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A sífilis congênita ainda é um importante problema de saúde pública no Brasil. A infecção pelo Treponema pallidum pode
causar ulceração e possibilitar maior infecção pelo HIV e, em gestantes, está ligada a uma maior probabilidade de abortos,
natimortos, baixo peso ao nascer e visceromegalias. O objetivo foi quantificar os casos de sífilis congênita por região do Brasil,
a taxa de realização do pré-natal e tratamento dos parceiros. Utilizou-se dados coletados na plataforma do Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde (SUS) (http://datasus.saude.gov.br/), de 2008 a 2018. Foram registrados o total de
164.330 casos de sífilis congênita no Brasil entre estes anos, com maior prevalência na região Sudeste. Os dados observados
mostraram uma elevação no número de neonatos acometidos pela doença até o ano de 2017, seguido por uma queda no
número de casos registrados no ano de 2018. O percentual de gestantes que realizaram ou não o pré-natal foi contabilizado e
foi percebida uma elevação na participação das grávidas às consultas até o ano de 2017, seguido, também, por uma queda,
tanto na aderência ao acompanhamento médico quanto a não cooperação no ano de 2018. O quantitativo de parceiros que
realizaram o tratamento foi avaliado, observando-se uma crescente aderência do ano de 2014 a 2018. A pesquisa demonstra
a importância do tratamento do parceiro para reduzir as chances de reinfecção da gestante, de um atendimento pré-natal
com elevação quantitativa e qualitativa de sua abrangência, melhoria no sistema de notificação e diagnóstico da sífilis.
Palavras chave: Sífilis congênita, epidemiologia, tratamento do parceiro

ABSTRACT

Congenital syphilis: quantification of case number, prenatal and partner treatment
Congenital syphilis is still an important public health problem in Brazil. Treponema pallidum infection can cause ulceration
and lead to increased HIV infection and, in pregnant women, is associated with a higher probability of miscarriages,
stillbirths, low birth weight and visceromegaly. The objective was to quantify the cases of congenital syphilis by region of
Brazil, the rate of prenatal accomplishment and treatment of partners. Data collected on the platform of the Department of
Informatics of the SUS (Health Unic System) (http://datasus.saude.gov.br/) from 2008 to 2018 were used. A total of 164,330
cases of congenital syphilis were registered in Brazil between prevalence in the Southeast region. Observed data showed an
increase in the number of newborns affected by the disease until 2017, followed by a decrease in the number of registered
cases in the year 2018. The percentage of pregnant women who performed prenatal care or not was counted and perceived a
rise in pregnant women's participation in the consultations until 2017, followed by a decrease in both adherence to medical
follow-up and non-cooperation in the year 2018. The number of partners who underwent treatment was assessed, a
growing adherence from 2014 to 2018. The research demonstrates the importance of treating the partner to reduce the
chances of reinfection of the pregnant woman, a prenatal care with quantitative and qualitative elevation of its coverage,
improvement in the notification system and diagnosis of syphilis.
Keywords: Congenital syphilis, epidemiology, partner treatment.

Introdução
O termo Sıf́ilis foi, primeiramente, usado em 1530 pelo
mé dico e poeta Girolamo Fracastoro (BRASIL, 2010), para
designar a doença conhecida como "mal galê s" ou "mal
esanhol", que disseminava-se na Europa no sé culo XV, trazida pelos marinheiros espanhois das colô nias onde tal patologia era endê mica (AVELLEIRA; BOTTINO, 2006). Nessa
é poca a forma de transmissã o, bem como o agente etioló gico da doença, eram desconhecidos, sendo esse ú ltimo descoberto apenas 4 sé culos depois, na Academia Real Prussiana de Ciê ncias, em Berlim (SOUZA, 2005).
Em 1905 alguns estudiosos, por meio da aná lise laboratorial de uma pá pula existente na vulva de uma mulher com
sıf́ilis secundá ria, observaram microorganismos espiralados e finos que giravam em torno do seu maior comprimento: o Treponema pallidum (SOUZA, 2005).
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O T. pallidum é , portanto, uma espiroqueta Gram negativa nã o cultivá vel e exclusiva do ser humano. Sua trasmissã o
se dá por pequenas abrasõ es decorrentes da atividade sexual (AVELLEIRA; BOTTINO, 2006) ou por transmissã o vertical (BRASIL, 2010). O Treponema atinge o sistema linfá tico
regional e, por disseminaçã o hematogê nica, causa ulceraçã o
local, predispondo à coinfecçã o pelo HIV (BRASIL, 2010;
ALVES et al., 2019), bem como forma complexos imunoló gicos que se depositam em diversos ó rgã os e sistemas,
causando complicaçõ es relativas à infecçã o (SILVA;
RODRIGUES, 2018).
A sıf́ilis congê nita é decorrente da transmissã o hematogê nica da bacté ria da gestante portadora, por via transplacentá ria ou pelo contato com o canal do parto, para o seu
concepto. A transmissã o pode ocorrer em qualquer fase da
gestaçã o e da doença, sendo mais comum nas formas mais
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Método
A pesquisa foi realizada no banco de dados DATASUS
(http://datasus.saude.gov.br/). Foram coletados dados
nacionais de acordo com as seguintes etapas: Foi selecionado o item “Acesso à Informaçã o”, depois “Informaçõ es de
Saú de (TABNET)”, “Epidemioló gicas e Morbidade”. Abriu-se
uma nova pá gina e, nela, foi selecionado “Doenças e Agravos
de Notificaçã o - De 2007 em diante (SINAN)”. Na pá gina
aberta selecionou-se o item “Sıf́ilis Congê nita”. Na mesma
pá gina, surgiu um mapa do territó rio nacional no canto
direito superior e, na caixa de seleçã o sob o mapa, clicou-se
com o botã o esquerdo e, na lista, foi selecionado “Brasil por
regiã o, UF ou Municıp
́ io”. Abriu-se uma nova janela. Na caixa
“linha”, selecionou-se “Ano Diagnó stico”, na caixa “coluna”,
selecionou-se “Regiã o de Notificaçã o” e na caixa “conteú do”
selecionou-se “Casos confirmados”. Os dados coletados
entre os anos de 2008 e 2018, foram selecionados, um a um,
a partir da caixa “perıódos disponıv́eis”. Os demais dados
foram coletados alterando a seleçã o da caixa “coluna” e
fixando-se as caixas “linha” e “conteú do”. As demais seleçõ es
feitas na caixa “coluna” foram: “Realizou pré -natal” e “Trat
parceiro”. Os dados foram compilados no programa Excel,
componente do pacote Office da Microsoft Corporation.

Quantitativo de casos de sı́ ilis
congê nita nos anos de 2008 a 2018

Resultados
Foram registrados o total de 164.330 casos de sıf́ilis
congê nita no Brasil entre os anos de 2008 a 2018 (Figura 1),
sendo evidenciados um total de 70.461 na regiã o Sudeste
(42,88%), 50.176 na regiã o Nordeste (30,53%), 20.474 na
Regiã o Sul (12,46%), 14.037 casos na regiã o Norte (8,54%),
e 9.182 na Regiã o Centro-Oeste (5,59%).
180000 164330
160000
140000
120000
100000
70461

80000

50176

60000
40000

20474

20000
0

Brasil

Sul
Sudeste Nordeste
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Figura 1. Quantitativo de casos de sı́ ilis congê nita nos anos de 2008 a 2018 no Brasil e
macrorregiõ es brasileiras – Sinan. / Figure 1. Quantitative of congenital syphilis cases from
2008 to 2018 in Brazil and Brazilian macro regions - Sinan.

Deste total, 129.137 (78,58%) gestantes realizaram o
pré -natal, enquanto 25.535 (15,54%) nã o o realizaram.
Entre esses resultados, apenas em 27.705 casos (16,86%)
foi realizado o tratamento do parceiro no mesmo perıódo,
contra 98.950 casos (60,21%) em que nã o foi realizado
(Figura 2). Nã o há informaçõ es sobre a realizaçã o do pré natal em gestantes em 9.658 casos (5,88%) e sobre a realizaçã o do tratamento do parceiro em 37.675 (22,93%).
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Figura 2. Quantitativo de gestantes que izeram ou nã o pré -natal e de parceiros que
realizaram ou nã o tratamento nos anos de 2008 a 2018- Sinan. / Figure 2. Quantitative of
pregnant women who did or did not prenatal and of partners who did or did not treatment
in the years 2008 to 2018 – Sinan.

Todos os perıódos avaliados na pesquisa demonstraram
um aumento, em mé dia, de 2.221 novos casos/ano, com
exceçã o do ano de 2018, em que foi notificado uma reduçã o
de 1.359 casos. O mesmo padrã o foi observado no quantitativo de parceiros que nã o realizaram tratamento, gestantes
que realizaram o pré -natal e as que nã o realizaram o mesmo, todos eles demonstrando uma elevaçã o contın
́ ua de
notificaçõ es seguida de uma queda no nú mero de registros
no ano de 2018. No entanto, o quantitativo de parceiros que
realizaram o tratamento seguiu um diferente padrã o, apresentando um crescente nú mero de notificaçõ es até 2018,
onde foi observado um acré scimo de 1.233 parceiros na
participaçã o do pré -natal em relaçã o ao ano de 2017.
Discussão
O Ministé rio de Saú de tem como meta a eliminaçã o da
sıf́ilis congê nita com uma taxa menor ou igual 0,5 casos
para cada mil nascidos vivos, baseado na meta da Organizaçã o Mundial da Saú de e Organizaçã o Pan-Americana de
Saú de (PAHO, 2014; DOMINGUES; LEAL, 2016; WHO,
2017). Contudo, estudos indicam que a sıf́ilis congê nita
continua sendo um problema de saú de pú blica brasileira
(COOPER et al., 2016), sendo observado elevaçã o na taxa de
incidê ncia da mesma de 2,0 para 8,6 casos por mil nascidos
vivos no perıódo de 2006 a 2017. També m foi possıv́el
observar um maior incremento de notificaçõ es na regiã o
Norte (24,6%) e a maior prevalê ncia na regiã o Sudeste, com
9,4 casos por mil nascidos vivos (BRASIL, 2018). Ademais,
apesar de ter sido observado pelo Sistema de Informaçã o de
Agravos de Notificaçõ es (SINAN) um declın
́ io do nú mero de
casos no ano de 2018 (Figura 1), a tendê ncia é que o nú mero de casos continue aumentando (CALIFE et al., 2010;
BRASIL, 2018). Isso se dá por diversos fatores, dentre eles, o
aumento crescente na cobertura da testagem, com ampliaçã o do uso de testes rá pidos, reduçã o do uso de preservativos, e nã o aderê ncia dos profissionais de saú de à administraçã o de penicilina na Atençã o Bá sica (CALIFE et al., 2010).
A demonstraçã o da dificuldade no controle da doença,
sugere uma subnotificaçã o do nú mero de casos (LAFETA et
al., 2016), o que prejudica o desenvolvimento de estraté gias
para ampliar o acesso das gestantes ao serviço de saú de
(TIAGO et al., 2017) e baixa qualidade da assistê ncia pré natal no paıś (LAFETA et al., 2016; MACEDO et al., 2017),
uma vez que a grande maioria das gestantes (78,58%) teve
acesso à assistê ncia pré -natal e, ainda assim, observou-se
uma elevada prevalê ncia da infecçã o, quantificada pelo
SINAN (DE LORENZI; MADI, 2001; SILVA; RODRIGUES,
2018).
Entre os fatores que podem ser agravantes está o inıćio
tardio do pré -natal (DE LORENZI; MADI, 2001; SILVA;
RODRIGUES, 2018); a nã o realizaçã o de, no mın
́ imo, duas
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precoces desta ú ltima. As consequê ncias de sua transmissã o estã o associadas à uma maior probabilidade de abortos,
natimortos e ó bito perinatal (SES-SP, 2008), bem como
prematuridade, baixo peso ao nascer, lesõ es cutâ neas, hepatomegalia, entre outras diversas repercuçõ es sistê micas que
aumentam a morbimortalidade antes do 1º ano de vida
(BRASIL, 2006).
O objetivo do trabalho foi quantificar os casos de sıf́ilis
congê nita por regiã o do Brasil, as taxas de realizaçã o do pré natal e tratamento de parceiros.

Conclusão
A realidade da sıf́ilis congê nita no Brasil ainda está distante das metas propostas pelo Ministé rio da Saú de. A pesquisa sugere a importâ ncia do tratamento do parceiro
durante a assistê ncia pré -natal, evitando a reinfeçã o da
gestante, portando-se como ponto chave para o controle da
doença, aliado ao diagnó stico e tratamento das grá vidas em
uma consulta de qualidade e uma melhor notificaçã o do
nú mero de casos para o controle epidemioló gico adequado
da infecçã o.
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Sexualmente Transmissıv́eis e Aids: 100 p. 2010.
BRASIL. Boletim Epidemiológico de Sífilis Brasilia DF:
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DAMASCENO, A. B. et al. Sıf́ilis na gravidez. . Revista Hospital
Universitário Pedro Ernesto, v. 13, n. 3, p. 89-95, 2014.
DE AQUINO, G. T.; SILVA, H. C. G. Perfil das mulheres portadoras
de sıf́ilis gestacional em Santa Catarina no ano de 2012.
Arquivos Catarinenses de Medicina, v. 44, n. 4, p. 72-81,
2015.
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Tratamento da Sıf́ilis. Revista Científica Multidisciplinar
Núcleo do Conhecimento, v. 2, n. 8, p. 120-141, 2018a.
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sorologias para sıf́ilis, preferencialmente, uma no primeiro
trimestre da gravidez e a outra na trigé sima semana, como
preconizado pelo Ministé rio da Saú de (DE LORENZI; MADI,
2001; CALIFE et al., 2010; LAFETA et al., 2016; MACEDO et
al., 2017; SILVA; RODRIGUES, 2018) e o subdiagnó stico dos
parceiros (DE AQUINO; RODRIGUES, 2015). Destaca-se
també m os relatos na literatura da falha terapê utica (DE
LORENZI; MADI, 2001; SILVA; RODRIGUES, 2018), tanto em
gestantes quanto em seus parceiros (DE AQUINO; SILVA,
2015; LAFETA et al., 2016; MACEDO et al., 2017).
Infere-se que a dificuldade de tratamento do parceiro
portador da Infecçã o Sexualmente transmissıv́el (IST) estaria relacionada à construçã o histó rica das polıt́icas de saú de: provocando uma baixa procura ao atendimento; um
receio da gestante em comunicar o diagnó stico, devido a
reaçã o de seu parceiro, levando-o a um desconhecimento
de ser um portador da doença (CAMPOS et al., 2012;
LAFETA et al., 2016); a dificuldade em frequentar unidades
bá sicas de saú de, devido à s atividades laborativas que coincidem, na maior parte dos casos, com o horá rio do atendimento mé dico ambulatorial (RAMALHO et al., 2014;
BRASIL, 2018) e o tratamento inadequado, seja pela orientaçã o incorreta, nã o compreensã o de como realizá -lo
durante a consulta mé dica ou a negaçã o em fazê -lo, propiciando a reinfecçã o da grá vida (LAFETA et al., 2016). Isso
pode justificar a queda no nú mero de casos de sıf́ilis congê nita no ano de 2018, associada ao aumento no nú mero de
parceiros tratados, como demonstrado pelo SINAN (Figura
2).
Quanto à s gestantes, as publicaçõ es cientıf́icas tê m sido
insuficientes em definir se os ın
́ dices de insucesso terapê uticos se devem a nã o aderê ncia ao tratamento, a resistê ncia
bacteriana, a nã o realizaçã o/realizaçã o incorreta do tratamento ou reinfecçã o pela atividade sexual sem mé todo de
barreira, seja por tratamento inadequado do parceiro ou
mú ltiplos parceiros sexuais infectados (DE LORENZI; MADI,
2001; DAMASCENO et al., 2014; SILVA; RODRIGUES, 2018;
SILVA; VIEIRA, 20181a).

