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RESUMO 

A Sífilis Congênita (SC) é caracterizada como a infecção do concepto, predominantemente 

por via transplacentária, a partir da gestante infectada não tratada ou inadequadamente tratada. 

No Brasil, os municípios com mais de 100.000 habitantes concentram quase 80% do total de 

casos notificados da doença. Dessa forma, o objetivo do estudo é conhecer a distribuição da 

sífilis congênita nos municípios brasileiros com mais de 100.000 habitantes e avaliar sua 

correlação com indicadores socioeconômicos e de serviços de saúde, no período entre 2007 e 

2013. Trata-se de um estudo ecológico e que utilizou como unidade de análise os 283 

municípios brasileiros com mais de 100.000 habitantes. A população do estudo foi constituída 

por todos os casos de Sífilis Congênita notificados no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) nesses municípios. Foi realizada a análise descritiva dos casos 

notificados, análise bivariada usando o coeficiente de correlação de Pearson para avaliar o 

grau de relacionamento da prevalência da SC com cada um dos 14 indicadores selecionados 

para o estudo e análise de cluster para agrupar os municípios similares e foi realizado o teste 

t-Student para amostras independentes. No período de 2007 a 2013 foram notificados 38.533 

casos da doença. A maior parte foi constituída por crianças notificadas antes dos 7 dias de 

vida, pretas, igualmente distribuídas entre os sexos, de mães que realizaram o pré-natal e 

foram diagnosticadas nesse período ou no momento do parto. As regiões Norte e Nordeste 

destacaram-se por serem as únicas com média do coeficiente de detecção acima da nacional 

(2,54/1.000NV), no período analisado. Dentre as variáveis relacionadas à qualidade e 

cobertura dos serviços de saúde, a única significativa foi a variável percentual de nascidos 

vivos com 7 ou mais consultas de pré-natal (r = -0,264). O IDHM (r = - 0,151), Índice de 

GINI (r = 0,166), percentual de vulneráveis a pobreza (r = 0,218), percentual de mulheres 

pretas (r = 0,255), taxa de desemprego (r = 0,286), percentual de mulheres de 10 a 17 anos 

com filhos (r = 0,256), taxa de sífilis em gestantes (r = 0,480) apresentaram correlação 

significativa. Na análise de cluster foram gerados dois grupos (Grupo 1 e Grupo 2). Em 

média, o coeficiente de detecção da sífilis congênita no Grupo 1 foi de 1,45 (DP = 0,06) casos 

por mil nascidos vivos. O Grupo 2, por sua vez, teve uma média de 5,11 (DP = 0,17) casos 

por mil nascidos vivos. A diferença entre elas foi significativa t(275) = -20,21, p < 0,001. 

Diante dos resultados encontrados reafirma-se a importância do pré-natal no enfrentamento da 

sífilis congênita e a influência dos fatores socioeconômicos nas taxas apresentadas por essa 

doença.  

Palavras-chave: Sífilis Congênita, Pré-natal, Prevalência, Fatores socioeconômicos.  



 
 

 

ABSTRACT 

The Congenital Syphilis is characterized as infection of the conceptus, predominantly by 

transplacental transmission, from infected pregnant untreated or inadequately treated. In 

Brazil, the cities with more than 100,000 habitants, considered large cities, concentrated 

almost 80% of all reported cases of the disease. Thus, the objective of the study is to 

understand the distribution of congenital syphilis in cities with more than 100,000 habitants 

and assess its correlation with socioeconomic indicators and health services between 2007 and 

2013. This is an ecological study and used as the unit of analysis the 283 Brazilian cities with 

more than 100,000 people. The study population consisted of all cases of congenital syphilis 

reported in the Notifiable Diseases Information System (SINAN) in these cities. Descriptive 

analysis of reported cases was performed, the bivariate analysis using Pearson's correlation 

coefficient to assess the degree of relationship of the prevalence of congenital syphilis with 

each of the 14 indicators selected for the study and cluster analysis was performed to group 

the municipalities according to their similarities and was performed Student's t-test to evaluate 

the difference between the groups. In the period from 2007 to 2013 were reported 38,533 

cases of the disease in Brazil. Most of the cases consisted of children reported before 7 days 

of life, black, equally distributed between the sexes, mothers who underwent prenatal and 

were diagnosed in that period or at delivery. The northern and northeastern regions stood out 

for being the only ones with average prevalence above the national (2.54 / 1.000NV) in the 

period analyzed. Among the variables related to the quality and coverage of health services, 

the significant one was the percentage of live births variable with 7 or more prenatal 

consultations (r = -0.264). The IDHM (r = - 0.151), GINI index (r = 0.166), vulnerable 

percentage of poverty (r = 0.218), percentage of black women (r = 0.255), unemployment rate 

(r = 0.286), percentage of women 10 to 17 years with children (r = 0.256), Syphilis rate 

Gestational (r = 0.480) were significantly correlated. In the cluster analysis, two groups were 

generated (Group 1 and Group 2). On average, the detection rate of congenital syphilis in 

Group 1 was 1.45 (SD = 0.06) cases per thousand live births. Group 2, in turn, had an average 

of 5.11 (SD = 0.17) cases per thousand live births. The difference between them was 

significant t (275) = -20.21, p <0.001. Considering the results reaffirmed the importance of 

prenatal care in the face of congenital syphilis and the influence of socioeconomic factors in 

the rates presented by this disease. 

Keywords: Syphilis Congenital, Prenatal Care, prevalence, Socioeconomic Factors. 

  



 
 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Análise descritiva dos casos de Sífilis Congênita notificados no SINAN pelos 283 

municípios com mais de 100.000 habitantes, entre 2007 e 2013. Brasil, 2016. ....................... 33 

Tabela 2 - Análise do coeficiente de detecção da sífilis congênita nos municípios com mais 

de 100.000 habitantes, por regiões. Brasil, 2016. ..................................................................... 34 

Tabela 3 - Análise do coeficiente médio de detecção da sífilis em gestantes nos municípios 

com mais de 100.000 habitantes, por regiões. Brasil, 2016. .................................................... 34 

Tabela 4 - Análise da razão entre o número de casos notificados de sífilis congênita e sífilis 

em gestantes nos municípios com mais de 100.000 habitantes, por regiões. Brasil, 2016. ..... 35 

Tabela 5 – Correlação de Pearson entre a taxa de detecção da sífilis congênita e as variáveis 

socioeconômicas, demográficas e de serviços de saúde nos municípios de grande porte do 

Brasil. Natal/RN, 2016. ............................................................................................................ 36 

Tabela 6 – Comparação das médias entre dois grupos compostos por municípios de grande 

porte do Brasil em relação às variáveis socioeconômicas, demográficas e de serviços de 

saúde. Brasil, 2016. .................................................................................................................. 37 

 

 

  



 
 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Representação esquemática do curso da sífilis não tratada. ................................... 16 

Quadro 1- Manifestações clínicas da sífilis congênita de acordo com a evolução e estágios da 

doença. ...................................................................................................................................... 18 

Figura 2 - Condutas frente à sífilis congênita e gestante com sífilis. ...................................... 19 

Figura 3 – Taxa de incidência de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade (por 1.000 

nascidos vivos) por região de residência e ano de diagnóstico. Brasil, 2004 a 2013. .............. 22 

Quadro 2 – Variáveis dependentes estudadas e respectivas fontes de dados. ......................... 29 

Quadro 3 – Variáveis independentes estudadas e respectivas fontes de dados. ...................... 29 

 

 

 

 

  



 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CNS – Conselho Nacional de Saúde 

COAP – Contrato Organizativo de Ação Pública 

DATASUS – Departamento de Informática do Sistema único de Saúde 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

MS – Ministério da Saúde 

NV – Nascidos vivos 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

ONU – Organização das Nações Unidas 

OPAS – Organização Pan-Americana de Saúde 

PAISM – Programa de assistência Integral à Saúde da Mulher 

PHPN – Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

SC – Sífilis Congênita 

SG – Sífilis em gestantes 

SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

SINASC – Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 

SPSS – Pacote estatístico para Ciências Sociais (Statistical Package for the Social Sciences) 

SUS – Sistema Único de Saúde 

SVS – Secretaria de Vigilância em Saúde 

TV – Transmissão Vertical 

  



 
 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 13 

2. REVISÃO DE LITERATURA ......................................................................................... 15 

2.1 DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA SÍFILIS CONGÊNITA ............................. 15 

2.2 A EPIDEMIOLOGIA DA SÍFILIS CONGÊNITA NO BRASIL E NO MUNDO ....... 20 

2.3 PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS À SÍFILIS 

CONGÊNITA ....................................................................................................................... 23 

3. OBJETIVOS...................................................................................................................... 26 

3.1 OBJETIVO GERAL ....................................................................................................... 26 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................... 26 

4. METODOLOGIA ............................................................................................................. 27 

4.1 TIPO DE ESTUDO ........................................................................................................ 27 

4.2 LOCAL E POPULAÇÃO DE ESTUDO ........................................................................ 27 

4.3 COLETA DE DADOS .................................................................................................... 28 

4.4 VARIÁVEIS ................................................................................................................... 28 

4.5  ANÁLISE DOS DADOS ............................................................................................... 31 

5. RESULTADOS ................................................................................................................. 32 

6. DISCUSSÃO ..................................................................................................................... 39 

7. CONCLUSÃO .................................................................................................................. 43 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 44 

 

 

 



13 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A sífilis é uma doença infecciosa crônica causada pelo Treponema pallidum, exclusiva 

do ser humano, que acomete praticamente todos os órgãos e sistemas. A sua transmissão 

ocorre, predominantemente, pelo contato sexual e por via transplacentária para o feto, 

podendo ser transmitida ainda por transfusão de sangue ou acidente ocupacional (OMS, 2015; 

BRASIL, 2015; SONDA et al., 2013). 

Apesar da descoberta de sua cura no final dos anos 30, a sífilis ainda representa um 

sério problema de saúde pública mundial, em virtude do elevado número de ocorrências, 

principalmente nos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos (AVELLEIRA; 

BOTTINO, 2006; FERNANDES; FERNANDES; NAKATA, 2007). Mesmo em países 

desenvolvidos, a doença tem experimentado um importante aumento em sua frequência, 

principalmente, na última década. De acordo com estimativas da Organização Mundial de 

Saúde (OMS, 2008), ocorrem 36,4 milhões de novos casos da doença por ano.  

A sífilis congênita (SC) ocorre quando o T. pallidum, presente na corrente sanguínea 

da gestante infectada, atravessa a barreira placentária e penetra na corrente sanguínea do feto. 

A transmissão pode ocorrer em qualquer momento da gestação, sendo maior nas infecções 

recentes. Estima-se que a transmissão vertical da sífilis, em mulheres não tratadas, seja de 

30% a 100%, conforme a fase da doença (BRASIL, 2005; DAMASCENO et al., 2014).  

Embora a sífilis congênita seja uma infeção neonatal evitável, é a doença de 

transmissão materno-fetal com maior incidência no mundo (MELO; MELO FILHO; 

FERREIRA, 2011; RAMOS et al, 2007). Entre gestantes, estima-se que o número de casos da 

sífilis seja de aproximadamente 1 milhão. Em torno de 50% desses casos resultam em abortos 

espontâneos, natimortos, recém-nascidos com baixo peso ou infecção grave. Dados da OMS 

(2013) mostram uma ocorrência de 305.000 mortes fetais e neonatais decorrentes da SC, por 

ano. 

A ocorrência de sífilis tanto em gestantes como em recém-nascidos evidencia falhas 

dos serviços de saúde, particularmente da atenção ao pré-natal, pois o diagnóstico precoce e o 

tratamento das gestantes são medidas relativamente simples e bastante eficazes na prevenção 

da doença (BRASIL, 2015d). Segundo Saraceni (2007) e Araújo et al (2012), entre os fatores 

de risco que contribuem para que a prevalência de sífilis congênita se mantenha, está o baixo 
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nível socioeconômico e a baixa escolaridade das mães, a precocidade e promiscuidade sexual, 

aumento de número de mães solteiras e adolescentes e, sobretudo, a falta de adequada 

assistência pré-natal. 

Em 1995, o Brasil, juntamente com outros seis países da América Latina e Caribe, 

assumiu o compromisso para a elaboração do Plano de Ação visando à eliminação da sífilis 

congênita nas Américas até o ano 2000, elaborado pela Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS). A meta definida foi de um coeficiente de incidência de até 0,5 caso de SC por 1.000 

nascidos vivos, com o tratamento de 95% das gestantes com sífilis e redução do coeficiente de 

prevalência da infecção em gestantes para menos de 0,1% (OPAS, 2012). Após 15 anos, 

entretanto, o compromisso de eliminação da sífilis congênita ainda não foi atingido. 

Apesar de possuir um vasto território, com um total de 5565 municípios (IBGE, 2011), 

pouco mais da metade da população brasileira concentra-se nos grandes centros urbanos que 

correspondem a apenas 5,1% desse total. Essas cidades juntas reúnem expressiva parcela da 

população, produção de riqueza e apropriação de renda no país, tornando-se espaços 

fundamentais para a análise das potencialidades e desafios da dinâmica da sociedade urbana 

atual (ARAÚJO, 2011).  

Segundo Barcellos e colaboradores (2002), a análise de situação de saúde possui uma 

lógica territorial, uma vez que no espaço se distribuem populações humanas segundo 

similaridades culturais e socioeconômicas. O Estado se organiza e implementa ações nessa 

base territorial, que se torna palco de conflitos e também da gestão de setores. A análise de 

fenômenos de saúde nesses espaços serve, antes de tudo, para a síntese de indicadores 

epidemiológicos, ambientais e sociais. 

No Brasil, quase 80% dos casos de sífilis congênita ocorrem nos municípios de grande 

porte populacional. Conhecer os indicadores socioeconômicos e de serviços de saúde e a 

relação desses com a taxa de detecção da SC poderia ser uma estratégia para a compreensão 

da dinâmica da doença nessas populações. Tais análises poderiam auxiliar a definir 

intervenções mais adequadas para interromper a cadeia da transmissão vertical da sífilis 

nesses espaços. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Para uma melhor compreensão acerca da sífilis congênita, foi realizada uma revisão de 

literatura que abordou inicialmente o conceito da doença, suas características e evolução, 

diagnóstico, tratamento e prognóstico. Seguiu-se uma caracterização do perfil epidemiológico 

da SC no mundo e no Brasil, destacando seus índices de morbidade e mortalidade. Por fim, 

foram abordados os principais programas e políticas direcionadas à prevenção da sífilis 

congênita e como elas se articulam para atingir a meta global de erradicação da doença. 

 

2.1 DEFINIÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA SÍFILIS CONGÊNITA 

 

 A sífilis tem como agente etiológico o Treponema pallidum subespécie pallidum, uma 

bactéria gram-negativa do grupo das espiroquetas. Essa doença infecciosa sistêmica e 

exclusiva do ser humano, apesar de curável, não confere imunidade às posteriores exposições 

ao T. pallidum. De acordo com a manifestação clínica, é classificada como primária, 

secundária, latente (precoce e tardia) e terciária. A sífilis primária se caracteriza pelo 

aparecimento do cancro duro e a secundária por lesões não irritáveis na pele e mucosas, que 

desaparecem de forma espontânea, independentemente do tratamento. Nos estágios de 

latência não se observa nenhum sinal ou sintoma clínico. A última fase, quando atingida, é 

considerada o estágio destrutivo da doença (OMS, 2015; CENTERS FOR DISEASE 

CONTROL AND PREVENTION, 2015; BRASIL, 2015a; SONDA et al., 2013).  

A sífilis também pode ser classificada segundo o tempo de infecção em precoce 

(menos de um ano) e tardia (mais de um ano). Um modelo da evolução natural da sífilis é 

retratado na figura 1 (OMS, 2015).  

Pode-se adquirir sífilis por contato sexual, transmissão vertical, de forma indireta 

(objetos contaminados) e por transfusão de sangue ou derivados. A maioria dos indivíduos 

infectados não apresentam sintomas clínicos e, por desconhecimento, podem transmitir a 

doença, mantendo-a como um grave problema de saúde pública (CDC, 2015; SÃO PAULO, 

2010).  
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Figura 1 - Representação esquemática do curso da sífilis não tratada. 

 

Fonte: OMS, 2015. 

 

Existem duas vias para seu diagnóstico: ou se detecta a bactéria na lesão por exame 

direto, ou, mais frequentemente, testa-se a presença de anticorpos anti-T. pallidum no sangue 

por meio de testes imunológicos treponêmicos e não-treponêmicos (OMS, 2015).  

A penicilina é o medicamento de escolha no tratamento da sífilis e, apesar da 

existência de antibióticos alternativos aos pacientes que são comprovadamente alérgicos a ela, 

no caso da sífilis em gestantes não são recomendados tratamentos não penicilínicos, pois a 

penicilina G benzatina é capaz de atravessar a barreira transplacentária e, assim, tratar 

também o feto (ALEXANDER et al., 1999; WENDEL et al., 2002; BRASIL, 2015b; 

HAWKES et al., 2011).  

Na sífilis congênita, a gestante infectada não tratada ou inadequadamente tratada, por 

meio da disseminação hematogênica do Treponema pallidum, infecta o concepto, 

predominantemente por via transplacentária (BRASIL, 2006; OMS, 2015; CDC, 2015; 

LaFOND; LUKEHART,2006). A transmissão vertical (TV) pode ocorrer em qualquer fase 

gestacional, sendo o estágio clínico da sífilis na mãe e a duração da exposição do feto no útero 

os principais fatores determinantes da probabilidade dessa transmissão (BRASIL, 2015a).  

O índice de TV da sífilis em mulheres não tratadas varia de 30% a 100%, conforme a 

fase da doença (BRASIL, 2005; DAMASCENO et al., 2014). Os estágios primário e 

secundário são os que apresentam as maiores taxas de transmissão devido à condição recente 
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da infecção, caracterizada pela intensa multiplicação do patógeno e sua maior concentração 

circulante. Estima-se que ocorra aborto espontâneo, natimorto ou morte perinatal em 

aproximadamente 40% dos casos de gestantes com sífilis precoce, não tratadas (SÃO 

PAULO, 2014). 

A sífilis congênita não apresenta um período de incubação estabelecido como regra 

para o desenvolvimento da doença, possuindo um amplo espectro clínico. Assim, a criança 

pode nascer já gravemente doente ou com manifestações clínicas menos intensas ou 

aparentemente saudável (BRASIL, 2015a, SÃO PAULO, 2010).  

No feto, acredita-se que o treponema não desencadeie uma resposta clinicamente 

aparente até a 18ª ou 20ª semanas de gestação, em razão do sistema imunológico fetal não 

estar desenvolvido nesse período. Após essa fase, o concepto pode apresentar uma resposta 

imunológica imatura, o que justifica o nascimento de recém-nascidos assintomáticos em mais 

de 50% dos casos de sífilis congênita, com o surgimento tardio dos primeiros sintomas, 

geralmente nos primeiros três meses de vida, quando sequelas graves e irreversíveis podem se 

instalar na criança (CASAL et al, 2012; SÃO PAULO, 2014). 

As manifestações clínicas da sífilis congênita se dividem didaticamente em precoces, 

quando ocorrem até o segundo ano de vida e tardias, quando ocorrem após os dois anos. O 

quadro 1 apresenta as principais manifestações clínicas da doença em relação à sua evolução 

(BRASIL, 2015a).  

O diagnóstico da SC é baseado na avaliação laboratorial, clínica e epidemiológica de 

cada caso, visto que a predominância de recém-nascidos assintomáticos dificulta a 

identificação da doença. De uma maneira geral, os testes sorológicos são a principal forma de 

se estabelecer esse diagnóstico. Os exames laboratoriais, apesar de utilizarem a mesma 

metodologia na sífilis adquirida e em gestantes, possuem particularidades de indicação e 

interpretação na sífilis congênita devido aos anticorpos IgG maternos circulantes no concepto, 

que irão negativar apenas por volta do oitavo mês de vida (SÃO PAULO, 2010; BARSANTI 

et al., 1999, NEAMTU et al., 2011; OMS, 2015). A avaliação complementar da SC baseia-se 

em exames laboratoriais de líquor e sangue, exames de imagem e, quando possível, da 

pesquisa direta do T. pallidum (BRASIL, 2006). 

 

 



18 

 

Quadro 1- Manifestações clínicas da sífilis congênita de acordo com a evolução e estágios da 

doença. 

Evolução da 

doença 

Estágios da 

sífilis congênita 
Manifestações clínicas 

Sífilis congênita  

(até dois anos 

de idade) 

Precoce 

 Hepatomegalia com ou sem esplenomegalia e icterícia; 

 Lesões cutâneas, petéquias, púrpura; 

 Periostite ou osteíte ou osteocondrite, pseudoparalisia dos membros; 

 Sofrimento respiratório com ou sem pneumonia; 

 Rinite sero-sanguinolenta, anemia e linfadenopatia generalizada; 

 Fissura peribucal, síndrome nefrótica, hidropsia, edema, convulsão e 

meningite. 

Sífilis congênita  

(após dois anos 

de idade) 

Tardia 

 Tíbia em “lâmina de sabre”; 

 Articulações de Clutton; 

 Fronte “olímpica” e nariz “em sela”; 

 Dentes de Hutchinson, molares em “amora”; 

 Rágades periorais, mandíbula curta, arco palatino elevado; 

 Ceratite intersticial; 

 Surdez neurológica e dificuldade no aprendizado. 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2015a. 

 

O tratamento de escolha para a sífilis congênita também é a penicilina, sendo as 

penicilinas cristalina e procaína as mais indicadas. A situação clínico-laboratorial da mãe e 

criança irá determinar o esquema terapêutico que deve ser aplicado. O fluxograma na figura 2 

resume o conjunto de procedimentos empregados para cada uma das situações da SC 

(BRASIL, 2006). Para o seguimento e controle de cura da doença, recomenda-se que o recém-

nascido seja acompanhado por, pelo menos, dois anos (BRASIL, 2015a; INFORMES 

TÉCNICOS INSTITUCIONAIS, 2008).  

O prognóstico da SC parece estar relacionado à gravidade da infecção intrauterina e à 

época de início do tratamento. Daí a importância da triagem sorológica para sífilis em 

gestantes no combate à forma congênita da doença, não só durante o pré-natal, como também 

no parto (BRASIL, 2015a; WENDEL et al, 2002;. DAMASCENO et al., 2014). 
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Figura 2 - Condutas frente à sífilis congênita e gestante com sífilis. 

 

Fonte: BRASIL, 2006. 

 

Para fins epidemiológicos, a SC no Brasil é determinada segundo os quatro critérios 

descritos no Guia de Vigilância Epidemiológica (BRASIL, 2009):  

Primeiro critério – toda criança, ou aborto, ou natimorto de mãe com 

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

para sífilis, com qualquer titulação, na ausência de teste confirmatório 

treponêmico, realizado no pré-natal ou no momento do parto ou curetagem, 

que não tenha sido tratada ou tenha recebido tratamento inadequado.  

Segundo critério – todo indivíduo com menos de 13 anos de idade com as 

seguintes evidências sorológicas: titulações ascendentes (testes não 

treponêmicos); e/ou testes não treponêmicos reagentes após 6 meses de idade 

(exceto em situação de seguimento terapêutico); e/ou testes treponêmicos 

reagentes após 18 meses de idade; e/ou títulos em teste não treponêmico 

maiores do que os da mãe. 

Terceiro critério – todo indivíduo com menos de 13 anos de idade, com 

teste não treponêmicos reagente e evidência clínica e/ou liquórica e/ou 

radiológica de sífilis congênita. 
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Quarto critério – toda situação de evidência de infecção pelo T. pallidum 

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

de criança, aborto ou natimorto (BRASIL, 2009, p. 52). 

 

2.2 A EPIDEMIOLOGIA DA SÍFILIS CONGÊNITA NO BRASIL E NO MUNDO  

 

 Apesar de ser uma doença sexualmente transmissível (DST) curável, a sífilis está entre 

os principais problemas de saúde pública do mundo. De acordo com estimativas da OMS 

(2008), ocorrem 36,4 milhões de novos casos da doença, por ano. Entre gestantes, estima-se 

que esse número seja de aproximadamente 1 milhão. Por volta de 50% desses casos irão 

resultar em abortos espontâneos, natimortos, recém-nascidos com baixo peso ou infecção 

grave. Dados da OMS (2013) também mostram uma ocorrência de 305.000 mortes fetais e 

neonatais decorrentes da SC, por ano. 

 Em muitos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, o número de casos da 

sífilis congênita é elevado e crescente (TAN et al, 2013; WALKER; WALKER, 2002). 

Embora a prevenção da doença por meio de triagem e tratamento pré-natal seja bem 

estabelecida, a execução de programas eficazes em ambientes pobres em recursos econômicos 

tem-se revelado muito difícil. Em grande parte da África Subsaariana, por exemplo, estima-se 

que cerca de 10% das mulheres grávidas são afetadas pela sífilis (WALKER; WALKER, 

2002).  

Mesmo em países desenvolvidos, a sífilis congênita tem apresentado um aumento 

importante, principalmente nas últimas décadas. Na Rússia, o número de casos notificados da 

doença aumentou em 26 vezes, na década de 90 (TIKHONOVA et al, 2003). Estudo realizado 

por Bowen e colaboradores (2015) nos Estados Unidos da América, mostrou uma incidência 

de 11,6 casos por 100.000 NV de SC em 2014, a maior em mais de uma década. Esse 

aumento do número de casos também está sendo observado na Europa Ocidental (FENTON; 

LOWNDES, 2004; SAUTEUR et al, 2012), provavelmente devido à redução de 

investimentos na prevenção da doença. 

De acordo com a OPAS (2012), por ano, entre 164 e 344 mil crianças nascem com 

sífilis congênita na região das Américas. Com base em dados desses países, em 2009, as 

maiores incidências de SC ocorreram no Uruguai (5,3/1.000 NV), Paraguai (2,5/1.000 NV) e 
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Colômbia (2,2/1.000 NV). Em contrapartida, Cuba foi o único país da América Latina com 

níveis de incidência compatíveis com a eliminação da SC como problema de saúde pública 

(VALDERRAMA; ZACARÍAS; MAZIN, 2004). Em junho de 2015, o país tornou-se o 

primeiro do mundo a receber a validação da eliminação da sífilis congênita e transmissão 

vertical do HIV (KAMB, 2015).  

 O feito de Cuba reforça a importância da atenção primária no processo de prevenção e 

controle da sífilis congênita. Mesmo com recursos econômicos limitados, o país conseguiu 

fornecer um serviço de assistência pré-natal de qualidade com reflexos positivos nas taxas de 

morbidade e mortalidade infantil, sendo considerado um exemplo para os países da América 

Latina e Caribe, que também assumiram o compromisso de eliminação da SC e da 

transmissão vertical do HIV (KAMB, 2015). 

A triagem para sífilis no pré-natal, segundo a OMS (2008), deve ser uma orientação 

política e universal, uma vez que é um procedimento de baixo custo e pode ser executado em 

serviços de atenção primária em saúde. Três estudos realizados em países subdesenvolvidos 

relataram custos de cada caso de SC evitado variando entre US$86 a US$177. Ainda que a 

prevalência seja inferior a 1%, a realização de testes para sífilis se demonstrou compensadora 

em vários trabalhos (RAMOS, 2001; OMS, 2008).  

No Brasil, a sífilis congênita é uma doença de notificação compulsória desde 22 de 

Dezembro de 1986, por meio da Portaria no. 542 do Ministério da Saúde, (BRASIL, 1986). A 

notificação da sífilis em gestantes só se tornou obrigatória com a publicação da Portaria 

MS/SVS No 33, assinada em 14 de julho de 2005 (BRASIL, 2005). Apesar do grande número 

de casos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), estima-

se uma subnotificação dos casos de sífilis congênita em torno de 67% (RAMOS JR, 2007).  

Estudos realizados no Brasil apontaram taxas de prevalência da sífilis em parturientes 

que variaram de 1,1 a 1,7%, o que representa aproximadamente 32.000 a 49.000 infecções por 

sífilis em gestantes a cada ano no país (RODRIGUES; GUIMARÃES, 2004; 

SZWARCWALD et al., 2007). Em relação à sífilis congênita, estudos realizados na primeira 

década do milênio, apontaram resultados entre 9,9 e 21,9 casos da doença por 1000 NV (DE 

LORENZI; MADI, 2001; SCHETINI, 2005; KOMKA; LAGO, 2007; SZWARCWALD et 

al., 2007). 



22 

 

De acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde (BRASIL, 2015d), 

entre 1998 e 2013, foram notificados no SINAN 104.853 casos de sífilis congênita em 

menores de um ano de idade, dos quais 48.015 (45,8%) ocorreram na região Sudeste, 32.884 

(31,4%) no Nordeste, 8.959 (8,5%) no Sul, 8.856 (8,4%) no Norte e 6.139 (5,9%) no Centro-

Oeste. Nos últimos 10 anos, houve uma elevação na taxa de incidência da SC, que saltou de 

1,7 /1.000 NV em 2004 para 4,7/1000 NV em 2013 (figura 3). A taxa de mortalidade infantil 

por sífilis também aumentou nesse período, passando de 2,2 por 100.000 NV para 5,5 em 

2013. 

 

Figura 3 – Taxa de incidência de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade (por 1.000 

nascidos vivos) por região de residência e ano de diagnóstico. Brasil, 2004 a 2013. 

 

Fonte: BRASIL, 2015d. 

 

Em 2013, no Brasil, as maiores proporções de casos de sífilis congênita ocorreram em 

crianças com mães entre 20 e 29 anos de idade (50,2%) e que possuíam entre a 5a e a 8a série 

incompletas (24,7%). Em relação à raça/cor das mães das crianças com sífilis congênita, 

observou-se que a maioria era parda (54,5%) (BRASIL, 2015d). Estudos realizados em 

municípios de grande porte também apresentaram dados epidemiológicos semelhantes 

(SCHETINI et al, 2005; ALMEIDA; FERREIRA, 2007; HOLANDA et al, 2011; CATUNDA 

et al, 2013). 
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 Em estudo transversal realizado por FIGUEIRÓ-FILHO e colaboradores (2007), com 

512 puérperas, encontrou-se associação da sífilis congênita com a baixa escolaridade materna. 

Em relação à raça/cor da pele, alguns trabalhos relataram que as mulheres negras apresentam 

menos oportunidades de acesso ao pré-natal adequado, tornando menos provável a detecção e 

tratamento da sífilis durante a gravidez (LEAL; GAMA; CUNHA, 2005; MELO; MELO 

FILHO; FERREIA, 2011). Diferentes estudos também sinalizaram o extrato mais 

empobrecido da população brasileira como o detentor da maior ocorrência de casos de sífilis 

congênita (SARACENI et al,2007; MELO; MELO FILHO; FERREIA, 2011; LIMA, COSTA 

E DOURADO, 2008). 

 As mães jovens apresentaram-se em maior proporção, em detrimento às demais mães 

de filhos diagnosticados com sífilis congênita, possivelmente, devido à maior chance de 

possuírem um companheiro instável e por serem mais vulneráveis à assistência pré-natal 

inadequada (MELO; MELO FILHO; FERREIRA, 2011). De acordo com Araújo e col. 

(2012), embora tenha ocorrido o aumento da cobertura de pré-natal por meio da ESF, ainda é 

observada uma baixa efetividade dessas ações para a prevenção da sífilis congênita.  

 

2.3 PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS À SÍFILIS CONGÊNITA 

 

A diminuição da transmissão vertical da sífilis congênita depende de muitas ações 

relacionadas às políticas públicas de saúde materno-infantil e da melhoria da assistência pré-

natal (SARACENI et al., 2007). De modo geral, as ações de diagnóstico e prevenção precisam 

ser reforçadas no pré-natal, para apresentarem maior impacto e eficácia no combate à sífilis 

congênita (BRASIL, 2006). Se essa rede de cuidados não for capaz de detectar e tratar a sífilis 

na gestante, terá mais uma oportunidade durante o parto (DONALÍSIO; FREIRE; MENDES, 

2007). 

No início do século XX, a saúde da mulher estava ligada às políticas nacionais de 

saúde voltadas à assistência da mulher na gravidez, tento como prioridade a melhoria dos 

indicadores da saúde infantil. Inicialmente, a assistência materno-infantil era representada 

apenas por consultas no pré-natal e a assistência hospitalar ao parto (BRASIL, 2004). 
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Em 1983, em plena reforma sanitária no Brasil, o Ministério da Saúde lançou o 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) que representa, até o momento, 

um paradigma na atenção à saúde da mulher (PEDROSA, 2005). O Programa previa entre 

várias ações, o diagnóstico e tratamento das doenças sexualmente transmissíveis, tendo como 

uma das metas a eliminação da sífilis congênita como problema de saúde pública no país 

(BRASIL, 2004).  

Em 1995, o Brasil juntamente com outros países da América Latina e Caribe, por meio 

da resolução da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), assumiu o compromisso de 

eliminação da sífilis congênita nas Américas até o ano 2000. A meta definida foi de um 

coeficiente de incidência de até 0,5 caso de SC por 1.000 NV (OPAS, 1995; BRASIL, 2006). 

O documento “Estratégia e Plano de Ação para a Eliminação da Transmissão Vertical do HIV 

e da Sífilis Congênita” (OPAS, 2012) reafirmou o compromisso dos países das Américas para 

eliminação da transmissão vertical dos dois agravos com o prazo estendido até 2015. No 

entanto, o objetivo não foi alcançado e, ao contrário do esperado, os índices da SC vêm 

crescendo no paí, nos últimos anos (BRASIL, 2015). 

O Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN), criado pelo 

Ministério da Saúde (MS) e instituído através de sete Portarias, no ano 2000, apresentou como 

objetivo principal uma maior concentração de esforços na redução das altas taxas de morbi-

mortalidade materna e perinatal, bem como a melhoria no acesso, na cobertura e na qualidade 

da assistência primária (BRASIL, 2002). Essas ações também visavam à redução do número 

de casos de sífilis congênita. 

Com a intenção de reforçar as ações de redução da transmissão vertical de HIV e 

sífilis, em 2002, o Ministério da Saúde lançou o Projeto Nascer. Com foco de atuação nas 

maternidades com mais de 500 partos ao ano, o projeto tem como principal objetivo promover 

a capacitação de equipes multiprofissionais voltadas à reorganização do processo de trabalho 

para a melhoria da qualidade do atendimento à gestante, puérpera e recém-nascido (BRASIL, 

2003). 

Em 2006, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) aprovou a criação do Pacto pela 

Saúde. Esse conjunto de reformas institucionais do SUS apresenta como um dos seus três 

eixos o Pacto pela Vida, que tem entre suas prioridades básicas a redução da mortalidade 

materna e infantil (BRASIL, 2006). Para alcançar as metas dessa prioridade, fizeram-se 
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necessários mais investimentos na redução das taxas de transmissão vertical do HIV e da 

sífilis no país. 

Assim, em 2007, foi lançado oficialmente o Plano Nacional de Redução da 

Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis, o qual teve como metas a redução escalonada e 

regionalizada das taxas de TV da sífilis e do HIV até 2011. Para conseguir atingir o que foi 

proposto, tencionou-se o aumento da cobertura de testagem para essas doenças, aumentar a 

cobertura do tratamento de gestantes e seus parceiros, além da ampliação de ações de 

prevenção (BRASIL, 2007). 

No início da última década, o Ministério da Saúde lançou a Rede Cegonha (2011), 

com a intenção de assegurar à mulher e à criança o direito à atenção humanizada durante o 

pré-natal, parto, nascimento, período pós-parto e atenção infantil em todos os serviços de 

saúde do SUS. A nova estratégia de implantação dos testes rápidos de triagem da sífilis, no 

âmbito da atenção básica, teve como objetivo promover o diagnóstico precoce e consequente 

início oportuno das ações de prevenção, visando à eliminação da sífilis congênita, bem como 

a redução de óbitos materno-infantis evitáveis (BRASIL, 2015a).  

A sífilis congênita pode ser considerada um indicador da qualidade da assistência pré-

natal, pois se trata de uma doença prevenível, com diagnóstico e tratamento bem estabelecidos 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008; BRASIL, 2015a). Então, a persistência de 

altos índices da doença no país, mesmo com o aumento considerável da cobertura da 

assistência pré-natal, indica a ineficiência do sistema de saúde no enfrentamento do agravo, 

observada em todos os níveis operacionais e gerenciais da assistência.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a distribuição da sífilis congênita nos municípios brasileiros com mais de 

100.000 habitantes e avaliar sua correlação com indicadores socioeconômicos e de serviços de 

saúde, no período entre 2007 e 2013.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conhecer o coeficiente de detecção da sífilis congênita e da sífilis em gestantes dos 

municípios brasileiros com mais de 100.000 habitantes em suas respectivas regiões; 

 Avaliar a proporção de sífilis congênita em relação à sífilis em gestantes; 

 Analisar a correlação entre o coeficiente de detecção da sífilis congênita e os 

indicadores socioeconômicos, demográficos e indicadores de cobertura dos serviços 

de saúde nos municípios com mais de 100.000 habitantes. 

 Analisar a diferença entre grupos de municípios similares e os indicadores 

socioeconômicos, demográficos e indicadores de cobertura dos serviços de saúde nos 

municípios com mais de 100.000 habitantes. 

 

 

 

  



27 

 

4. METODOLOGIA 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, cujo desenho de estudo é o ecológico e utiliza-

se como unidade de análise os municípios brasileiros com mais de 100.000 habitantes. 

 

4.2 LOCAL E POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

A população do estudo foi constituída por todos os casos de sífilis congênita 

notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), de acordo com a 

definição do Ministério da Saúde (BRASIL, 2009), ocorridos nos municípios brasileiros de 

grande porte e metrópoles, entre 2007 e 2013. O período de escolha teve como base o ano de 

início da atual plataforma do SINAN, versão Net, que entrou em vigor em janeiro de 2007. O 

ano 2013 deveu-se ao limite de dados publicizados no sítio do Departamento de Informática 

do Sistema Único de Saúde (DATASUS). 

A definição de porte populacional aqui aplicada baseou-se na categorização dos 

municípios utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para análise 

dos dados referentes ao CENSO 2010. A hierarquização dos 5.565 municípios foi definida da 

seguinte forma: pequeno porte 1 = municípios com até 20.000 habitantes (n=3.914); pequeno 

porte 2 = municípios com 20.001 a 50.000 habitantes (n=1.043), médio porte = municípios 

com 50.001 a 100.000 habitantes (n=325), grande porte = municípios com 100.001 a 900.000 

habitantes (n=266) e metrópoles = municípios com mais de 900.000 habitantes (n=17) (IBGE, 

2011; DUARTE, 2012). Assim, nesse estudo foram analisadas as notificações de todos os 

municípios de grande porte e metrópoles do Brasil. 

A delimitação do local de estudo aos 283 municípios com mais de 100.000 habitantes 

deveu-se ao fato deles, apesar de representarem 5,1% do total de cidades, deterem 

aproximadamente 55% da população do Brasil no ano de 2010 (IBGE, 2015). Além disso, os 

municípios que corresponderam a essa descrição concentraram quase 80% do total de casos 

notificados de sífilis congênita, no período analisado (DATASUS, 2015c).  
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4.3 COLETA DE DADOS 

 

 As variáveis socioeconômicas, demográficas e de serviços de saúde foram obtidas 

através de dados secundários do Censo Demográfico 2010 do IBGE (IBGE, 2015), do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (ONU, 2015), do Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB) e dos indicadores de transição do Pacto pela Saúde e 

Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde (COAP) (BRASIL, 2015c).  

Os casos de sífilis congênita (A50.9/CID-10) foram obtidos no Ministério da 

Saúde/DATASUS, do SINAN (BRASIL, 2015c). O coeficiente de detecção da doença foi 

definido como o número de casos notificados de SC entre 2007 e 2013, dividido pelo número 

total de nascidos vivos (NV), residente no mesmo período e local, multiplicado por 1.000 NV 

(REDE INTEGRAL DE INFORMAÇÃO PARA A SAÚDE, 2008; MELO; MELO FILHO; 

FERREIRA, 2011).  

Os casos de sífilis em gestante (O98.1/CID-10) também foram obtidos no Ministério 

da Saúde/DATASUS, do SINAN (BRASIL, 2015c). O coeficiente de detecção foi 

determinado a partir do número de casos notificados de sífilis em gestante entre 2007 e 2013, 

dividido pelo número total de nascidos vivos (NV), residente no mesmo período e local, 

multiplicado por 1.000 NV (RIPSA, 2008; MELO; MELO FILHO; FERREIRA, 2011).  

Os dados relativos ao número de nascidos vivos foram obtidos no Sistema de 

Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) (BRASIL, 2015c).  

 

4.4 VARIÁVEIS 

 

A variável dependente do estudo foi o coeficiente de detecção da sífilis congênita, 

determinada pelo coeficiente médio de detecção da doença, como descrito no Quadro 2.  

As variáveis independentes selecionadas para esse trabalho foram indicadores que 

expressassem as principais características socioeconômicas, demográficas e de assistência dos 

serviços de saúde nos municípios brasileiros de grande porte. Foram eles Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), taxa de desemprego, percentual de 

vulneráveis à pobreza, índice de GINI, percentual de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram 
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filhos, taxa de analfabetismo, percentual de mulheres pretas, percentual de nascidos vivos 

com 7 ou mais consultas de pré-natal, percentual de cobertura das equipes de Atenção Básica, 

percentual da população cadastrada na Estratégia de Saúde da Família (ESF),  percentual de 

cobertura dos planos de saúde entre mulheres em idade fértil, percentual de gestantes com 

pré-natal no 1º Trimestre de gestação, percentual de gestantes com menos de 20 anos, 

coeficiente de detecção da sífilis em gestantes entre 2007 e 2013 (Quadro 3). 

 

Quadro 2 – Variáveis dependentes estudadas e respectivas fontes de dados.  

VARIÁVEL CONCEITUAÇÃO FONTE DE 

DADOS 

Coeficiente de detecção 

da Sífilis Congênita 

(2007-2013) 

Número de casos notificados de SC, dividido pelo 

número total de nascidos vivos (NV), em um 

determinado período e local de residência, 

multiplicado por 1.000. 

DATASUS 

(SINAN, 

SINASC) 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

 

Quadro 3 – Variáveis independentes estudadas e respectivas fontes de dados.  

VARIÁVEL CONCEITUAÇÃO FONTE DE 

DADOS 

IDHM (2010) Média geométrica das dimensões renda, educação e 

longevidade com pesos iguais. 

PNUD 

Taxa de desemprego 

(2010) 

Proporção (%) da população residente 

economicamente ativa de 16 anos e mais que se 

encontra sem trabalho na semana de referência, em 

determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

PNUD 

% de vulneráveis à 

pobreza (2010) 

Proporção de indivíduos com renda per capita igual ou 

inferior a 255 reais mensais em agosto de 2010, 

equivalente a ½ salário mínimo nessa data. O universo 

é limitado a quem vive em domicílios particulares 

permanentes. 

PNUD 

Índice de Gini 

(2010) 

Mede o grau de desigualdade existente na distribuição 

de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. 

Seu valor é igual a zero quando não há desigualdade e 

tende a 1 a medida em que a desigualdade aumenta.  O 

universo é limitado a quem vive em domicílios 

particulares permanentes. 

PNUD 
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Taxa de 

analfabetismo 

(2010)  

Percentual de pessoas com 15 anos ou mais de idade 

que não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete 

simples, no idioma que conhecem, na população total 

residente da mesma faixa etária, em determinado 

espaço geográfico, no ano considerado. 

IBGE 

% de mulheres de 10 

a 17 anos que 

tiveram filhos 

(2010) 

Razão entre mulheres de 10 a 17 anos que tiveram 

filhos e o total de mulheres nessa faixa etária, 

multiplicada por 100. 

PNUD 

% de mulheres 

pretas (2010) 

Porcentagem da população de mulheres que se 

autodeclarou negra ou parda no censo de 2010 

IBGE 

% de NV com 7 ou 

mais consultas de 

pré-natal (2010) 

Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais 

consultas de pré-natal em determinado local e período.  

DATASUS 

(COAP) 

% da população 

cadastrada na 

Estratégia de Saúde 

da Família (2010) 

Percentual da população cadastrada no Sistema de 

Informação da Atenção Básica em determinado local e 

período.  

DATASUS 

(COAP) 

% de cobertura de 

equipes da Atenção 

Básica (2010) 

Somatório do número de equipes da ESF com o 

número de equipe ESF equivalente, multiplicado por 

3.000. 

DATASUS 

(COAP) 

% de cobertura dos 

planos de saúde 

entre mulheres em 

idade fértil (2010) 

Percentual de mulheres na faixa etária de 10 a 49 anos 

vínculos a planos de saúde. 

ANS 

% de gestantes com 

menos de 20 anos 

(2010) 

Percentual de gestantes com idade inferior a 20 anos 

(até 19 anos 11 meses e 29 dias) cadastradas, tomando 

como referência a idade da gestante na data da última 

menstruação.  

DATASUS 

(SIAB) 

% de gestantes com 

pré-natal no 1º 

Trimestre de 

gestação (2010) 

Razão entre as gestantes cadastradas que iniciaram o 

pré-natal até o 3º mês de gravidez (durante o 1º 

trimestre de gestação) e o total de gestantes 

cadastradas, multiplicada por 100.  

DATASUS 

(SIAB) 

Coeficiente de 

detecção da sífilis 

em gestantes (2007-

2013) 

Número de casos notificados de SG, dividido pelo 

número total de nascidos vivos (NV), em um 

determinado período e local de residência, 

multiplicado por 1.000. 

DATASUS 

(SINAN, 

SINASC) 

Fonte: Produzido pelo próprio autor. 

 

 



31 

 

4.5  ANÁLISE DOS DADOS 

 

Na fase inicial de avaliação dos dados, realizou-se a análise descritiva dos casos de 

sífilis congênita notificados no SINAN pelos municípios brasileiros com mais de 100.000 

habitantes. Além disso, foi realizada a construção dos coeficientes de detecção da sífilis 

congênita e da sífilis em gestantes e da razão entre o número de casos registrados de SC e SG 

no período de 2007 a 2013.  

Ambos os coeficientes foram agrupados em sete anos, para diminuir as oscilações 

temporais e geográficas comuns em eventos de pequena magnitude. Para tanto, calculou-se a 

média móvel para cada um dos numeradores e denominador que compuseram os coeficientes 

de detecção da sífilis congênita e da sífilis em gestante. 

Para análise do coeficiente de correlação de Pearson (r), previamente foi realizado um 

“cleaning” para garantir a confiabilidade dos dados encontrados. A análise bivariada foi 

realizada com a finalidade de avaliar o grau de relacionamento do coeficiente de detecção da 

sífilis congênita com cada uma das variáveis socioeconômicas, demográficas e de cobertura 

dos serviços de saúde selecionadas.  

 A análise de cluster foi escolhida por permitir agrupar os municípios de acordo com 

suas similaridades. Esse tipo de análise multivariada gerou grupos com homogeneidade 

interna e heterogeneidade externa. Antes da criação desses agrupamentos foi necessária a 

limpeza do banco de dados, com a identificação e exclusão dos outliers multivariados. Após a 

criação dos grupos foi realizado o teste t-Student para amostras independentes. Esse teste 

estatístico foi escolhido para que se pudesse avaliar a diferença entre os grupos gerados a 

partir da análise de cluster. 

Para o processamento das análises estatísticas dos dados, foi utilizado o programa 

SPSS® 20.0, sendo aceito um valor de significância estatística de 5% para os testes 

realizados. 
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5. RESULTADOS 

 

 Entre 2007 e 2013 foram notificados 49.628 casos de sífilis congênita no Brasil. Os 

municípios de grande porte populacional detiveram 38.533 desses casos, correspondendo a 

77,64% do total de notificações realizadas no país. Os municípios com mais de 100.000 

habitantes da região Norte foram responsáveis por 8,37% (3.226 casos) das notificações, 

dentre todos os municípios do Brasil que se enquadram nessa definição de porte populacional. 

O Nordeste, por sua vez, correspondeu a 29,51% (11.373 casos). O Centro-Oeste, a apenas 

4,40% (1.697 casos). A região Sul deteve 9,74% (3.752 casos) e a Sudeste foi responsável 

pelo maior percentual de notificações, 47,97% (18.485 casos).  

 No mesmo período, em todo o território nacional, foram notificados 68.104 casos de 

sífilis em gestantes. Os municípios de grande porte detiveram 65,18% (44.392 casos) dessas 

notificações. A região norte deteve 9,70% (4.308 casos). O nordeste registrou 17,99% (7.988 

casos) e o centro-oeste 8,14% (3.612 casos) do total de notificações. Os municípios com mais 

de 100.000 habitantes da região sul foram responsáveis por 10,76% (4.778 casos) e a sudeste 

por 53,40% (23.706 casos). 

 Para a análise descritiva dos casos notificados de sífilis congênita nos municípios de 

grande porte no período analisado, selecionaram-se nove itens publicizados no sítio do 

DATASUS. Foram eles: sexo, raça e faixa etária da criança; classificação final dos casos de 

sífilis congênita; o momento em que a mãe foi diagnosticada com sífilis; idade e escolaridade 

da mãe; realização do pré-natal e tratamento do parceiro.  

Dentre todos os itens selecionados, apenas a idade da mãe não fez parte da construção 

do perfil dos casos notificados devido a problemas na qualidade dos dados fornecidos pelo 

sistema. Na planilha gerada a partir da base de dados do DATASUS todas as mães foram 

enquadradas com mais de 80 anos, sendo impossível a caracterização dessas mulheres por 

faixa etária. Assim, a análise descritiva dos casos de sífilis congênita baseou-se nos outros 

itens selecionados que se encontram na tabela 1.  
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Tabela 1 - Análise descritiva dos casos de Sífilis Congênita notificados no SINAN pelos 283 

municípios com mais de 100.000 habitantes, entre 2007 e 2013. Brasil, 2016.  

 N (38612) % 

Sexo   

Feminino 18152 47,01% 

Masculino   1731 45,15% 

Ignorado/Branco   3029   7,84% 

Raça   

Branca   9296 24,08% 

Negra 19277 49,92% 

Amarela + Indígena     226   0,59% 

Ignorado/Branco   9813 25,41% 

Faixa etária   

Até 6 dias 37198 96,34% 

7 dias a 12 anos   1414   3,66% 

Classificação final   

SC recente 33885 87,76% 

SC tardia     138   0,36% 

Natimorto/aborto por Sífilis   1500   3,88% 

Descartado   2417   6,26% 

Ignorado     672   1,74% 

Sífilis materna   

Durante o pré-natal 16330 42,29% 

No momento do parto/curetagem 16491 42,71% 

Após o parto   3564   9,23% 

Não realizado     273   0,71% 

Ignorado/Branco   1954   5,06% 

Realizou pré-natal   

Sim 27860 72,15% 

Não   8058 20,87% 

Ignorado/Branco   2694   6,98% 

Tratamento do parceiro   

Sim   4556 11,80% 

Não 25102 65,01% 

Ignorado/Branco   8954 23,19% 

Escolaridade da mãe
* 

  

Analfabeto     551   1,43% 

1 a 3 anos   3368   8,72% 

4 a 7 anos 12191 31,58% 

8 a 11 anos 10311 26,71% 

12 e mais     408   1,06% 

Não se aplica     156   0,40% 

Ignorado/Branco 11615 30,10% 

*N = 38600 casos. 
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 A análise do coeficiente de detecção da sífilis congênita nos municípios com mais de 

100.000 habitantes foi realizada em nível de regiões e em nível de Brasil (tabela 2). As 

regiões norte e nordeste destacaram-se por serem as únicas com média acima da nacional, no 

período analisado. 

 

Tabela 2 - Análise do coeficiente de detecção da sífilis congênita nos municípios com mais 

de 100.000 habitantes, por regiões. Brasil, 2016. 

 N Média DP Mediana Mínimo Máximo 

Brasil 283 2,54 2,22 1,94 0 10,81 

Região Norte 20 3,74 2,71 3,08 0,15 10,38 

Região Nordeste 58 3,47 2,59 2,76 0,16 10,66 

Região Centro-oeste 18 1,74 1,49 1,20 0,15   4,37 

Região Sudeste 139 2,20 1,87 1,62 0   9,62 

Região Sul 48 2,19 2,22 1,83 0,03 10,81 

 

 A análise do coeficiente de detecção da sífilis em gestantes nos municípios com mais 

de 100.000 habitantes também foi realizada em nível de regiões e em nível de Brasil (tabela 

3). Nesse caso, no período analisado, apenas a região sudeste ficou abaixo da média nacional 

e a região sul apresentou a mesma média. 

Tabela 3 - Análise do coeficiente médio de detecção da sífilis em gestantes nos municípios 

com mais de 100.000 habitantes, por regiões. Brasil, 2016. 

 N Média DP Mediana Mínimo Máximo 

Brasil 283 3,52 2,46 2,94 0,07 14,25 

Região Norte 20 4,93 4,13 3,65 0,36 13,55 

Região Nordeste 58 3,54 2,53 2,98 0,57 14,25 

Região Centro-oeste 18 4,94 2,80 3,87 1,86 10,58 

Região Sudeste 139 3,12 2,05 2,69 0,07 11,03 

Região Sul 48 3,52 2,11 3,30 0,58   9,06 
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 A análise da razão entre o número de casos notificados de sífilis congênita e o número 

de casos notificados de sífilis em gestantes nos municípios com mais de 100.000 habitantes, 

entre 2007 e 2013, encontra-se descrita na tabela 4. As regiões norte e nordeste são as únicas 

que apresentam uma média superior a nacional, sendo a média da última região superior a 1,0. 

 

Tabela 4 - Análise da razão entre o número de casos notificados de sífilis congênita e sífilis 

em gestantes nos municípios com mais de 100.000 habitantes, por regiões. Brasil, 2016. 

 N Média DP Mediana Mínimo Máximo 

Brasil 283 0,87 0,88 0,62 0 7,04 

Região Norte 20 0,89 0,41 0,90 0,30 1,53 

Região Nordeste 58 1,28 1,16 0,90 0,03 6,52 

Região Centro-oeste 18 0,47 0,48 0,27 0,02 1,69 

Região Sudeste 139 0,82 0,82 0,61 0 7,04 

Região Sul 48 0,67 0,74 0,52 0,03 4,38 

 

Das 14 variáveis independentes aplicadas na análise de correlação de Pearson (r), seis 

delas não apresentaram correlação significativa com o coeficiente de detecção da sífilis 

congênita. Dentre essas, a “taxa de analfabetismo” foi a única entre as variáveis 

socioeconômicas e demográficas analisadas não significativa. As demais foram relacionadas 

aos serviços de saúde, sendo elas: “cobertura dos planos de saúde”, “cobertura das equipes da 

Atenção Básica”, “percentual da população cadastrada na estratégia de saúde da família”, 

“percentual de gestantes com pré-natal no 1° trimestre de gestação” e “percentual de gestantes 

com menos de 20 anos”. Os valores de ‘r’ encontram-se na tabela 5. 

Para uma maior compreensão de como as variáveis selecionadas do estudo afetavam a 

taxa de detecção de sífilis congênita foi realizada uma análise de clusters. Inicialmente fez-se 

um “cleaning” para garantir a confiabilidade dos dados encontrados. Nessa etapa, 6 

municípios (Bragança/PA, Fortaleza/CE, Olinda/PE, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Porto 

Alegre/RS) foram detectados como outliers multivariados, sendo removidos da análise. Os 

277 municípios restantes foram agrupados de acordo com suas similaridades, o que garantiu o 

surgimento do Grupo 1 contendo 207 municípios e do Grupo 2 composto por 70 municípios 

de grande porte. 
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Os grupos criados a partir da análise de clusters foram submetidos ao teste t independe 

(tabela 6). Em média, o coeficiente de detecção da sífilis congênita no Grupo 1 foi de 1,45 

(DP = 0,06) casos por mil nascidos vivos. O Grupo 2, por sua vez, teve uma média de 5,11 

(DP = 0,17) casos por mil nascidos vivos. A diferença entre elas foi significativa t(275) = -

20,21, p < 0,001. 

Das comparações realizadas com as variáveis independentes, seis não apresentaram 

um p > 0,05. Nas demais houve diferença significativa entre os dois grupos de municípios e as 

variáveis socioeconômicas, demográficas e de serviços de saúde. 

Tabela 5 – Correlação de Pearson entre a taxa de detecção da sífilis congênita e as variáveis 

socioeconômicas, demográficas e de serviços de saúde nos municípios de grande porte do 

Brasil. Natal/RN, 2016. 

Coeficiente de detecção da sífilis congênita 

Variáveis r Valor de p N 

Taxa de detecção de sífilis em gestantes 0,480 < 0,001 283 

IDHM -0,151    0,011 283 

Taxa de desemprego 0,286 < 0,001 283 

% de vulneráveis a pobreza 0,218 < 0,001 283 

Índice de GINI 0,166    0,005 283 

% de mulheres de 10-17 anos com filhos 0,256 < 0,001 283 

Taxa de analfabetismo 0,057    0,341 283 

% de mulheres pretas 0,255 < 0,001 283 

Cobertura dos planos de saúde  -0,087    0,142 283 

Cobertura das equipes da AB 0,006    0,917 283 

% da população cadastrada na ESF 0,041    0,494 283 

% NV com 7 ou mais consultas de pré-natal -0,264 < 0,001 283 

% de gestantes com pré-natal no 1Tri de 

gestação
 -0,115    0,057   276* 

% de gestantes com menos de 20 anos 0,102    0,091   276* 

*Sete municípios não divulgaram esses dados na plataforma DATASUS/SIAB. 



37 

 

Tabela 6 – Comparação das médias entre dois grupos compostos por municípios de grande 

porte do Brasil em relação às variáveis socioeconômicas, demográficas e de serviços de 

saúde. Brasil, 2016. 

 Grupos* Média DP t P 

Taxa de detecção de sífilis 

em gestantes 

1 2,85 1,83 

-6,297 < 0,001 
2 5,22 2,96 

IDHM 

1 0,75 0,05 

3,084    0,002 

2 0,73 0,04 

Taxa de desemprego 

1 7,63 2,62 

-4,090 < 0,001 

2 9,14 2,86 

% de vulneráveis à 

pobreza 

1 23,88 14,93 

-2,816    0,005 

2 29,49 12,77 

Índice de GINI 

1 0,51 0,05 

0,273    0,785 

2 0,51 0,06 

% de mulheres de 10-17 

anos com filhos 

1 2,43 0,83 

-4,100 < 0,001 

2 2,92 0,98 

Taxa de analfabetismo 

1 7,82 6,06 

-1,091    0,276 

2 8,70 5,22 

% de mulheres pretas 

1 22,69 14,93 

-3,267    0,001 

2 27,34 12,77 

Cobertura dos planos de 

saúde 

1 29,34 16,44 

2,554    0,011 

2 23,64 15,23 

Cobertura das equipes da 

AB 

1 47,90 22,27 

-1,668    0,097 

2 53,08 23,02 

% da população 

cadastrada na ESF 

1 40,73 29,65 

-1,478    0,140 

2 46,90 31,59 

% NV com 7 ou mais 

consultas de pré-natal 

1 67,27 17,98 

3,202    0,002 

2 59,43 16,88 
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% de gestantes com pré-

natal no 1Tri de gestação
 

1 79,89 12,90 

1,479    0,140 

2 77,23 13,23 

% de gestantes com menos 

de 20 anos 

1 118,60 119,64 

0,599    0,550 

2 109,93 31,74 

*Grupo 1 = 207 municípios; Grupo 2 = 70 municípios. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O perfil dos casos notificados de sífilis congênita entre 2007 e 2013 foi de crianças 

com menos de 7 dias de vida, diagnosticados com SC recente, pretas, igualmente distribuídas 

entre os sexos, de mães que realizaram o pré-natal e foram diagnosticadas nesse período ou no 

momento do parto. Quase 70% dessas mães possuíam até 11 anos de estudo e apenas 

aproximadamente 12% dos seus parceiros foram tratados para a sífilis. Esses achados estão de 

acordo com outros trabalhos que também descreveram o perfil de crianças e/ou gestantes com 

sífilis (BRASIL, 2015d, CARVALHO E BRITO, 2014; DOMINGUES E LEAL, 2016; 

PIRES, et al., 2014). 

O coeficiente de detecção da sífilis congênita no Brasil estimado pelo estudo, de 2,54 

por mil nascidos vivos, foi cinco vezes maior que os valores propostos como meta pela 

Organização Pan-Americana de Saúde. O ideal seria, em 2015, apresentarmos uma incidência 

de sífilis congênita inferior a 0,5/1.000 casos da doença. Outros estudos também encontraram 

valores de detecção semelhantes (BRASIL, 2015d; CARVALHO, BRITO, 2014; CATUNDA 

et al, 2013; DOMINGUES, LEAL, 2016; LIMA et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2014). 

Infelizmente, a alta taxa indica a incapacidade de enfretamento da sífilis, sendo esse um 

problema que afeta não só o Brasil, mas o mundo. De acordo com Newman e colaboradores 

(2013), quase um terço das gestantes com sífilis não recebem tratamento adequado levando a 

uma substancial morbi-mortalidade perinatal. 

O coeficiente de detecção da sífilis em gestantes também apresentou altas taxas, sendo 

a região Sudeste a única com valores abaixo da média nacional de 3,52 casos por mil nascidos 

vivos. A identificação e diagnóstico oportunos da sífilis em gestantes é um fator crucial na 

redução de casos de sífilis congênita (LAFETÁ et al., 2016; MAGUALHÃES, 2013). Falhas 

nessas etapas são um indicativo de má qualidade da cobertura e assistência pré-natal. Ao ser 

analisada a descritiva dos casos notificados de sífilis congênita, percebe-se que mais de 70% 

das gestantes realizou pré-natal e quase 50% delas foram diagnosticadas com sífilis nesse 

período. Mesmo assim, o coeficiente de detecção da SC no país é elevado, o que reforça a 

perda de oportunidade de redução da sífilis congênita.  

A variação dos valores relativos ao coeficiente de detecção da sífilis congênita entre as 

regiões do país revela a dificuldade do Norte e Nordeste em combater a infecção. Isso se torna 
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ainda mais claro ao analisarmos a razão entre o número de casos de SC e o número de casos 

de sífilis em gestantes. Ambas as regiões apresentam valores maiores que a média nacional de 

0,87. Quanto mais elevadas são as razões, maiores são os números de notificação da sífilis 

congênita, o que reforça a perda de oportunidade tanto na detecção como no tratamento de 

gestantes com sífilis. A situação desejada seria uma razão inferior à encontrada, indicando que 

as gestantes com sífilis foram identificadas e corretamente tratadas, quebrando assim a cadeia 

de transmissão da doença. 

Um fator limitante do trabalho foi o uso de dados secundários. A subnotificação é um 

problema relevante que afeta a construção de indicadores e, consequentemente, a percepção 

da real situação da sífilis congênita e em gestantes no país. Igualmente grave é o numero de 

campos de preenchimento obrigatório contidos nas fichas de avaliação registrados como 

branco ou ignorado (SILVA e CUNHA, 2011; LAFETÁ et al., 2016). Na análise descritiva vê-

se que pontos importantes na construção do perfil de casos, como raça, tratamento do parceiro 

e escolaridade da mãe apresentam mais de 20% de falha no registro da informação.  

A elaboração de ações que tenham impacto positivo no enfrentamento dos agravos 

notificáveis necessita que as informações obtidas através da notificação e posteriormente 

registro no SINAN, possam ter qualidade reconhecida e sejam consideradas confiáveis. Dessa 

maneira, a qualidade da informação produzida pelo SINAN é fundamental e ela deve ser 

sistematicamente avaliada antes que a mesma possa servir de subsídio para o planejamento de 

ações com impacto populacional.  

A correlação do coeficiente de detecção de sífilis congênita com indicadores 

socioeconômicos, demográficos e de serviços de saúde nos municípios de grande porte 

mostrou resultados interessantes. O IDHM juntamente com o Índice de GINI apresentaram 

fraca correlação. O primeiro com um valor negativo reafirmou o achado de outros trabalhos 

em que quanto menor o desenvolvimento humano nos municípios, maiores são os índices de 

sífilis congênita. O segundo, com valor positivo, indica que quanto maior a desigualdade 

social, maior também o coeficiente de detecção da SC (DOMINGUES E LEAL, 2016; 

PIRES, et al., 2014). 

A taxa de desemprego e vulnerabilidade à pobreza apresentaram correlação positiva. 

Em um trabalho de revisão, Pires e colaboradores (2014) identificaram o baixo nível 

socioeconômico como um fator relacionado ao número de casos de sífilis congênita. Essa 
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situação de vulnerabilidade afeta o acesso aos serviços de saúde, a conscientização ou até 

mesmo o próprio conhecimento da doença e seu impacto negativo durante a gestação. 

O percentual de mulheres jovens (10 a 17 anos) com filhos e o percentual de mulheres 

pretas são indicadores de risco para a sífilis congênita. A falta de conscientização sobre as 

IST’s e a dificuldade de acesso aos serviços de saúde são fatores importantes no 

enquadramento das mulheres que compõem esses grupos em situação de vulnerabilidade 

social. A análise da correlação de Pearson confirmou a correlação positiva desses indicadores 

com o coeficiente de detecção da sífilis congênita.  

Com relação aos índices referentes aos serviços de saúde, apenas o percentual de 

nascidos vivos de mães que realizaram 7 ou mais consultas de pré-natal teve um valor de p 

significativo. O valor de r negativo reforça a assistência pré-natal como um fator crucial na 

identificação e tratamento da sífilis em gestantes. Caso o serviço prestado a essas mulheres 

seja de qualidade, o enfrentamento da sífilis congênita será eficaz e, a longo prazo, 

conseguiríamos reduzir o coeficiente de detecção da doença aos valores estabelecidos pela 

OPAS (DOMINGUES et al., 2013; NEWMAN et al., 2013; OPAS, 1995). 

Frente ao vasto território do Brasil, não é de surpreender que todos os 283 municípios 

analisados apresentem características socioeconômicas e demográficas diferentes. Para tentar 

visualizar essas diferenças, foi realizada uma análise de agrupamentos ou clusters. Os dois 

grupos de municípios gerados nessa análise foram agrupados de acordo com similaridades.  

O primeiro cluster, constituído por 207 municípios, representa um grupo formado por 

municípios economicamente mais abastados em que as desigualdades socioeconômicas e 

demográficas não se manifestam com tanta intensidade quanto no segundo cluster composto 

por 70 municípios. Esse último, composto por boa parte das cidades das regiões norte e 

nordeste, apresenta as piores taxas de acesso aos serviços de saúde e maiores desigualdades 

sociais, econômicas e demográficas.  

A comparação das médias entre eles mostrou uma diferença significativa para o 

coeficiente de detecção de sífilis em gestantes, IDHM, taxa de desemprego e percentual de 

vulneráveis à pobreza, percentual de mulheres jovens com filhos e de pretas. Esses resultados 

demonstram que os grupos de municípios comportam-se de maneira diferente quanto a essas 

variáveis e que a dinâmica social provavelmente influencia nesses resultados.  
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A cobertura dos planos de saúde também apresentou diferença significativa entre os 

clusters. O consumo de serviços de assistência à saúde privada no Brasil é considerável, 

principalmente nas grandes cidades. Os planos de saúde se caracterizam como gerador de 

desigualdades no acesso aos serviços de saúde, uma vez que apenas uma parcela da população 

consegue custeá-los. Apesar de a sífilis ser considerada uma doença predominante das classes 

sociais com menores rendas, o aumento dos gastos com saúde nesse extrato social aumentou, 

de acordo com estudo realizado por Garcia e colaboradores (2015).  

Por fim, o percentual de nascidos vivos de mães que realizaram 7 ou mais consultas de 

pré-natal foram significativamente diferentes. Mais uma vez a assistência pré-natal se destaca 

na avaliação do coeficiente de detecção da sífilis congênita. Na verdade, o número de casos da 

doença é considerado como um indicador de qualidade da atenção pré-natal (FRANÇA et al., 

2015). Isso porque uma boa assistência leva a identificação e tratamento das gestantes e 

consequentes reduções dos casos de crianças que nascem com sífilis. Provavelmente nos dois 

grupos a qualidade desse serviço é diferente, o que afeta diretamente o coeficiente de detecção 

da doença. 

Em estudo sobre a avaliação das ações de controle da sífilis na assistência pré-natal da 

rede pública, Domingues e colaboradores (2012) identificaram falhas no aconselhamento das 

gestantes, na garantia do número mínimo de consultas e realização dos exames sorológicos, 

além de problemas no tratamento adequado das gestantes e principalmente dos parceiros. 

Diante dos resultados encontrados, percebe-se a importância do pré-natal de qualidade 

na redução das taxas de sífilis congênita. A introdução de métodos diagnósticos de resultado 

rápido reconhecidos como custo-efetivos (KAHN, 2014; BAGATINI et a., 2016) as 

campanhas de conscientização, facilidade de acesso aos serviços de saúde, ampliação da 

cobertura assistida pelos serviços de referência e a formação profissional continuada são 

alternativas que podem levar a melhoria da assistência pré-natal às gestantes (DOMINGUES 

et al., 2013, DUARTE, 2012; TAGARRO, 2013). Não menos importantes, os fatores 

socioeconômicos devem ser levados em consideração para o enfrentamento da sífilis.  
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7. CONCLUSÃO 

 

Apesar de ser uma doença de etiologia conhecida, com diagnóstico e tratamento 

simples, o número de casos notificados de sífilis congênita no Brasil ainda apresenta níveis 

preocupantes e indica que o controle da sífilis em gestantes é deficiente. O elevado coeficiente 

de detecção da doença em municípios com mais de 100.000 habitantes reforça a importância 

de medidas mais efetivas para o seu controle e prevenção. 

A importância do pré-natal no enfrentamento da sífilis congênita destaca-se como uma 

excelente forma de enfrentamento da doença. Mas, para tanto é necessário que essa 

assistência seja de qualidade, por meio de profissionais capacitados, facilidade de acesso ao 

diagnóstico, aumento do número de serviços de referência e cobertura das equipes de atenção 

básica. Sendo essas ações baseadas na singularidade e demanda de cada uma das regiões do 

país e também do porte populacional dos municípios.  

A influência dos fatores socioeconômicos e demográficos nas taxas apresentadas de 

detecção da sífilis congênita deve ser levada em consideração como uma das possíveis razões 

do difícil combate factual da doença. Logo, uma efetiva forma de enfrentamento seria associar 

a melhoria da qualidade e cobertura dos serviços de saúde com a redução de iniquidades 

sociais.  
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