos e RN vivos) de mães com SG, taxa muito 

elevada para uma doença prevenível, cujo tratamento é fácil e de baixo custo.  

Em Itajaí (SC)48, levantamento de dados do SINAN e SINASC no 

período de 2004 a 2007, mostrou prevalência de sífilis em gestante de 0,43% 

(44/10.147 gestantes), com taxa de transmissão vertical de 68,8%, semelhante 

ao observado em nosso estudo. 

No município do Rio de Janeiro49, de 2007 a 2008, com base nos 

dados do SINAN, SIM, e SIH/SUS, a frequência de transmissão congênita foi 

de 34,8% (16 casos SC / 46 gestantes), acima da taxa de transmissão vertical 

estimada para o Brasil (25%)50 e menor do que a taxa observada neste estudo.  

Coorte histórica de Belo Horizonte,51 com dados do Sistema de Saúde 

em Rede da SMSA/BH (SISREDE), SISPRENATAL e SINAN, de gestantes que 

fizeram PN nas UBS, de novembro/2010 a setembro/2013, mostrou que 1,6% 

das gestantes tiveram diagnóstico de sífilis, e que 33,4% dos conceptos/RN de 

gestantes com sífilis tiveram diagnóstico de sífilis congênita, também menor do 

que neste estudo. 
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Na análise multivariada, foram desenvolvidos dois modelos nos quais o 

tabagismo durante a gestação e o número de consultas de pré-natal (1º 

modelo); e o número de consultas de pré-natal, a idade gestacional no 

momento do diagnóstico de sífilis na gestante e título do VDRL (2º modelo) 

foram independentemente associados à sífilis congênita. Número de consultas 

do pré-natal e idade gestacional ao diagnóstico também foi associado à SC em 

outros estudos. 

Em estudo realizado no Rio de Janeiro11, <6 consultas no pré-natal e 

IG>14 semanas no momento do diagnóstico de SG também estiveram 

independentemente associados à maior frequência de SC, mostrando a 

importância da qualidade do pré-natal na prevenção da SC.  

Estudo69 “Nascer no Brasil”, de 2011 a 2012, demonstrou que mulheres 

com SG que começaram o PN com IG maior que 13 semanas (43,8%) e que 

não realizaram o número adequado de consultas PN (24,8%) tiveram RNs com 

SC – 65,1% e 53,8%, respectivamente, corroborando com os achados do 

nosso estudo, em que observamos que 77,2% das gestantes que iniciaram o 

pré-natal >14 semanas e 90,9% das gestantes com <6 consultas de PN tiveram 

RNs com SC. O estudo também revelou que a maioria das gestantes (89,1%) 

realizou apenas um teste sorológico para sífilis no PN, não especificando qual 

teste foi realizado.  

Estudo com 702 gestantes cujo pré-natal foi realizado exclusivamente 

na rede municipal de saúde de Caxias do Sul, RS, e que foram atendidas no 

serviço de Obstetrícia do Hospital Geral da Universidade de Caxias do Sul 

(HGUCS), de março de 2000 a março de 2001, mostrou associação entre 

menor escolaridade, início tardio do pré-natal e menor número de consultas no 

PN com maior morbidade perinatal, incluindo sífilis congênita52.  

Estudo em Aracaju, SE, com análise de dados retrospectivos do SINAN 

e do SINASC, de 2008 a 2012, apontou um aumento no número de casos de 

sífilis congênita no período (37 em 2008 para 318 casos em 2012), além de 

associação positiva entre a maior identificação de casos de SC com menor 

número de consultas no pré-natal, não tratamento do parceiro, e escolaridade 

materna menor que oito anos53. No nosso estudo, escolaridade materna não foi 

associada à frequência de SC. 
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No estudo “Nascer no Brasil”47 mais de 90% das gestantes recebeu 

atendimento PN. Estudo54 descritivo com base nos casos registrados no SINAN 

e SINASC, do Distrito Federal, de outubro de 2013 a março de 2014, com 137 

bebês e suas mães com sífilis observou que 12,8% das mães não realizaram 

PN. Embora a maioria das gestantes tenha realizado o PN, este fato não 

assegurou o diagnóstico precoce de SG (apenas 52,6% das gestantes foram 

diagnosticadas durante a gestação), nem o tratamento adequado das 

gestantes (88% inadequadamente tratadas) e de seus parceiros (75,2% não 

tratados), nem preveniu abortos, óbitos e natimortos associados à sífilis 

congênita. A incidência de sífilis congênita é considerada um indicador 

importante da qualidade e acessibilidade do pré-natal55,56. Cuidados 

assistenciais no primeiro trimestre são utilizados como um indicador de maior 

qualidade dos cuidados maternos57. 

No nosso estudo, a grande maioria das gestantes (94,6%) realizou pré-

natal; 56% das gestantes iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre de 

gestação e 57,7% das gestantes tiveram o diagnóstico de sífilis no 1º trimestre. 

Em estudo51 realizado em Belo Horizonte, de 2010 a 2013, 44,6% das 

gestantes iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre, entretanto o diagnóstico 

foi tardio - 56,6% das gestantes realizaram o 1º VDRL no 2º ou 3º trimestre. Em 

Montes Claros58 (MG), de 2007 a 2013, 48,4% das gestantes iniciaram o pré-

natal no primeiro trimestre de gestação, porém o diagnóstico de SG foi 

realizado no momento de parto/curetagem em 62,4% das gestantes e no 2º ou 

3º trimestre em 22,6%.  

Em estudo59 realizado no Rio Grande no Norte, com base em dados do 

SINAN e SINASC, de 2007 a 2010, foi constatado que apenas 72,2% das 

mulheres realizaram PN, menos que em nosso estudo (94,6%). No RN, 40,1% 

das gestantes tiveram diagnóstico de SG no momento do parto/curetagem e 

10% após o parto. Em Sobral (CE)60, entre 2008 e 2013, 96,6% das gestantes 

com sífilis realizaram o PN, e 62,1% tiveram o diagnóstico de sífilis durante a 

gestação, contrastando com os 88,6% das gestantes diagnosticadas antes ou 

durante a gestação no nosso estudo.  

Dados do SINAN37 para o Brasil mostram que o diagnóstico de sífilis foi 

realizado no 3º trimestre de gestação em 32,8% do total de casos de SG no 
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país, em 2015, porém nas regiões Sul e Sudeste, a maioria (36,8% e 38,7% 

dos casos de SG, respectivamente) foi diagnosticada no 1º trimestre. Entre as 

gestantes que tiveram RNs com diagnóstico de SC, 15% não fizeram pré-natal; 

apenas 51,4% tiveram diagnóstico de sífilis durante a gestação; 34,6% foram 

diagnosticadas no momento do parto/curetagem e 8,3% após o parto.   

Em nosso estudo, a maioria das gestantes com PN realizou pelo 

menos um teste não treponêmico durante a gestação (97,2%), sendo a maior 

parte dos testes feitos na primeira consulta. No estudo “Nascer no Brasil”47 

foram entrevistadas 23.894 mulheres pós-parto. Os autores identificaram que 

98,7% tinham pelo menos uma consulta de pré-natal, 89% tinham 

documentação de pelo menos um teste de sífilis registrado em cartões de pré-

natal, mas apenas 41% tinham o resultado da segunda sorologia.  

Estudo58 em Montes Claros (MG), de 2007 a 2013, mostrou que a 

maior parte das gestantes (43%) realizou seis ou mais consultas de pré-natal, 

enquanto o percentual encontrado em nosso estudo foi maior (75,9%). Em Belo 

Horizonte, de 2010 a 2013, estudo51 realizado com dados obtidos de 

prontuários eletrônicos de UBS verificou que a maior parte das gestantes com 

sífilis (40,5%) realizou menos de seis consultas de PN.  

Entretanto, a realização de um número mínimo de consultas de PN 

pode não ser suficiente para garantir uma assistência de qualidade. Outros 

autores também consideram que o número de consultas não é o bastante para 

ser usado como critério de qualidade no que diz respeito ao manejo adequado 

da gestante61,62,63,64. 

Outro achado interessante em nosso estudo foi a correlação da maior 

frequência de SC em bebês de mães tabagistas. Outros estudos também 

evidenciaram maior frequência de SC em RN de gestantes tabagistas 

comparadas às não tabagistas65,66,67,68. De acordo com Domingues e Leal69, o 

fumo afeta a barreira placentária e pode aumentar a transmissão congênita da 

sífilis. Os autores verificaram que 31,4% das gestantes que tiveram RNs com 

SC eram tabagistas. 

Em nosso estudo, quatro de 132 (3,25%) gestantes com diagnóstico de 

sífilis durante a gestação não receberam prescrição de tratamento específico 
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durante a gestação, proporção um pouco menor do que observado para o país 

como um todo (5,9%) em 201537. 

Ainda em nosso estudo, a maioria recebeu prescrição do tratamento 

específico em até 30 dias após o diagnóstico (até sete dias, 17,2%; 8-15 

dias,14,1% e 16-30 dias, 35,2%), porém para 33,7% das gestantes, a 

prescrição do tratamento foi feita mais de 30 dias após o diagnóstico.  

O teste rápido para o diagnóstico de sífilis foi introduzido em Itapeva 

em 2012, tendo sido realizado para apenas 31,5% das gestantes incluídas 

neste estudo. No ano de 2015, o MS17 passou a recomendar a realização do 

teste rápido treponêmico com aconselhamento no momento em que a gravidez 

é confirmada. Caso seja positivo e a gestante seja considerada vulnerável, 

assim como o seu parceiro (situação de rua, privados de liberdade, uso de 

drogas, sexo desprotegido nos últimos 90 dias e mais de uma parceria sexual 

no último ano) ou a IG seja ≥ 20 semanas, a gestante e seu parceiro sexual 

deverão receber tratamento imediato e deverá ser colhido sangue de ambos, 

para realização de teste de sífilis convencional, com seguimento mensal da 

gestante. Caso a gestante e o parceiro não preencham estes critérios de 

vulnerabilidade, deverá ser aguardado o resultado do teste convencional para 

sífilis. No caso de exame reagente, deverão ser tratados a gestante e o 

parceiro, com seguimento mensal da gestante no PN  

Ficou evidente que após o tratamento, a maioria das gestantes (56,7%) 

não realizou o VDRL mensal preconizado pelo MS. Neste estudo as gestantes 

fizeram, no máximo, dois exames pós-tratamento. Naquelas 24 gestantes para 

as quais foi prescrito retratamento, a média da idade gestacional no momento 

da prescrição do retratamento foi de 31 semanas, apenas 18 (75%) foram 

efetivamente retratadas e 15 (62,5%) não realizaram o VDRL após o 

retratamento.  

Estudo de Warner et al70 por meio de levantamento dos registros de 

casos de sífilis em gestantes, notificados ao Center for Disease Control and 

Prevention, e atendidos no Grady Memorial Hospital (Atlanta, GA) de 1990 a 

1993 mostrou predomínio de casos de SC considerados evitáveis. Para os 

autores, os casos de SC encontrados entre as mulheres que receberam menos 

cuidados pré-natais ocorreram por causas evitáveis tais como: triagem 
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incorreta e tratamento inadequado. Eles consideram que os profissionais 

envolvidos com a assistência pré-natal que atendem populações de risco 

devem gerenciar cada encontro com as pacientes “como se fosse a última 

oportunidade de diagnosticar, pesquisar ou tratar a sífilis materna”. Todos os 

esforços devem ser feitos para que se consiga iniciar precocemente o 

atendimento pré-natal, além de orientações para aumentar a consciência das 

gestantes sobre os benefícios dos cuidados pré-natais na prevenção de 

agravos à saúde dela e do bebê. 

 Em nosso estudo, das gestantes com sífilis que receberam prescrição 

de tratamento, a maioria (89,8%) foi tratada adequadamente, enquanto no 

estudo de Lafetá et al58, apenas 33,3% das gestantes receberam tratamento 

adequado.  

Estudo22 no Ceará verificou menor percentual de gestantes com sífilis 

que receberam tratamento inadequado (6,7%) que o encontrado em nosso 

estudo (10,2%). Por outro lado, apenas 39,2% das gestantes cearenses com 

diagnóstico de sífilis durante o pré-natal finalizaram o tratamento pelo menos 

30 dias antes do parto, enquanto no nosso estudo 89,8% das gestantes 

receberam prescrição de tratamento nesse mesmo período.  

Levantamento54 feito nas maternidades públicas do Distrito Federal, de 

2009 a 2010, apontou que 49,3% das gestantes com sífilis realizou mais de 

seis consultas de pré-natal, 55,7% iniciou o PN no primeiro trimestre da 

gestação, 77,6% teve o diagnóstico de sífilis durante o PN, 44,8% iniciou o 

tratamento antes de 30 dias do parto e 58,2% das gestantes com sífilis não 

recebeu tratamento adequado.  

Os dados do SINAN mostram que, no Brasil em 2015, entre as mães 

que tiveram RN com SC, apenas 4,1% receberam tratamento adequado, 56,5% 

receberam tratamento inadequado e 27,3% não receberam tratamento37.  

Neste estudo, 43% das gestantes com sífilis apresentaram VDRL <1:4 

no primeiro teste positivo. Campos et al71 descreveram que baixos títulos de 

VDRL têm significado clínico e devem ser interpretados como um bom preditor 

de sífilis congênita. No estudo51 realizado em BH, em 18,9% dos casos de 

sífilis congênita, o título do VDRL das gestantes era ≤1:4, evidenciando a 
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importância de considerar os baixos títulos do exame no diagnóstico da sífilis 

materna.  

No nosso estudo, sete das 132 gestantes (5,3%) diagnosticadas com 

sífilis durante a gestação foram posteriormente consideradas como VDRL falso 

positivo. Todas as sete gestantes receberam tratamento específico para sífilis 

na gestação e um dos RNs também foi tratado. O tratamento destas gestantes, 

bem como do RN, se justifica dada a potencial gravidade da doença e de suas 

complicações, tanto para a gestante quanto para a criança. 

Nwosu et al72 em estudo com 2.156 mulheres gestantes, realizado no 

sudeste da Nigéria em três hospitais, de setembro de 2010 a agosto de 2012, 

realizou VDRL em todas as gestantes, e obteve resultado positivo em 15 casos 

(0,70%). Para estas gestantes o exame confirmatório realizado foi o TPHA, que 

foi negativo em 11 das 15 gestantes (73,33%). Os autores enfatizam que a alta 

incidência de testes VDRL falso-positivos nas gestantes estudadas, pode ser 

atribuída à alta prevalência de HIV/AIDS naquela região da África, uma das 

situações clínicas que podem cursar com o exame VDRL falso-positivo. 

Concluem que o exame VDRL auxilia na detecção de gestantes infectadas, 

porém não confirma infecção atual, sendo necessária a realização de exame 

treponêmico para esta conclusão.  

O Ministério da Saúde preconiza que os profissionais da Saúde 

incentivem os homens a fazerem exames preventivos, para detecção de 

possíveis doenças prejudiciais a sua saúde, da mulher e do feto73. 

No estudo de Miranda et al74, em Vitória, ES, somente 50% das 

gestantes com sífilis conseguiram que o parceiro acompanhasse o pré-natal a 

fim de receberem informações e fazerem o teste. Porém, nem todos os que 

tiveram teste positivo aceitaram o tratamento. Apenas 42,3% foram, de fato, 

tratados. Os autores consideram que as falhas ocorridas no acompanhamento 

e controle das gestantes no pré-natal tornam-se mais graves devido à ausência 

da participação do parceiro. Sendo assim, tanto o controle quanto a cura da 

doença ficam prejudicados quando ocorrem deficiências no alcance dos 

parceiros pelos serviços de saúde. Tal situação eleva o risco de reexposição da 

mulher à doença e transmissão vertical. Testes sorológicos e o tratamento 
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presuntivo do parceiro sexual são essenciais para prevenir a reinfecção e a 

transmissão para o feto75. 

No Brasil, em 2015, 62,3% dos parceiros das gestantes com sífilis não 

foram tratados, e apenas 13,9% recebeu tratamento adequado, de acordo com 

os dados do SINAN37.  

Estudo59 realizado no Rio Grande do Norte, de 2007 a 2010, revelou 

que apenas 25,3% dos parceiros foram tratados. Em outro estudo76, realizado 

na Maternidade da Universidade de Pernambuco, de Junho de 1998 a Junho 

de 2003, 80% dos parceiros não receberam tratamento para sífilis.  

No estudo de Lima et al.60, em Sobral (CE), de 2008 a 2013, 79,9% dos 

parceiros das gestantes com sífilis não foram tratados. Os autores consideram 

que abordar o parceiro não é tarefa fácil para os profissionais de saúde. Boa 

parte das vezes, a falta de adesão dos parceiros ao tratamento está 

relacionada ao pouco contato que possuem com a equipe e a falta de 

compreensão da sua responsabilidade no autocuidado e no que representa 

para o cuidado da gestante e do recém-nascido. Para melhorar a adesão, a 

equipe deve criar maior vínculo com o parceiro da gestante e facilitar seu 

entendimento da sua real importância no tratamento. 

Em nosso estudo, 42,2% dos filhos de mães com sífilis na gestação 

foram notificados à VE como SC, enquanto o pesquisador confirmou o 

diagnóstico de SC em 69,7% dos conceptos / RNs.  

O levantamento feito nas notificações do SINAN e do SINASC no 

período de 2001 a 2009, realizado por Serafim et al.,77 nos estados do sul do 

Brasil encontrou dados que indicavam subnotificação de SC, corroborando com 

o descrito em nosso estudo.  

Em nosso estudo, ocorreram dois abortos e três natimortos. Dos 147 

RNs vivos de mães com SG, 29,9% eram prematuros (<36 semanas de 

gestação) e 35,4% nasceram com menos de 2.500g; 51% dos RNs do nosso 

estudo apresentaram sinais de SC ao nascimento. Ocorreram cinco óbitos 

perinatais e outros dois óbitos antes do segundo ano de vida. Prematuridade, 

baixo peso e sinais clínicos compatíveis com SC foram mais frequentes que em 

outros estudos.  
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Duas meta-análises realizadas por Gomez et al78 em 2013 e Qin et al79, 

em 2014, mostraram riscos aumentados de resultados perinatais adversos em 

mulheres com SG tratadas de forma inadequada ou não tratadas. 

No estudo de Lafetá et al58 em Montes Claros (MG), de 2007 a 2013, 

77,8% dos RNs com SC tiveram peso ao nascer dentro dos parâmetros de 

normalidade e apenas 7,4% dos RNs tinham “exame físico alterado”.   

Dados do estudo “Nascer no Brasil”69 mostraram que de 84 gestantes 

cujo RN foi diagnosticado com SC ao nascer, a proporção de prematuridade 

(IG <37 semanas) foi de 17,8% e de baixo peso (peso <2500g) foi 12,5%. 

Foram encontrados 16,7% de RNs sintomáticos, não sendo especificados 

quais eram estes sintomas, sendo que 68% dos RNs necessitaram de 

internação hospitalar.  

Estudo80 realizado em Sumaré, de 2003 a 2005, mostrou que 77,3% 

dos RNs nascidos vivos com SC eram assintomáticos ao nascimento. Em 1996 

no Pará81, estudo mostrou que 42,4% dos RNs, filhos de mães com sífilis, 

apresentavam sinais de SC ao nascimento. Em ambos os estudos foram 

encontrados predomínio de sinais de SC como prematuridade, hepatomegalia, 

esplenomegalia e alterações liquóricas, corroborando o encontrado em nosso 

estudo.  

Em nosso estudo 55,1% dos 152 RNs expostos receberam tratamento 

específico para sífilis logo após o nascimento, dos quais a grande maioria nos 

primeiros dias de vida. Outros três receberam tratamento após alta hospitalar, 

nos primeiros dois anos de vida. Em Sumaré, SP, 80 88,6% dos 44 RNs 

expostos à infecção por Treponema pallidum receberam tratamento completo.  

Algumas limitações deste estudo são decorrentes do fato de os dados 

secundários utilizados nem sempre possuíam a qualidade necessária. Boa 

parte das vezes houve dados faltantes requerendo do pesquisador a busca 

pessoal para o preenchimento destes. Possivelmente a falta dos registros 

esteja relacionada à falha nas anotações efetuadas pelo profissional de saúde, 

ou mesmo da inoperância, em alguns momentos, da rede de dados online. 

Por se tratar de um estudo retrospectivo baseado em dados coletados 

na rotina, embora tenha havido extremado cuidado do pesquisador na busca 

dos dados, casos de SG e de SC podem não ter sido identificados. O exame 
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direto, tanto de prontuários, principalmente das UBS, como das internações 

hospitalares, mostrou que formulários pré-estabelecidos são mal preenchidos, 

quando o são, e que pouco se escreve (de forma muitas vezes quase 

inelegível), com relação ao estado clínico materno e infantil. De um modo geral, 

resultados de exames não são anotados, e a conduta para aquele caso, no 

mais das vezes, não era clara, sendo necessário muitas vezes o uso de 

inferência, embora nem sempre tenha ficado claro o diagnóstico e a conduta 

adotada. Em contraste, os prontuários de serviços considerados como 

referência (CMI e SAE) apresentavam dados um pouco mais precisos em 

formas de anotações legíveis, que permitiam a compreensão do diagnóstico e 

conduta adotada, para aquele caso. 

  A importância deste estudo deve ser considerada em um contexto 

amplo, no que se refere à atualidade do tema, que tratou de uma doença 

milenar, facilmente diagnosticada e tratada, porém ainda presente. Aliás, 

quando iniciamos nossa pesquisa, não tínhamos ideia que trataríamos de uma 

doença que hoje preocupa e incomoda, em todos os níveis, os gestores da 

saúde, traduzido em novas estratégias, definições e campanhas, na tentativa 

de erradicação da sífilis congênita, antes prevista para o ano de 2015.  

Lidando no dia-a-dia com seres humanos, não há como se admitir a 

transmissibilidade da sífilis da mãe para uma criança. Como doença 

sexualmente transmissível, podemos admitir a dificuldade em seu controle por 

se tratar de uma doença que envolve o imprevisível comportamento humano. 

Mas, uma vez feito o diagnóstico, e pela facilidade no acesso aos serviços de 

saúde, não há justificativa ou explicação para os RNs que nasceram com sinais 

de SC encontrados e nem mesmo para a subnotificação no período.  

O que pudemos notar pela análise dos prontuários médicos é que, 

partindo do início para o fim do nosso estudo, as anotações, tanto médicas 

como da equipe de enfermagem, melhoraram em quantidade, resultando, por 

exemplo, em maior preocupação para que o número ideal de consultas 

preconizado pelo MS (75,9% das gestantes com ≥ 6 consultas) fosse realizado. 

Porém, mesmo com o número ideal de consultas PN alcançado, mais da 

metade das mulheres com SG (56,7%), não realizou o controle mensal de 

VDRL determinado pelo MS como ideal, podendo tal constatação indicar falta 
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de qualidade no atendimento, e que a realização do número ideal de consultas 

de PN não seja corolário de bom atendimento à gestante17. Notamos, pela 

análise dos prontuários das UBS, de um modo geral, total falta de interesse da 

Equipe em tratar e seguir a gestante com sífilis. O que pude notar também foi 

que, uma vez positivo o exame para sífilis, a gestante era encaminhada ao 

CMI, que já trabalha sobrecarregado no seguimento de outras gestações de 

risco. Para piorar o panorama, o encaminhamento nem sempre era imediato e, 

ainda pior, no mais das vezes, nem a gestante e nem seu parceiro recebiam, 

no momento do diagnóstico, ao menos o início do tratamento medicamentoso.  

Os achados do estudo, no entendimento deste pesquisador, podem 

indicar falta de comprometimento das equipes de saúde em todos os seus 

níveis de atendimento, no sentido de considerar a gestante com sífilis como 

prioridade no atendimento, pois existe um prazo para o tratamento de uma 

doença que pode afetar duas vidas, e que pode evoluir com sequelas, por 

vezes irreparáveis, no concepto. Embora tenha condutas bem definidas pelo 

MS, nem sempre estas são seguidas pelas equipes de saúde, tanto no 

acolhimento da gestante e do parceiro quanto na aplicação do tratamento e no 

controle de cura de uma doença que não deveria existir mais. Inexiste, por 

parte do município, qualquer deferência ou atendimento personalizado para as 

vidas que correm risco, a mãe com sífilis e seu(s) concepto(s).  O MS sugere 

articulação com o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), para revogação 

da resolução 94/2015, no sentido de permitir a aplicação de penicilina 

benzatina em gestantes com sífilis, pela enfermeira, nas unidades básicas de 

saúde, seguindo o protocolo do MS37, e procurando reduzir o tempo entre o 

diagnóstico e o início do tratamento medicamentoso.  

Nosso dever ético, do ponto de vista médico, será alertar a autoridade 

municipal de saúde constituída, no sentido de expor os achados deste estudo 

para que este resulte em melhorias no atendimento à população que procura a 

rede básica de atendimento médico, através de medidas que envolvam desde 

o Agente Comunitário de Saúde até o médico que realiza o seguimento da 

gestante com sífilis. O trabalho com a equipe que atende o RN será sugerido 

ao Hospital da cidade, olhando para o RN, filho de mãe com sífilis, com maior 

atenção, segundo normas já estabelecidas pelo MS.  
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Como proposta de intervenção, acreditamos que o treinamento 

periódico em saúde no manejo da SG e SC para as equipes que atendem a 

gestante com sífilis e o RN, produto desta gestação, será importante para que 

se tenha um olhar mais focalizado nesse grave problema de saúde pública 

altamente prevalente no município, seguindo orientação do MS37, através da 

criação dos Comitês de Investigação de Transmissão Vertical da sífilis, em 

nível municipal.   

As falhas verificadas na assistência pré-natal, bem como os fatores 

associados à sífilis congênita encontrados em nosso estudo apontam para a 

necessidade de empregar novas ferramentas e estratégias que incrementem o 

atendimento pré-natal e que auxiliem na redução da transmissão congênita da 

sífilis. Como proposta nesse sentido, a discussão dos casos por toda a equipe 

de saúde envolvida no cuidado, é uma ferramenta que pode contribuir 

significativamente para a melhoria da atenção no PN.   

Apesar dos protocolos assistenciais bem estabelecidos pelo Ministério 

da Saúde e da disponibilidade atual do medicamento indicado para o 

tratamento e cura da doença nas unidades públicas, tanto o diagnóstico quanto 

o tratamento, ou melhor, o manejo completo da sífilis, além da adesão dos 

parceiros e seu tratamento, são desafios os quais continuam não superados, 

tornando o controle da doença muito difícil. Ainda que haja melhor ação por 

parte da VE, atenção maior à busca ativa, monitoramento mais eficiente dos 

exames laboratoriais e intensificação de abordagens diferenciadas das 

gestantes, a sífilis congênita continua sendo, ao que parece, um grave 

problema de saúde pública em todos os estados e municípios brasileiros 

dando-nos a impressão de que sua eliminação é um alvo ainda longe de ser 

alcançado.  
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Em Itapeva, no período de 2010 a 2014, 149 mulheres tiveram 

diagnóstico de sífilis na gestação. A maioria tinha menos de 25 anos, com 

predomínio da raça branca, nível de escolaridade fundamental incompleto e 

residia na zona urbana. Cerca de 40% era tabagista. Oito gestantes não 

fizeram PN. A maioria começou o PN com IG ≤13 semanas, realizou mais de 

seis consultas PN e 97,2% das gestantes realizou algum teste sorológico não 

treponêmico, com resultado VDRL >1:4 em 57%. Das 149 gestantes com sífilis 

estudadas, 88 gestantes (59%) tiveram o diagnóstico de SG antes ou no 1º 

trimestre da gestação, 31 gestantes (20,8%) tiveram o diagnóstico no 2º 

trimestre, 13 gestantes no 3º trimestre (8,7%) e 17 (11,4%) tiveram o 

diagnóstico apenas no momento do parto/curetagem.  Das 132 mulheres com 

sífilis diagnosticada durante a gestação, 4 (3%) gestantes não receberam 

prescrição de tratamento; das 128 gestantes que receberam prescrição, 8 (6%) 

gestantes não receberam o tratamento prescrito; das 120 gestantes que 

receberam o tratamento prescrito, 12 (9%) gestantes receberam tratamento 

inadequado e das 108 gestantes que receberam tratamento adequado, 6 

gestantes (4,5%) foram tratadas menos de 30 dias antes do parto. Desta forma, 

apenas 102 receberam tratamento adequado no período ≥30 dias antes do 

parto. Das mulheres com SG que foram tratadas, somente 38 (31,7%) fizeram 

o VDRL mensal para o controle de cura. Quanto aos parceiros das gestantes 

com sífilis, 48,3% foram tratados inadequadamente ou não tratados.  

As taxas anuais de detecção de sífilis na gestação foram de: 

17,2/1.000 nascidos vivos (24/1393), em 2010; 16,3/1.000 nascidos vivos, em 

2011 (23/1409); 21,9/1.000 nascidos vivos (31/1412), em 2012; 17,5/1.000 

nascidos vivos (25/1427), 2013; e 31,4/1.000 nascidos vivos (46/1465), em 

2014, tendo sido maiores que a média do estado de São Paulo e do Brasil, em 

2015.  

Entre os 152 conceptos expostos à sífilis, ocorreram dois abortos e três 

natimortos. Em relação aos 147 RNs nascidos vivos, 29,9% foi prematuro (IG 

<36 semanas), 35,4% teve baixo peso (<2.500g) e 51% apresentou sinais de 

SC ao nascer, com predomínio de anemia, hepatomegalia e esplenomegalia; 

132 RNs realizaram pelo menos uma sorologia para sífilis (VDRL), com 

resultado positivo em 65,3%. Ocorreram cinco óbitos neonatais por SC. 
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Tratamento específico para sífilis logo após o nascimento foi prescrito para 

55,1% dos RNs vivos. Quase a totalidade dos RNs (91,4%) iniciou tratamento 

no dia do nascimento. Dos 142 RNs que estavam vivos no segundo ano de 

vida, 10 apresentaram sequelas.  

O pesquisador confirmou SC nos dois abortos e três natimortos e em 

101 dos 147 recém-nascidos vivos, totalizando 106 casos de SC, dos quais 62 

casos foram notificados como SC pela VE, sugerindo subnotificação. A taxa de 

transmissão congênita de sífilis entre os conceptos e recém-nascidos vivos 

expostos (filhos de mães com SG) foi de 69,7% (106/152). 

As taxas de incidência de SC no município de Itapeva (SP), no período 

estudado, foram de 15,1/1.000 NV em 2010, 12,1/1.000 NV em 2011, 

15,6/1.000 NV em 2012, 9,1/1.000 NV em 2013 e 22,3/1000 NV em 2014, 

sendo estas taxas mais altas que as informadas pela VE municipal.   

Na análise bivariada, tabagismo durante a gestação, <6 consultas de 

PN e IG ≥14 semanas ao diagnóstico de sífilis foram associados à ocorrência 

de SC. Na análise multivariada, foram construídos dois modelos: no primeiro 

modelo, IG ao diagnóstico (≥ 14 semanas) e tabagismo na gestação foram 

independentemente associados à ocorrência de SC; no segundo modelo: IG ao 

diagnóstico (≥ 14 semanas); número de consultas no PN (<6) e o resultado do 

primeiro VDRL que confirmou o diagnóstico de sífilis na gestante (>1:4) foram 

independentemente associados à ocorrência de SC.  
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Anexo A –  Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo B –  Autorização da Prefeitura do Município de Itapeva 
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Anexo C –  Autorização da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva 
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Anexo D –  Ficha de identificação de Sífilis em Gestante 
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Anexo E –  Ficha de identificação de Sífilis Congênita 
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