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OLIVEIRA, S. I. M. Notificações de sífilis gestacional e congênita: uma análise
epidemiológica. 2016. 78 fls. Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2016.
A sífilis é uma doença infecciosa que permanece como um dos principais agravos de
notificação a ser enfrentado em âmbito global. No contexto materno-infantil relaciona-se a
efeitos deletérios a partir da transmissão vertical e expõe o binômio mãe e filho a riscos como
o aborto e a morte perinatal. Desse modo, ações efetivas para o controle da doença devem ser
realizadas no pré-natal, em momento oportuno, para garantir a prevenção da forma congênita
da doença. Neste sentido, esta pesquisa objetiva analisar as notificações de sífilis gestacional e
congênita e os fatores relacionados à transmissão vertical. Trata-se de uma pesquisa de
abordagem quantitativa epidemiológica, tipo seccional, de dados secundários, realizado no
ano de 2016. A amostra foi composta a partir dos critérios de elegibilidade e totalizou 129
notificações de sífilis em gestantes e 132 notificações para sífilis congênita no período entre
junho de 2011 e dezembro de 2015, no Município de Natal/RN. A coleta de dados ocorreu
entre os meses de maio a agosto por meio do banco do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação. Os dados foram analisados pela estatística descritiva e inferencial. Os testes QuiQuadrado, T-Student e Fisher foram utilizados para verificar as associações entre as variáveis
de interesse. A pesquisa recebeu parecer favorável pelo Comitê de Ética da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, sob o número 1.449.134 e Certificado de Apresentação para
Apreciação Ética 53305315.3.0000.5537. No período investigado foi observado um
incremento de casos notificados no ano de 2012. O perfil materno registrado aponta mulheres
com idade média de 24,78 anos, pardas (70,5%), residentes na zona urbana (95,3%) do
Município de Natal. A análise do pré-natal identificou predomínio do diagnóstico materno no
terceiro trimestre gestacional (69%) e presença de testes não treponêmicos reagentes em
94,6% das mulheres no momento do parto. No tocante ao tratamento materno, apenas 1,6%
destas mulheres foram registradas com esquema de tratamento adequado e 16,3% dos
parceiros foram tratados concomitantemente às gestantes. Nos desfechos relativos às crianças,
78,8% foram registradas como assintomáticas, contudo, essa variável apresentou significância
estatística quando relacionada à titulação do teste não treponêmico materno e à realização de
tratamento antes do parto. Na análise espacial por georreferenciamento, foi identificado o
predomínio de casos nos bairros Quintas e Felipe Camarão, ambos assistidos pelo Distrito
Sanitário Oeste do município. Os resultados apontam, além disso, para lacunas importantes
nos processos de vigilância epidemiológica quanto ao preenchimento das notificações no que
versa a informações ignoradas e em branco. A análise da notificação da sífilis gestacional e
congênita, possibilitou concluir que a transmissão vertical esteve relacionada a perdas de
oportunidades diagnósticas e terapêuticas. A elaboração de estratégias para detecção precoce
e adesão ao tratamento da doença devem ser adotadas, tendo em vista o fortalecimento da
assistência e a quebra na cadeia da transmissão vertical da sífilis. Ressalta-se a necessidade de
qualificação profissional para notificação da doença e ampliação no fornecimento de
informações à vigilância epidemiológica, a fim de possibilitar a continuidade da análise ao
agravo.

Palavras-chave: Sífilis Congênita; Transmissão Vertical de Doença Infecciosa; Cuidado PréNatal; Vigilância em Saúde Pública.

OLIVEIRA, S. I. M. Notifications of gestational and congenital syphilis: an
epidemiological analysis. 2016. 78 fls. Master's Dissertation - Post-Graduation Program in
Nursing, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2016.
Syphilis is an infectious disease that remains as one of the major reporting aggravations to be
addressed globally. In the maternal-infant context it is related to deleterious effects from the
vertical transmission and exposes the mother-child binomial to risks such as abortion and
perinatal death. Thus, effective actions to control the disease must be performed in prenatal
care, in a timely manner, to ensure the prevention of the congenital form of the disease. In this
sense, this research aims to analyze the reports of gestational and congenital syphilis and the
factors related to vertical transmission. This is a cross-sectional, epidemiological,
epidemiological approach to secondary data, conducted in 2016. The sample was composed
of eligibility criteria and totaled 129 reports of syphilis in pregnant women and 132 reports
for congenital syphilis in the period Between June 2011 and December 2015, in the
Municipality of Natal / RN. Data collection occurred between May and August through the
Database of the Notification of Injury Information System. Data were analyzed by descriptive
and inferential statistics. The Chi-square, T-Student, and Fisher tests were used to verify the
associations between the variables of interest. The research received a favorable opinion by
the Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte under number
1,449,134 and Certificate of Presentation for Ethical Appraisal 53305315.3.0000.5537. In the
period under investigation, there was an increase in reported cases in the year 2012. The
registered maternal profile indicates women with a mean age of 24.78 years, browns (70.5%),
living in the urban area (95.3%) of the Municipality from Natal. The prenatal analysis
identified a predominance of maternal diagnosis in the third gestational trimester (69%) and
presence of non-treponemal reactive tests in 94.6% of the women at the time of delivery.
Regarding maternal treatment, only 1.6% of these women were registered with an adequate
treatment regimen and 16.3% of the partners were treated concomitantly with the pregnant
women. In the outcomes related to the children, 78.8% were registered as asymptomatic,
however, this variable presented statistical significance when related to the titration of the
non-treponemal maternal test and to the pre-delivery treatment. In the spatial analysis by geo referencing, the predominance of cases in Quintas and Felipe Camarão neighborhoods, both
assisted by the Sanitary District West of the municipality, was identified. The results point,
moreover, to important gaps in the epidemiological surveillance processes regarding the
filling of notifications regarding unknown and blank information. The analysis of the
notification of gestational and congenital syphilis made it possible to conclude that vertical
transmission was related to loss of diagnostic and therapeutic opportunities. The development
of strategies for early detection and adherence to treatment of the disease should be adopted,
with a view to strengthening care and breaking down the vertical syphilis transmission chain.
The need for professional qualification for notification of the disease and extension in the
provision of information to epidemiological surveillance is emphasized, in order to allow the
continuity of the analysis to the disease.
Key words: Syphilis, Congenital; Infectious
Prenatal Care; Public Health Surveillance.
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1

INTRODUÇÃO
A sífilis consiste em uma infecção sexualmente transmissível (IST), conhecida há

mais de meio milênio, que atinge homens e mulheres. Representa um dos principais agravos à
saúde a ser enfrentado em âmbito global, devido à sua distribuição mundial. Acomete sujeitos
prioritariamente jovens, especialmente em idade reprodutiva, e apresenta relação com efeitos
deletérios de ordem biopsicossocial.
No tocante aos desfechos indesejáveis da doença, sobressaem-se os riscos
gestacionais e obstétricos presentes na ocorrência da transmissão vertical. A transmissão da
espiroqueta Treponema pallidum para o feto denomina-se sífilis congênita (SC). Esta pode
ocorrer por via hematogênica através da placenta, pelo canal de parto ou, menos frequente,
durante o aleitamento na ocorrência lesões mamárias (BRASIL, 2006; CAVAGNARO,
2014).
Os resultados adversos para a gestante e o concepto são representados principalmente
pelo aborto, perda fetal, morte neonatal, baixo peso ao nascer e nascimento de neonatos com
evidências clínicas da infecção (WHO, 2012). As manifestações clínicas, em sua maioria
ausentes de modo assintomático, discretas ou inespecíficas, quando presentes, variam de
acordo com os dois estágios clínicos da doença: precoce e tardio. (BRASIL, 2015c).
A sífilis precoce manifesta-se até dois anos de vida, pode cursar com hepatomegalia
com ou sem esplenomegalia, lesões cutâneas, periostite, osteíte ou osteocondrite,
pseudoparalisia dos membros, sofrimento respiratório com ou sem pneumonia, rinite
serossanguinolenta, icterícia, anemia e linfadenopatia generalizada. A tardia, após os dois
primeiros anos, pode se manifestar como tíbia em “lâmina de sabre”, articulações de Clutton,
fronte “olímpica”, nariz “em sela”, dentes incisivos medianos superiores deformados (dentes
de Hutchinson), molares em “amora”, rágades periorais, mandíbula curta, arco palatino
elevado, ceratite intersticial, surdez neurológica e dificuldade no aprendizado (BRASIL,
2015c).
A SC é um agravo evitável mediante ações de controle dos casos de sífilis adquirida
em mulheres e seus(s) parceiros(s) sexuais durante o planejamento familiar ou no
acompanhamento pré-natal. Dessa maneira, a não realização das ações preconizadas pela
autoridade de saúde contribui para o aumento dos casos de sífilis congênita, e assume, a cada
evento, o papel de fator preditor à ocorrência do agravo.
São alguns dos fatores associados à SC o início tardio ou a não realização do prénatal, as falhas no rastreamento e no diagnóstico precoce da doença, o tratamento inadequado
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da mulher grávida e do parceiro sexual concomitantemente durante o período gestacional, e
ainda a não conclusão do tratamento em período anterior a trinta dias do parto. Ressaltam-se
também as quebras no fluxo de assistência preconizado às mulheres com sífilis, a baixa
assiduidade das mulheres e parceiros sexuais ao pré-natal, bem como indisponibilidade da
terapêutica medicamentosa como predisponentes à sífilis congênita.
No tocante aos dados epidemiológicos da sífilis, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) estima que 1,5 milhão de gestantes são infectadas com a forma ativa da doença a cada
ano. Dessas, metade não serão tratadas e vivenciarão os efeitos lesivos da transmissão vertical
(WHO, 2012).
Estimativas recentes apontam a prevalência da SC nos países da América Latina e
Caribe em torno de 3,1%, que oscilam entre 1% no Peru e 6,2% no Paraguai. Na Colômbia,
em 2011, foram notificados 2,9 casos por 1000 nascidos vivos. Estes dados revelam-se
superiores à meta estabelecida pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) para a
eliminação da sífilis, que definiu a meta para redução da incidência a valores menores ou
iguais a um caso por mil nascidos vivos (CAMPOS et al., 2010; CRUZ-ACONCHA, 2012).
No Brasil os dados igualmente revelam uma alta incidência da doença. Em 2013 foi
registrada uma taxa de 7,4/1000 nascidos vivos para a sífilis em gestantes e de 4,7/1000
nascidos vivos para a forma congênita. No que diz respeito às regiões brasileiras com maior
número de casos para a SC, destacam-se o Nordeste com 5,3 e o Sudeste com 5,1/1000
nascidos vivos. (BRASIL, 2015a).
No contexto dos estados do Nordeste brasileiro, a incidência da SC por mil nascidos
vivos esteve em maior taxa nos Estados de Sergipe (11,2), Alagoas e Ceará (7,7), Pernambuco
(7,1) e Rio Grande do Norte (5,9). Vale destacar que, em comparação à incidência por mil
nascidos vivos para a sífilis em gestante (SG) nas respectivas unidades federativas – Sergipe
(8,2), Alagoas (4,1), Ceará (5,3), Pernambuco (5,1) e Rio Grande do Norte (3,6) – há uma
variação na notificação para os tipos de sífilis, que relaciona-se com a subnotificação da
doença. (BRASIL, 2015).
A sífilis é um agravo de notificação compulsória, porém observa-se que as
notificações em gestantes são inferiores ao registro da sífilis em crianças (BRASIL, 2015).
Esses dados sugerem uma falha no rastreio e detecção durante o período gravídico e uma
realização mais consistente dos testes diagnósticos no momento do parto e nascimento.
No Estado do Rio Grande do Norte, um estudo realizado com base no Departamento
de Informática do SUS (DATASUS), sobre os casos notificados da SC entre abril de 2009 e
abril de 2014, apontou um crescimento da notificação a cada ano, com um total de 684 casos
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durante o período. A concentração da notificação esteve na capital, Natal, com um percentual
de 49,85% do estado, e retrata um maior fluxo de registros de SC na localidade. (SILVA et
al., 2014).
No tocante aos dados sobre a mortalidade por sífilis congênita, em 2011, foi possível
encontrar um coeficiente de mortalidade de 3,9 por 100.000 nascidos vivos. De acordo com a
região de residência, verificou-se um coeficiente de mortalidade de 4,6 por 100.000 nascidos
vivos para a Região Nordeste. Este dado revela que esta região ocupou a primeira posição, no
ano de 2011 (BRASIL, 2012).
No contexto da notificação da sífilis, o registro adequado das informações na ficha,
referentes à assistência prestada à gestante e ao recém-nascido, representa um importante
meio para garantir acesso dos profissionais às informações, o que facilita o planejamento de
ações e a avaliação sobre o controle do agravo.
Contudo, assim como outras doenças, a sífilis é descrita como um agravo que sofre
subnotificação em várias localidades (BRASIL, 2006). No Brasil, estima-se que apenas 32%
dos casos de sífilis gestacional e 17,4% de sífilis congênita sejam notificados. Uma
investigação realizada no Estado do Amazonas, entre 2007 e 2009, detectou um percentual de
50% das genitoras dos casos da sífilis congênita que não foram notificadas (SOEIRO et al.,
2014; CAMPOS et al., 2010).
Uma pesquisa no Distrito Federal entre 2009 e 2010 ressaltou a subnotificação, o
preenchimento incompleto e/ou informações conflituosas ou ignoradas, que foram observadas
em parte significativa dos registros consultados para o estudo. Esses dados apontam
deficiências importantes na qualidade dos serviços da assistência no pré-natal e no parto, bem
como uma carência de ações de Vigilância Epidemiológica (CAMPOS et al., 2010).
Diante de tal realidade, autoridades brasileiras incluíram metas para redução da
transmissão vertical da Sífilis, por meio da política de prevenção da morbimortalidade
materno-infantil do Pacto pela Saúde de 2006, como também por meio do Plano Plurianual
2012-2015, aprovado pelo Congresso Nacional, que tornou a eliminação da Sífilis Congênita
como prioridade na Agenda Estratégica da Secretaria de Vigilância em Saúde, na qual a
doença deixaria de ser um problema de saúde pública até o ano de 2015 (BRASIL, 2015).
Em 2011 a Rede Cegonha foi implantada como uma nova estratégia de grande
impacto à saúde perinatal em nível federal. Esta rede, em complementação ao Programa de
Humanização do Pré-Natal (PHPN), orienta para um novo modelo de atenção à saúde da
mulher e da criança desde o parto até 24 meses, com vistas a organizar a Rede de Atenção à
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Saúde Materna e Infantil, desenvolvendo ações para ampliação e qualificação do acesso ao
planejamento reprodutivo, pré-natal, parto e puerpério (MARTINELI et al., 2014).
A Rede Cegonha registra a ocorrência da sífilis congênita como um dos seus
indicadores e institui a oferta dos testes rápidos para sífilis como apoio diagnóstico à doença
para possibilitar o tratamento em momento oportuno. Deve ser realizado no acolhimento ou
na primeira consulta da gestante na Unidade Básica de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2012).
Assim, percebe-se que a sífilis carece de tecnologias relativamente simples para sua
detecção e tratamento, o que a torna de eliminação viável a um baixo custo (WHO, 2012).
Contudo, a realidade prática de muitos países apresenta barreiras para prevenção e eliminação
da doença. Sejam elas por baixo investimento logístico para intervenção, menor prioridade em
relação a outros problemas de saúde, estigma social das ISTs, falta de planejamento,
coordenação e acompanhamento de programas, os quais sinalizam baixa compreensão dos
reais impactos da sífilis à saúde (WHO, 2012).
Desse modo, torna-se relevante o conhecimento das barreiras que comprometem o
controle da sífilis a nível nacional e local para que se possam adotar medidas de redução da
mesma e consequentemente minimizar os riscos da transmissão vertical. Neste sentido, a
atuação efetiva dos gestores, da vigilância epidemiológica e dos profissionais assistenciais,
em análise caso a caso da sífilis congênita, com estímulo ao processo de notificação e
informação sobre a doença, permitirá uma análise da situação atual dos fatores associados à
transmissibilidade dessa IST no âmbito do SUS. A partir disso, permitiria a criação e
implementação de estratégias de ação para controle, diminuição e erradicação da sífilis
congênita.
A compreensão e conhecimento sobre os fatores relacionados à transmissão vertical
ou quebras nos protocolos assistenciais para gestantes, bem como o impacto nos resultados
em saúde e a efetividade de métodos de prevenção dos mesmos nos serviços de saúde
carecem de estudos mais aprofundados. Desse modo, em consideração à elevada incidência da
sífilis congênita e à importância da análise da assistência prestada às gestantes como um
importante indicador da qualidade e norteador para ações de vigilância e intervenção à saúde,
torna-se relevante realizar esta pesquisa para investigar os fatores relacionados à transmissão
vertical da sífilis, em particular aqueles relativos à atenção à saúde.
Outro ponto de interesse na temática diz respeito às falhas no processo de notificação
da doença, especialmente durante a gravidez, motivo pelo qual as notificações de sífilis
congênita sempre superam o registro da sífilis gestacional. Tal situação aponta para a
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subnotificação oriunda dos serviços de atenção ao pré-natal, uma vez que comumente a sífilis
congênita tem sua notificação efetivada nos serviços de nível secundário ou terciário que
realizam o parto. Deste modo, este estudo oferecerá subsídios relevantes para a compreensão
da magnitude que envolve o sistema de notificação sífilis, como norte primordial para o
controle desse agravo.
A presente proposta também busca fortalecer ações de saúde desenvolvidas no
âmbito do SUS, sobretudo no controle da sífilis, na medida em que fornece dados referentes à
qualidade da assistência pré-natal, e assim contribuir de forma significativa para reduzir a
morbimortalidade materno-infantil no Rio Grande do Norte inerente a este agravo. Portanto,
funciona como ferramenta de apoio à gestão, pois apresentará dados que subsidiarão as ações
de controle da doença.
Acredita-se que esta investigação disponibilizará informações que servirão como
reflexão e mudança de atitudes para que gestores e profissionais que atuam nos serviços de
atenção materno-infantil reorientem sua prática e adotem medidas eficazes para a notificação,
diagnóstico e tratamento da sífilis durante o período gestacional, com vistas a reduzir a
transmissão vertical.
Espera-se ainda fortalecer modelos de atenção ao pré-natal propostos pelo PHPN e
ações da Rede Cegonha para melhorias na qualidade da assistência no município, com
repercussões em nível nacional, de tal forma a possibilitar uma reorganização dos serviços de
atenção materno-infantil.
As motivações para este estudo se deram a partir da realização de pesquisas na área de
vigilância à saúde direcionadas à análise da notificação de sífilis congênita no Estado do Rio
Grande do Norte, bem como da vivência profissional em unidade de internação pediátrica, o
que possibilitou a aproximação prática com esta doença. Estes fatores atuaram como estímulo
para a necessidade de maior compreensão e aprofundamento científico sobre a sífilis no
contexto local.
Neste sentido, foi estabelecida a seguinte questão de pesquisa: Quais fatores
registrados nas fichas de notificação compulsória de sífilis apresentam relação com a
transmissão vertical deste agravo? Qual o comportamento da notificação da sífilis gestacional
e congênita?
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2

OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral
 Analisar as notificações da sífilis gestacional e congênita e os fatores relacionados à
transmissão vertical.
2.2 Objetivos específicos
 Analisar temporalmente as notificações da sífilis gestacional e congênita;
 Caracterizar as gestantes segundo dados sociodemográficos;
 Identificar as ações do pré-natal conforme as fichas de notificação da sífilis e os fatores
relacionados à transmissão vertical;
 Analisar o preenchimento das notificações da sífilis gestacional e sífilis congênita;
 Identificar a distribuição dos casos de sífilis no Município de Natal.
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3

REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Aspectos clínicos da sífilis
A sífilis é uma enfermidade sistêmica, exclusiva do ser humano, que apresenta
contágio por duas vias principais, a sexual e transplacentária. É uma das doenças conhecidas
há mais tempo que se mantém em atividade devido à sua dinâmica de transmissão, na
população em geral, em especial nas populações de risco (WHO, 2011).
A doença pode ser classificada quanto à sua forma de transmissão como congênita,
da mãe para o feto ou neonato, ou adquirida, por meio de relações sexuais desprotegidas ou
por transfusão sanguínea. No tocante ao período de infecção da sífilis adquirida, esta pode ser
recente, com tempo de evolução menor que um ano, ou tardia, com mais de um ano de
evolução (BRASIL, 2015b).
A sífilis adquirida recente pode se apresentar nas formas primária, secundária ou
latente recente. A tardia distingue-se nas formas latente tardia ou terciária (BRASIL, 2015b).
Em geral, pode apresentar-se em formas clínicas específicas (BRASIL, 2015c; CALLE et al.,
2013).:


Sífilis primária: existência de um cancro ou úlcera endurecida e indolor no local
de inoculação do T. pallidum, normalmente em região genital masculina e
feminina, acompanhada de adenopatıa regional;



Sífilis secundária: exantema cutâneo maculopapuloso nas palmas das mãos e
plantas dos pés, com possível extensão para o resto do corpo;



Sífilis latente recente ou precoce: período subclínico, assintomático, menor que um
ano da primeira infecção;



Sífilis latente tardia: igualmente subclínico, porém, com um período maior que
um ano da primeira infecção.



Sífilis terciária: Ocorre após um longo período de latência e pode manifestar-se
entre 2 e 40 anos após a infecção. Pode acometer órgãos distintos e promove
inflamação ou destruição tecidual, seja na pele, ossos, sistema nervoso ou
cardiovascular.
O acometimento em nível de sistema nervoso central, na sífilis terciária, pode

culminar na reação inflamatória da bainha de mielina, e a este quadro clínico denomina-se de
neurossífilis. Estatisticamente, ocorre em 10% a 40% dos pacientes não tratados, na sua
maioria de forma assintomática, só diagnosticada pela sorologia do líquor (BRASIL, 2015c).
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Em face desse conhecimento, o profissional de saúde deve compreender os casos
diagnosticados de acordo com dados clínicos, laboratoriais e epidemiológicos, no intuito de
abranger o histórico da doença, os períodos de exposição e possibilidade de reinfecções, para
estabelecer um manejo adequado a cada caso (BRASIL, 2015d).
No tocante aos casos da transmissão vertical, os desfechos clínicos podem ser ainda
mais graves. Nestes, o risco da transmissão está relacionado ao estágio de infecção materna e
à idade gestacional em que a exposição fetal ocorre, principalmente na infecção materna
recente. Em gestantes não tratadas, a taxa de infecção pela transmissão varia de 70 a 100%.
Cerca de 80% desses recém-nascidos podem apresentar problemas auditivos, oftálmicos e
neurológicos. Além disso, o aborto espontâneo e morte perinatal incidem em
aproximadamente 40% dos neonatos (CRUCEYRA et al., 2013; CERDEIRA; LOPES, 2012;
CAMPOS et al., 2010; NASCIMENTO et al., 2011).
O diagnóstico para a doença em todos os tipos clínicos se baseia na realização de
testes diretos ou imunológicos. O critério de escolha é feito de acordo com o estágio de
progressão da doença. A exemplo das infecções recentes, onde ainda não foi possível produzir
anticorpos anti-T.pallidum, faz-se necessária a

pesquisa direta da bactéria por meio de

microscopia de campo escuro ou por imunofluorescência direta, exame de material corado e
biópsias (Brasil, 2015c).
Os testes imunológicos são os mais utilizados nas instituições de saúde brasileiras,
tendo em vista serem mais práticos e de rápida visualização do resultado. Estes testes
classificam-se em treponêmicos e não treponêmicos. O VDRL (Venereal Disease Research
Laboratory) é um exemplo dos testes não treponêmicos, de maior utilização no território
nacional. Este tipo de teste detecta anticorpos não específicos e torna-se reagente cerca de
uma a três semanas após o aparecimento do cancro duro no paciente sifílico. No entanto, os
pacientes com amostras reagentes por meio do VDRL devem passar por outra pesquisa de
anticorpos treponêmicos antes da confirmação diagnóstica (BRASIL, 2015 b; BRASIL,
2015c).
Os testes treponêmicos detectam anticorpos específicos e são necessários para a
confirmação dos casos, juntamente às manifestações clínicas dos pacientes. São exemplos de
testes treponêmicos: testes de hemaglutinação e aglutinação passiva TPHA (T. pallidum
Haemagglutination Test); teste de imunofluorescência indireta FTA-Abs (Fluorescent
Treponemal Antibody-Absorption); quimioluminescência EQL (Electrochemiluminescence);
ensaio imunoenzimático indireto ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay); testes
rápidos (imunocromatográficos) (BRASIL, 2015c).
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Em cumprimento às orientações do manual do Pré-Natal e Puerpério do Ministério
da Saúde, a realização do teste VDRL ou teste rápido é recomentada, no mínimo, no primeiro
e terceiro trimestres da gestação, o qual permite que o tratamento seja realizado no decorrer
do período gestacional, com finalização terapêutica antes de 30 dias do parto, para prevenção
da ocorrência da sífilis congênita no recém-nascido (BRASIL, 2008).
No que diz respeito ao tratamento da sífilis, a penicilina benzatina é o medicamento
de escolha para todos os tipos clínicos, incluindo a gestacional e congênita, tendo em vista sua
eficiência terapêutica para esta infecção. As doses de administração do fármaco variam
conforme a progressão e o tipo clínico da doença.
Na sífilis primária, secundária e latente recente, é preconizada a administração de
Penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, IM em dose única (1,2 milhão UI em cada glúteo). Na
sífilis tardia ou terciária utiliza-se Penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, IM, (1,2 milhão UI
em cada glúteo) semanalmente, por três semanas, com uma dose total de 7,2 milhões UI
(BRASIL, 2015c).
Para os casos de neurossífilis deve-se utilizar penicilina cristalina, 18-24 milhões
UI/dia, IV, administrada em doses de 3-4 milhões UI, a cada 4 horas ou por infusão contínua,
por 14 dias (BRASIL, 2015c). Em caso de gestantes que possuam sensibilização à penicilina é
recomendado que seja realizada a dessensibilização para o tratamento com o fármaco
(BRASIL, 2015c; BRASIL, 2015e).
A administração da penicilina nas Unidades de Atenção Básica à Saúde, no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS), foi disposta em 27 de dezembro de 2011 pela Portaria nº
3.161, que determinou:
“Art. 1º Fica determinado que a penicilina seja administrada em todas
as unidades de Atenção Básica à Saúde, no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS), nas situações em que seu uso é indicado.
[...]
Art. 3º A administração da penicilina deve ser realizada pela equipe de
enfermagem (auxiliar, técnico ou enfermeiro), médico ou
farmacêutico.
Art. 4º Em caso de reações anafiláticas deve-se proceder de acordo
com os protocolos que abordam a atenção às urgências no âmbito da
Atenção Básica à Saúde.”
Desse modo, a sífilis deve ser tratada imediatamente após a confirmação diagnóstica,
no nível da atenção básica, com vistas a evitar os desfechos clínicos graves aos parceiros, bem
como evitar a transmissão vertical e suas manifestações que põem em risco a vitalidade
neonatal.
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3.2 Ações para controle da sífilis gestacional e congênita
A prevenção da sífilis congênita e gestacional requer engajamento profissional na
promoção à saúde sexual e reprodutiva desde as primeiras consultas do planejamento familiar.
Nesse momento, deve ser realizado enfoque na educação em saúde com informações sobre as
ISTs, bem como sobre a utilização de métodos de barreira, como uso de preservativos para
quebra na cadeia de transmissão sexual de doenças.
O diagnóstico deve ser realizado de forma precoce na mulher e em seu(s) parceiro(s)
em idade reprodutiva e solicitado o VDRL para as aquelas que manifestem o desejo de
engravidar. O que, desta forma, oportuniza o tratamento imediato do casal antes do período
gestacional (BRASIL, 2006).
O tratamento é orientado com base no estágio clínico da sífilis, seja ela primária,
secundária, latente ou na forma terciária. Após isto, faz-se necessária a realização do controle
de cura trimestral, para acompanhamento da queda das titulações. Em caso de aumento da
titulação ou de interrupção do tratamento ou ainda em casos em que haja um intervalo maior
que sete dias entre as séries medicamentosas, fica justificado o reinício do tratamento
(BRASIL, 2006).
No tocante ao controle da transmissão vertical da sífilis, devem ser oferecidas ações
a todas as gestantes em consonância ao pré-natal adequado, bem como ao tratamento
adequado, como descrito no Manual de Diretrizes para o Controle da Sífilis Congênita (2006)
e no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical de
HIV, Sífilis e Hepatites Virais (2015), compilados para orientar a:
 “Captação precoce da gestante para o pré-natal;
 Realização de no mínimo seis consultas com atenção integral qualificada;
 Realização do VDRL ou teste rápido (TR) no primeiro trimestre da gestação,
idealmente na primeira consulta, e de um segundo teste em torno da 28ª semana
com ações direcionadas para busca ativa a partir dos testes reagentes (recémdiagnosticadas ou em seguimento);
 Realização do TR no momento do parto (independentemente de exames
anteriores) e em caso de abortamento. Quando o TR for utilizado como triagem
nos casos reagentes, uma amostra de sangue deverá ser coletada e encaminhada
para realização de um teste não treponêmico. Contudo, o tratamento deve ser
iniciado com apenas um teste reagente, treponênico ou não treponêmico, sem
aguardar o resultado do segundo teste;
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 Instituição do tratamento e seguimento adequados da gestante e do(s) seu(s)
parceiro(s), abordando os casos de forma clínico-epidemiológica. O tratamento
do(s) parceiro(s) mesmo na impossibilidade da realização do seu diagnóstico
laboratorial,
 Realização do tratamento completo, adequado ao estágio da doença, feito com
penicilina e finalizado pelo menos 30 dias antes do parto, tendo sido o parceiro
tratado concomitantemente;
 Seguimento do paciente em intervalos mais curtos (a cada 60 dias) e as
gestantes, mensalmente, para serem avaliados com teste não treponêmico,
considerando a detecção de possível indicação de retratamento (quando houver
elevação de títulos dos testes não treponêmicos em duas diluições (ex.: de 1:16
para 1:64, em relação ao último exame realizado), devido à possibilidade de
falha terapêutica;
 Documentação dos resultados das sorologias e tratamento da sífilis na carteira
da gestante;
 Notificação dos casos de sífilis congênita.”
Valendo salientar que se deve reforçar a orientação sobre os riscos relacionados à
infecção pelo T. pallidum por meio da transmissão sexual, para que as mulheres com sífilis e
seu(s) parceiro(s) evitem relações sexuais durante o tratamento ou mantenham práticas
sexuais utilizando preservativos, durante o tratamento com o uso de preservativo, mesmo após
o tratamento (BRASIL, 2006).
3.3 A sífilis no contexto da vigilância em saúde
A vigilância em saúde faz parte de um macrocontexto de gestão das ações e serviços
de saúde no Brasil, visando ao direcionamento de recursos e estratégias a fim de proteger a
população de agravos, riscos e doenças. Participa de uma rede intersetorial articulada com as
demais vigilâncias, sejam elas a vigilância sanitária, ambiental, em saúde do trabalhador,
vigilância epidemiológica, e integra um planejamento no intuito de alcançar indicadores
qualitativos na promoção da saúde (UNA-SUS/UFMA, 2016).
No que trata a vigilância epidemiológica (VE), esta foi regulamentada em 1990 pela
Lei 8.080 e refere-se a um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde
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individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos (BRASIL, 1990; UNA-SUS/UFMA, 2016).
A VE está pautada na coleta e organização dos dados fornecidos à autoridade
sanitária e responde ao desenvolvimento de informações em saúde para que sejam
estabelecidos os critérios de intervenção definidos a partir de uma agenda estratégica de
prioridades. Nesse sentido, em 1975 a Lei 6.259 definiu a organização das ações de Vigilância
Epidemiológica e estabeleceu normas relativas à notificação compulsória de doenças
(BRASIL, 1975; KOMKA, 2007; BRASIL, 2010).
Por esta lei ficou deliberado que a Vigilância Epidemiológica tem o papel de
identificar, descrever os problemas de saúde pública, determinar prioridades, dirigir o foco
das intervenções e avaliar os programas. Sua atuação está relacionada ao controle das doenças
em saúde pública e suas atividades são direcionadas através de dados notificados (KOMKA,
2007; BRASIL, 2010).
Ressalta-se, neste contexto, a Portaria Ministerial nº 1378/2013, que regulamenta as
responsabilidades e define as diretrizes para execução e financiamento das ações de
Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios (BRASIL, 2013).
Por meio dela, define-se que a manutenção do repasse dos recursos do Componente
de Vigilância em Saúde está condicionada à alimentação regular do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN), de Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) e
do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), conforme regulamentações específicas
destes Sistemas (BRASIL, 2013).
Desse modo, evidencia-se o processo de notificação como ponto de partida para a
realização do monitoramento em saúde, gestão de ações prioritárias e elaboração de diretrizes
quanto ao uso dos recursos sobre o financiamento das ações de vigilância em saúde.
A notificação é a comunicação, por profissional de saúde ou qualquer cidadão, feita à
autoridade sanitária, de doença ou agravo à saúde. Segundo a Lei 6.259, é dever de todo
cidadão e obrigatório a médicos e outros profissionais de saúde no exercício da profissão, bem
como os responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e privados de saúde
informar qualquer agravo de notificação compulsória (BRASIL, 1975; KOMKA, 2007;
BRASIL, 2010).
Entretanto, faz-se necessário que os profissionais notificadores diagnostiquem e
identifiquem corretamente os eventos para que haja confiabilidade nos dados fornecidos e,
assim, se tornarem comparáveis os critérios que regulam a entrada de casos no sistema. Para
isto, a definição de caso é fundamental, tendo em vista permitir a padronização dos critérios
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para o monitoramento das condições de saúde e para a descrição da ocorrência desse evento
(KOMKA, 2007; BRASIL, 2010)
No nível de identificação e definição dos casos para notificação da sífilis em
gestante, esta pode acontecer de duas formas. Uma é o caso suspeito, em que a gestante
durante o pré-natal apresente evidência clínica de sífilis, ou teste não treponêmico reagente
com qualquer titulação. A segunda é o caso confirmado, no qual a mulher grávida apresenta
teste não treponêmico reagente com qualquer titulação e teste treponêmico reagente,
independentemente de qualquer evidência clínica de sífilis, realizados durante o pré-natal, ou
com teste treponêmico reagente e teste não treponêmico não reagente ou não realizado, sem
registro de tratamento prévio (BRASIL, 2014a).
No tocante à sífilis congênita, quatro critérios são elencados para definição do caso,
conforme o Quadro 01.
Quadro 01 – Definição de casos de sífilis congênita para fins de Vigilância Epidemiológica
Critério
Definição do caso
Criança cuja mãe apresente, durante o pré-natal ou no momento do
parto, teste para sífilis não treponêmico reagente com qualquer
titulação e teste treponêmico reagente, que não tenha sido tratada ou
tenha recebido tratamento inadequado;
Criança cuja mãe não foi diagnosticada com sífilis durante a gestação
e, na impossibilidade de a maternidade realizar o teste treponêmico,
Primeiro
apresente teste não treponêmico reagente com qualquer titulação no
momento do parto;
Criança cuja mãe não foi diagnosticada com sífilis durante a gestação
e, na impossibilidade da maternidade realizar o teste não treponêmico,
apresente teste treponêmico reagente no momento do parto;
Criança cuja mãe apresente teste treponêmico reagente e teste não
treponêmico não reagente no momento do parto, sem registro de
tratamento prévio.
Todo indivíduo com menos de 13 anos de idade, com pelo menos uma
das seguintes evidências sorológicas: Titulações ascendentes (testes
não treponêmicos); Testes não treponêmicos reagentes após seis meses
de idade (exceto em situação de seguimento terapêutico); Testes
Segundo
treponêmicos reagentes após 18 meses de idade; Títulos em teste não
treponêmico maiores do que os da mãe, em lactentes; Teste não
treponêmico reagente com pelo menos uma das alterações: clínica,
liquórica ou radiológica de sífilis congênita.
Aborto ou natimorto cuja mãe apresente teste para sífilis não
Terceiro
treponêmico reagente com qualquer titulação ou teste treponêmico
reagente, realizados durante o pré-natal, no momento do parto ou
curetagem, que não tenha sido tratada ou tenha recebido tratamento
inadequado.
Toda situação de evidência de infecção pelo Treponema pallidum em
Quarto
placenta ou cordão umbilical e/ou amostra da lesão, biópsia ou
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necropsia de criança, aborto ou natimorto.
Fonte: Boletim Epidemiológico – Sífilis, 2015. (BRASIL, 2015a)
Para compreensão do que abrange o tratamento inadequado, este também atende a
critérios: o tratamento realizado com qualquer medicamento que não seja a penicilina;
tratamento incompleto, mesmo feito com penicilina; tratamento inadequado para a fase clínica
da doença; instituição de tratamento dentro do prazo de até 30 dias antes do parto; ou ainda os
parceiro(s) sexual(is) com sífilis não tratado(s) ou tratado(s) inadequadamente (BRASIL,
2015a).
A sífilis congênita tornou-se doença de notificação compulsória em 22 de dezembro
de 1986, por meio da Portaria nº 542 do MS (publicada no D.O.U. de 24/12/1986). A
notificação compulsória de uma doença tende a acumular dados suficientes para intervir na
redução da doença e/ou de suas consequências. A notificação da sífilis em gestantes visa
reduzir a sua incidência até conseguir a eliminação da sífilis congênita (SERACENI, 2012;
KOMKA, 2007; PAZ, 2005; LIMA, 2013)
Em 2005, com o objetivo de implementar as ações de controle da transmissão
vertical da sífilis e evitar os casos de sífilis congênita, o MS passou a considerar também a
sífilis na gestação como um dos agravos de notificação compulsória (Portaria n° 33, de 14 de
julho de 2005). Deste modo, a ficha de investigação (Ficha de Notificação e Investigação
Epidemiológica de Caso de Sífilis Congênita) foi liberada para digitação no Sistema Nacional
de Agravos de Notificação (SINAN) em 2007 (SERACENI, 2012; KOMKA, 2007; PAZ,
2005).
Em 6 de junho de 2014, a Portaria n° 1271 redefiniu a Lista Nacional de Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e
privados em todo o território nacional e trouxe a sífilis adquirida, congênita e em gestante
como notificação compulsória semanal realizada em até 7 (sete) dias, a partir do
conhecimento da ocorrência de doença ou agravo (BRASIL, 2014c). Definições estas também
mantidas na última portaria que listou as doenças de notificação compulsória, de 17 de
fevereiro de 2016 (BRASIL, 2016).
A notificação compulsória e a vigilância epidemiológica devem ser consolidadas e
expandidas, com vistas a conhecer a magnitude e medir a tendência dos agravos para o
planejamento das ações de controle. O sistema de saúde precisa estar preparado para
implementar estratégias de prevenção e de intervenção terapêutica imediata, no intuito de
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garantir também a disponibilização de insumos, a confidencialidade e a não discriminação
(BRASIL, 2015a).
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4

MÉTODO

4.1 Tipo de estudo
Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa epidemiológica, tipo seccional,
de dados secundários, que envolveu os fatores associados à ocorrência de sífilis congênita,
detectados a partir da análise dos dados notificados nas fichas do SINAN. Optou-se por este
desenho metodológico em virtude da necessidade de aprofundar o conhecimento sobre as
ações realizadas no pré-natal relacionadas ao diagnóstico e tratamento da sífilis, para fins de
controle desta IST no contexto reprodutivo e gestacional.
O estudo seccional realiza um corte no tempo e analisa relações causais entre uma
variável considerada preditora, de exposição, e variáveis resposta. Aborda populações bem
definidas e descreve padrões de doenças na população (ALMEIDA FILHO; BARRETO,
2014). No estudo em questão, possibilitará conhecer os processos de vigilância
epidemiológica que versam sobre o registro e notificação destes agravos, bem como
identificar alguns dos fatos que aconteceram no pré-natal associados à ocorrência da sífilis
congênita e gestacional no campo de pesquisa.
4.2 Local
A área da investigação foi a cidade do Natal, em virtude da representatividade do
município nas taxa de notificação para sífilis congênita no Estado do Rio Grande do Norte.
Entre junho de 2011 e setembro de 2015, 35,58% dos casos notificados para sífilis congênita
do estado foram registrados na capital, número significativo em comparação ao segundo
município com maior número de casos notificados, que correspondeu 7,51% para o mesmo
período (DATASUS, 2015).
O Município de Natal apresenta uma população de 803.739 habitantes, em uma área
de unidade territorial de 167,264 km². (IBGE, 2010). É pertencente à 7ª região de saúde, e
possui distribuição das unidades de saúde em cinco distritos sanitários: Norte I, Norte II, Sul,
Leste e Oeste. Possui 41 Unidades de Saúde da Família implantadas, e totaliza 131 equipes,
com estimativa de cobertura de 46% da população (SMS, 2014).
As unidades básicas de saúde envolvidas no contexto da pesquisa referem-se às
principais unidades notificadoras por fazerem parte do ponto central do contexto do SUS para
assistência às gestantes, mediante a realização do pré-natal. Entretanto, algumas unidades de
atendimento ao parto foram também incluídas como unidades de notificação, por se
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compreender que o caráter ambulatorial destes serviços também se insere no cuidado às
gestantes do município.
4.3 População e amostra
A população foi constituída por todas as gestantes notificadas com sífilis, bem como
as crianças notificadas com a forma congênita do agravo. Esta foi definida mediante a
disponibilização dos dados pela instância gestora, a Secretaria Municipal de Saúde, pelo
Núcleo de Agravos Notificáveis no Departamento de Vigilância em Saúde para identificação
dos casos de sífilis.
A amostra utilizada no estudo foi composta pelos bancos de dados do SINAN, com
informações provenientes das fichas de notificação para a sífilis em gestante e sífilis
congênita, perfazendo 129 e 132 casos respectivamente. Não foi realizado cálculo amostral
para este estudo, uma vez que se utilizou todo o universo de notificações realizadas no
período elegido, portanto, um estudo censitário.
4.3.1 Critérios de inclusão
Foram incluídas no estudo as fichas das mulheres notificadas com sífilis gestacional,
bem como as de crianças com sífilis congênita. As notificações elegíveis para o estudo
corresponderam aos casos registrados no período entre junho de 2011 e dezembro de 2015.
O corte temporal para captação dos dados da amostra corresponde, em sua
predominância, à consolidação da meta do Plano Plurianual 2012-2015. Salienta-se que o
período selecionado para início da análise, junho de 2011, refere-se à implantação da Rede
Cegonha no Brasil.
4.3.2 Critérios de exclusão
Foram excluídas as fichas de gestantes notificadas com sífilis, porém sem a
notificação de sífilis congênita, em virtude da necessidade de investigar os fatores relativos
aos casos da transmissão vertical. Foram eliminadas do estudo as crianças com sífilis
congênita de mães que não realizaram o pré-natal, bem como os casos de notificação em
duplicidade ou inconclusivos.
4.3.3 Seleção da amostra
A seleção da amostra foi realizada a partir do comparativo dos bancos de notificação
a fim de selecionar os casos de sífilis em gestante que resultaram com a transmissão vertical.
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Para isto, tomaram-se como critérios de comparação o ano de notificação dos casos de sífilis,
a data de nascimento da criança, a presença do mesmo nome materno concomitantemente na
ficha de sífilis em gestante e na ficha da sífilis congênita.
Os bancos de dados do SINAN tabulados no software Microsoft Excel, 2010 foram
filtrados para estes critérios de seleção e totalizaram em 129 notificações de sífilis em
gestante e 132 notificações para sífilis congênita, conforme as Figuras 1 e 2 a seguir:
Figura 1 – Etapas de seleção amostral dos casos Sífilis em Gestante. Natal/RN, 2016 (n=129)

Os casos em duplicidade referem-se às notificações das gestantes que foram
realizadas tanto no momento do pré-natal quanto na maternidade em decorrência da testagem
para a sífilis no momento do parto.
Figura 2 – Etapas de seleção amostral dos casos de Sífilis Congênita. Natal/RN, 2016
(n=132)
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Ressalta-se que houve casos de notificação em duplicidade para a SC realizada na
maternidade e no seguimento pediátrico. Nestes casos foram mantidas para a amostra as
notificações do momento do parto, por se considerar este como o primeiro momento de
diagnóstico da criança, que oportuniza o tratamento ainda na unidade hospitalar, de modo a
prevenir as sequelas tardias da sífilis.
As fontes de dados utilizadas neste estudo dispõem de informações a partir dos
registros de notificação conforme o quadro a seguir:
Quadro 02 – Detalhamento das informações de interesse contidas nas fichas do
SINAN para sífilis gestacional e congênita
Ficha de
notificação

SINAN para Sífilis
em Gestante

Categoria

Dados

Antecedentes
epidemiológicos da gestante

Município de realização do pré-natal; Unidade de
realização do pré-natal; Nº da gestante no
SISPRENATAL; Classificação clínica da sífilis
materna.
Teste não treponêmico no pré-natal; Resultado da
titulação do teste não treponêmico; Data da
realização do teste não treponêmico no pré-natal;
Teste treponêmico no pré-natal.
Esquema de tratamento; Tratamento do parceiro
concomitantemente à gestante; Esquema de
tratamento prescrito ao parceiro; Motivo para o não
tratamento do parceiro. Descrição de outro motivo
pelo qual o parceiro não foi tratado.
Realização do pré-natal na gestação; Município do
local da realização do Pré-Natal; Unidade de saúde
da realização do Pré-Natal; Momento do diagnóstico
de sífilis materna;
Realização do teste não treponêmico no
parto/curetagem; Resultado teste não treponêmico
no parto/curetagem – Título; Data da coleta teste não
treponêmico
no
parto/curetagem;
Teste
confirmatório treponêmico no parto/curetagem.
Esquema de tratamento materno; Data do início do
tratamento;
Parceiro(s)
tratado(s)
concomitantemente à gestante.

Dados laboratoriais

Tratamento/encerramento

Antecedentes
epidemiológicos maternos
SINAN para Sífilis
Congênita

Dados laboratoriais
maternos

Tratamento materno

Fonte: Fichas SINAN, Natal, 2016.

4.4 Procedimento para coleta de dados
Foram utilizados dados existentes no SINAN para a sífilis em gestantes e para a
sífilis congênita. Estes foram coletados entre os meses de maio e agosto de 2016. O percurso
para coleta dos dados ocorreu em duas etapas, conforme mostra o esquema figurativo a
seguir:
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Figura 3 – Etapas da coleta de dados

Sobre a estratégia de buscas, foi formada uma equipe de pesquisa composta por
enfermeiros não filiados ao serviço estudado e estudantes de graduação em enfermagem,
todos cuidadosamente treinados sobre o protocolo de estudo.
4.5 Variáveis do estudo
As variáveis dependentes correspondem às gestantes que apresentaram sífilis
gestacional e às crianças com desfecho para a sífilis congênita. Está variável dicotômica é
obtida após a realização materna e da criança do Teste Rápido para Sífilis, testes não
treponêmicos, com confirmação sorológica treponêmica, ou ainda com sinais clínicos da
doença.
As variáveis independentes referem-se aos fatores associados à ocorrência da
transmissão vertical, a saber: processo diagnóstico da sífilis; tratamento da gestante;
tratamento do(s) parceiro(s). No tocante ao desfecho da sífilis congênita, tem-se como
variáveis os aspectos clínicos da criança, conforme o Quadro 03.
Quadro 03 - Descrição das variáveis do estudo
Variável
Tipificação das variáveis do estudo
Unidade de realização do pré- Variável qualitativa nominal, policotômica, diz respeito à unidade
básica de saúde da área adstrita em que a gestante realizou
natal
acompanhamento pré-natal.
Classificação clínica da sífilis Variável qualitativa nominal relacionada ao estágio clínico
materno para a sífilis: primário, secundário, terciário, latente ou
materna
ignorado.
Teste não treponêmico no Variável qualitativa nominal policotômica reagente, não reagente,
não realizado ou ignorado, expressa a realização do teste não
pré-natal
treponêmico no pré-natal. O teste é utilizado para triagem e
monitoramento da infecção.
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Resultado da titulação do
teste não treponêmico
Data da realização do teste
não treponêmico no pré-natal

Variável quantitativa numérica, expressa em proporção ao
resultado da titulação do teste VDRL.
Variável quantitativa, numérica, expressa em dias, meses e anos,
representa a data do rastreamento para a sífilis no pré-natal.

Teste treponêmico no pré- Variável qualitativa nominal policotômica reagente, não reagente,
não realizado ou ignorado, expressa a realização do teste
natal
treponêmico no pré-natal. O teste possui maior especificidade ao
treponema e é considerado confirmatório para a infecção.
Variável qualitativa nominal, policotômica, representa o
Esquema de tratamento
tratamento realizado pela gestante de acordo com o estágio clínico
da doença; são incluídos outros esquemas, a não realização do
tratamento ou dado ignorado.
Tratamento
do
parceiro Variável qualitativa nominal policotômica sim, não ou ignorado,
concomitantemente à gestante expressa a realização do tratamento do parceiro concomitante à
gestante no pré-natal.
Esquema
de
tratamento Variável qualitativa nominal policotômica, representa o tratamento
realizado pelo parceiro de acordo com o estágio clínico da doença;
prescrito ao parceiro
são incluídos outros esquemas, a não realização do tratamento ou
dado ignorado.
Motivo para o não tratamento Variável qualitativa nominal, policotômica, expressa o motivo do
não tratamento do parceiro, como: O parceiro não teve mais
do parceiro
contato com a gestante; Parceiro não foi comunicado/convocado à
US para tratamento; Parceiro foi comunicado/convocado mas não
compareceu ao tratamento; Parceiro foi comunicado/convocado
mas recusou o tratamento; Parceiro com sorologia não reagente;
Outro; Se outro, qual o motivo.
Momento do diagnóstico de Variável qualitativa nominal, policotômica, expressa o diagnóstico
da sífilis materna em trimestres: primeiro, segundo, terceiro, idade
sífilis materna
gestacional ignorada ou momento do diagnóstico ignorado.
Realização do Teste não Variável qualitativa nominal policotômica reagente, não reagente,
treponêmico
no não realizado ou ignorado, expressa a realização do teste não
treponêmico no parto/curetagem.
parto/curetagem;
Resultado
teste
não Variável quantitativa numérica, expressa em proporção ao
treponêmico
no resultado da titulação do teste VDRL.
parto/curetagem – Título
Teste
confirmatório Variável qualitativa nominal policotômica reagente, não reagente,
treponêmico
no não realizado ou ignorado, expressa a realização do teste
treponêmico no parto/curetagem. O teste possui maior
parto/curetagem
especificidade ao treponema e é considerado confirmatório para a
infecção.
Resultado
teste
não Variável quantitativa numérica, expressa em proporção ao
treponêmico na criança – resultado da titulação do teste VDRL.
Título
Teste não treponêmico na
criança

Teste não treponêmico do
líquor da criança

Raio X de ossos longos

Variável qualitativa nominal policotômica reagente, não reagente,
não realizado ou ignorado, expressa a realização do teste não
treponêmico na criança. O teste é utilizado para triagem e
monitoramento da infecção congênita.
Variável qualitativa nominal policotômica reagente, não reagente,
não realizado ou ignorado, expressa a realização do teste não
treponêmico do líquor na criança. O teste é utilizado para triagem
da neurossífilis.
Variável qualitativa nominal policotômica sim, não, não realizado
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Presença de sinais e sintomas

ou ignorado, expressa a realização do Raio X de ossos longos
utilizado para triagem de deformidades ósseas provenientes da
sífilis.
Variável dicotômica sim e não, relativa à presença de sinais e
sintomas da sífilis na criança.

4.6 Análise dos dados
Os dados tabulados em tabelas do software Microsoft Excel 2010 foram submetidos a
uma análise descritiva e de medidas de dispersão com objetivo de obter uma visão global dos
resultados encontrados. Para isto, inicialmente foram analisadas as variáreis qualitativas a
partir da frequência absoluta e relativa. No que diz respeito às variáveis quantitativas, foram
utilizadas as medidas de tendência central, média e análise da dispersão com o desvio padrão.
Para análise do indicador correspondente à transmissão vertical do agravo, foi
calculada a taxa de ataque ou também chamada incidência cumulativa, que corresponde ao
número de casos de uma doença dividido pela população exposta ao risco em um período
limitado de tempo. (WAGNER,1998) Conforme a fórmula abaixo:
TA=

Nº de casos de uma doença_____ x100
População exposta ao risco no tempo

Para verificação do denominador deste cálculo, foi considerado o número de casos
notificados com sífilis em gestantes que realizaram pré-natal no local de estudo para o mesmo
período da pesquisa, com correção para remoção das duplicidades, o qual correspondeu a
n=227 casos. Este quantitativo foi identificado por meio das fases de seleção amostral da
pesquisa. Para o numerador foi considerado o número de casos de gestantes que procederam à
transmissão vertical (n=129).
Na detecção da taxa de letalidade (TL) foi considerada a seguinte fórmula descrita
por WAGNER,1998:
TL= nº de óbitos de determinada doença em um período de tempo específico x100
nº de casos desta doença neste mesmo período de tempo
No conjunto analisado identificou-se um caso de óbito, e este foi considerado o
numerador da TL. Para definição do denominador, foi assumido o quantitativo referente às
notificações de sífilis congênita para este mesmo grupamento de investigação, o qual
correspondeu a 132 casos.
Em seguida, foi utilizada a análise inferencial para testar a independência dos dados,
tendo sido atribuído nível de significância de 5% para todas as testagens. O teste de Fisher foi
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utilizado para testar a associação entre as variáveis que abrangem o momento de realização
tratamento materno, momento gestacional da notificação, realização do tratamento do
parceiro e ainda o momento do diagnóstico materno segundo a classificação clínica materna.
Os testes Qui-Quadrado e de Fisher foram utilizados para averiguar associação entre
as variáveis sociodemográficas (faixa etária, raça e nível de escolaridade) e o período do
diagnóstico da sífilis materna. O teste T-Student avaliou a diferença entre as médias da
titulação de VDRL materno e titulação do teste não treponêmico da criança segundo os sinais
ou sintomas.
Para análise do preenchimento das fichas de notificação, estas foram consideradas
quanto à ausência de registro nos campos, denominados “em branco”, quanto ao
preenchimento do campo, contudo sem o conhecimento da informação por parte do
profissional notificador – chamados de “ignorados”, e ainda os campos que foram
devidamente preenchidos.
Para análise de georreferenciamento, foi utilizado o software Terraview, com
objetivo de identificar espacialmente como se deu o comportamento da sífilis no local de
pesquisa. Para análise estatística e geração dos mapas de temáticos de georreferenciamento,
foram utilizados os softwares: Statistical Package For Social Sciences (SPSS) versão 20, R
versão 2.12 e o Terraview versão 3.4.0.
4.7 Aspectos éticos
O protocolo da pesquisa recebeu Parecer favorável pelo Comitê de Ética da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o número 1.449.134, e Certificado de
Apresentação para Apreciação Ética 53305315.3.0000.5537 (Anexo A). Obteve-se também a
autorização das instituições para acesso às informações, registrada pelas cartas de anuência e
termos de concessão (Apêndice A, B, C, D). Os dados obtidos foram mantidos em sigilo e
serão utilizados exclusivamente para fins científicos, em conformidade com a Resolução
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde.
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5 RESULTADOS

Foram identificadas 129 notificações para a sífilis em gestante e 132 para a sífilis
congênita de acordo com os critérios de elegibilidade. Estas permitiram análise quanto à
temporalidade da notificação, a caracterização materna, a identificação das ações no pré-natal,
a relação com os desfechos nos recém-nascidos, quanto ao preenchimento e registro nas
fichas e quanto ao georreferenciamento do agravo no local de pesquisa.
5.1 Análise temporal das notificações
No período investigado foi possível calcular a taxa de ataque ou incidência
cumulativa, que corresponde à probabilidade ou risco de o indivíduo desenvolver a doença
num período específico de tempo (WAGNER, 1998). Neste estudo, este cálculo foi realizado
para medir o risco da transmissão da sífilis de mãe para filho no recorte temporal relativo aos
casos de gestantes notificadas para sífilis com ou sem a transmissão vertical.
Desse modo, a taxa de ataque correspondeu a 56,8% e sinaliza para uma elevada
probabilidade de a gestante com sífilis proceder à transmissão vertical no período, o que
sugere falhas no seguimento pré-natal no local de estudo.
No tocante à análise temporal das notificações, nota-se um incremento no número de
casos registrados no ano de 2012 (SG 38%; SC 37,1%), conforme a Figura 4.
Figura 4 – Distribuição das notificações de sífilis em gestante e congênita entre junho de
2011 e dezembro de 2015. Natal/RN, 2016 (Gestante n=129; Congênita n=132)
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Este resultado pode estar relacionado a melhorias no processo de notificação no
referido ano, como também ao incremento diagnóstico após a implantação da Rede Cegonha,
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com a disponibilização de testes rápidos em 2012, que pode ter facilitado a identificação dos
casos.
Ao considerar que o ano de 2011 (SG 16,3%; SC 15,2%) dispôs de sete meses de
notificação, tendo em vista a implantação da Rede Cegonha em junho deste mesmo ano,
observa-se que este possuiu um percentual aproximado ao notificado em todo o ano de 2013
(SG 19,4%; SC 16,7%) e, ainda, um quantitativo superior ao registrado em 2014 (SG 13,2%;
SC 10,6%).
Esses dados evidenciam uma queda no número de casos da doença por uma possível
fragilidade na continuidade da vigilância ao agravo, ou ainda em virtude da alteração nos
critérios de notificação para a sífilis no que tange à inadequação do tratamento da gestante
realizado no ano de 2014.
No que diz respeito ao comparativo entre as notificações de sífilis gestacional
congênita, observam-se uma variação no número de casos entre os tipos de notificação no
decorrer dos anos e um aumento da notificação da sífilis congênita em específico no ano de
2015 (SG 13,2%; SC 20,5%). Contudo, isso se deve a casos de gestantes que foram
notificadas no ano anterior ao nascimento da criança, como também à ocorrência de
gemelaridade no período.
Em relação ao quantitativo de notificações entre os meses dos anos, podem-se
identificar as médias representadas nos diagramas do tipo Box Plot, nas Figuras 5 e 6. Esses
dados estão incluídos nos critérios de investigação epidemiológica (pessoa-lugar-tempo), e
reforçam a necessidade de adoção de estratégias dos serviços de saúde para os períodos
identificados com maior frequência de acometimento da doença.
Observou-se que o ano de 2014 obteve maior dispersão nos meses notificados, este
apresentou registros de casos na maior parte dos meses do ano, com o predomínio entre março
e outubro na notificação da gestante e entre março e setembro para a sífilis congênita.
Em oposição, 2015 apresentou menor dispersão temporal, com tendência central para
as notificações nos meses de janeiro a maio na sífilis em gestante e entre abril e agosto na
sífilis congênita. Os períodos apresentaram relativa simetria na distribuição dos registros em
cada ano, com médias aproximadas às medianas.
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Figura 5 – Distribuição das médias de notificações de sífilis em gestantes entre junho de

12

2011 e dezembro de 2015. Natal/RN, 2016 (n=129)
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Figura 6 – Distribuição das médias de notificações de sífilis congênita entre junho de 2011 e
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dezembro de 2015. Natal/RN, 2016 (n=132)
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Em geral, nota-se um predomínio das médias de notificação para o intervalo entre
junho e agosto, à exceção de 2011, que demonstrou este dado no primeiro interquartil em
aproximadamente outubro. Para este mesmo ano observa-se uma assimetria dos dados com
mediana deslocada para o terceiro quartil, e isso provavelmente está relacionado à análise
parcial dos registros para o referido ano.
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5.2 Caracterização materna segundo variáveis sociodemográficas
O perfil materno identificado neste estudo evidencia a maioria das gestantes com
idade entre 21 e 35 anos, com média de 24,78 anos (DP±7,12), o que converge com a faixa
etária sexual e reprodutiva da mulher. Quanto à raça, ficaram caracterizadas em pardas
(70,5%), e eram predominantemente residentes da zona urbana (95,3%) do Município de
Natal (97,7%), conforme apresentado na Tabela 1.
Tabela 1 – Distribuição das variáveis maternas segundo dados sociodemográficos. Natal/RN, 2016 (n=129)
Variável
Faixa etária (anos)
14 a 20
21 a 35
Acima de 33
Total
Raça da gestante
Branca
Preta
Amarela
Parda
Ignorada
Perdas*
Total
Escolaridade
Analfabeto
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ignorado
Perdas*
Total
Município de residência materno
Natal
Goianinha
Mossoró
Vila flor
Total
Zona de residência
Urbana
Rural
Perdas*
Total

N

%

38
78
13
129

29,5
60,5
10,1
100

16
07
01
91
05
09
129

12,4
5,4
0,8
70,5
3,9
7,0
100

02
63
09
40
15
129

1,6
48,8
7,0
31,0
11,6
100

126
01
01
01
129

97,7
0,80
0,80
0,80
100

123
01
05
129

95,3
0,8
3,9
100

*Campos em branco, não preenchidos na notificação.

Embora o campo escolaridade tenha apresentado um alto quantitativo de sub-registro
(31,0%) e em branco (11,6%), os dados retratam um perfil de baixa escolaridade, com
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destaque para o ensino fundamental completo ou incompleto, categorizado em 48,8% dos
casos. No tocante à ocupação materna, foi detectado um percentual de 65,2% dos registros
para donas de casa.
5.3 Análise das ações do pré-natal e dos fatores relacionados à transmissão vertical
Ao considerar que num dos critérios de elegibilidade para o estudo tratava da
gestante que realizou o pré-natal cujos casos resultaram em sífilis congênita, sugere-se que,
para este grupo, o acesso ao acompanhamento no período gravídico não garantiu a quebra na
cadeia de transmissão da sífilis.
Para compreensão das barreiras que foram incipientes no controle da doença durante
a gestação, neste estudo remetidos como os fatores relacionados à ocorrência da sífilis
congênita, estas foram analisadas em categorias como triagem para detecção do agravo e o
tratamento da sífilis em gestantes.
5.3.1 Triagem para detecção do agravo
Em consonância com o preconizado pelo Ministério da Saúde, a triagem para a sífilis
deve ocorrer duas vezes no período gestacional: uma no primeiro trimestre, se possível na
primeira consulta, e posteriormente no terceiro trimestre em torno da 28ª semana de gestação.
Ressalta-se a testagem do parceiro sexual no acompanhamento pré-natal, e, ainda, a realização
de um teste, trepônemico ou não treponêmico, imediatamente após a internação para o parto
na maternidade, ou em caso de abortamento (BRASIL, 2016).
Tais preceitos buscam detectar no momento oportuno para evitar os efeitos danosos
da sífilis ao feto e aos parceiros sexuais. A partir das fichas de notificação do SINAN foi
possível identificar algumas categorias de registros relacionados à detecção do agravo. Uma
delas remete ao momento gestacional do diagnóstico descrito na ficha da sífilis congênita,
outra se refere ao momento da notificação encontrado nos registros da sífilis em gestante.
Estes dados encontram-se distribuídos na Tabela 2.
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Tabela 2 – Momento do diagnóstico e da notificação da sífilis gestacional. Natal/RN, 2016 (n=129)
Variável
Diagnóstico da sífilis materna
Durante o pré-natal
No momento do parto/curetagem
Após o parto
Ignorado
Total
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
Idade gestacional Ignorada
Total

N

%

72
51
05
01
129
10
28
89
02
129

55,8
39,5
3,90
0,80
100
7,80
21,7
69,0
1,60
100

O pré-natal destacou-se como o principal momento de diagnóstico da sífilis (55,8%),
entretanto torna-se significativo o quantitativo de casos com registros relativos à detecção
tardia, em que 39,5% das mulheres foram diagnosticadas no momento do parto e 3,90%, após
o parto.
O momento gestacional da notificação sugere ter sido o período em que a mulher
recebeu o diagnóstico para a sífilis. Desse modo, destaca-se o terceiro trimestre como o
principal momento de notificação, o que pode estar associado à infecção sifilítica no decorrer
do período gestacional ou ainda a um atraso significativo entre o momento de diagnóstico e a
notificação.
No tocante aos dados de detecção laboratorial, nota-se a realização do teste não
treponêmico reagente em n=115 casos, contudo com ausência de realização para n=10 das
mulheres investigadas, o que evidencia as perdas de oportunidade diagnóstica. Tal fato
corrobora com o dado de realização do teste treponêmico confirmatório, que apresentou n=87
casos referentes à não realização, conforme mostra a Tabela 3.
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Tabela 3 – Aspectos clínicos e laboratoriais da detecção da sífilis gestacional. Natal/RN, 2016 (n=129)
Variável
Teste não treponêmico
Reagente
Não reagente
Não realizado
Ignorado
Total
Teste treponêmico confirmatório
Reagente
Não reagente
Não realizado
Ignorado
Total
Titulação VDRL da gestante
1a8
12 a 16
32 a 64
Acima de 64
Perdas*
Total
Classificação materna
Primária
Secundária
Terciária/Latente
Ignorado
Perdas*
Total

N

%

115
02
10
02
129

89,1
1,60
7,80
1,60
100

24
04
87
14
129

18,6
3,10
67,4
10,9
100

51
25
36
03
14
129

39,5
19,4
27,9
2,3
10,9
100

66
01
08
29
25
129

51,2
0,8
6,2
22,5
19,4
100

*Campos em branco, não preenchidos na notificação.

Quanto à caracterização clínica das gestantes, estas foram registradas em sua maioria
com a sífilis primária (51,2%). Embora o maior percentual apresente titulação do VDRL entre
1 e 8 (39,5%), títulos não esperados para essa forma clínica, há de se considerar a
possibilidade de presença de sinais de evidência para infecção primária em detrimento da
titulação e ainda o histórico de exposição à sífilis identificado na avaliação diagnóstica.
No tocante à realização dos testes diagnósticos para a sífilis em gestante no momento
do parto/curetagem, descritos na ficha de notificação da sífilis congênita, estes apontam para a
presença de testes não treponêmicos reagentes (94,6%) com titulações acumuladas (57,4%) no
intervalo entre 1 a 8, conforme a Tabela 4.
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Tabela 4 – Aspectos laboratoriais da sífilis gestacional no parto/curetagem. Natal/RN, 2016 (n=129)
Variável
Teste não treponêmico na mãe no parto/curetagem
Reagente
Não reagente
Não realizado
Ignorado
Total
Faixa da titulação do teste não treponêmico no
parto/curetagem
1a8
12 a 16
32 a 64
Acima de 64
Perdas*
Total
Teste treponêmico confirmatório
Reagente
Não reagente
Não realizado
Ignorado
Total
*Campos em branco, não preenchidos na notificação.

N

%

122
04
02
01
129

94,6
3,10
1,60
0,80
100

74
23
23
02
07
129

57,4
17,8
17,8
1,6
5,4
100

10
06
106
07
129

7,80
4,70
82,2
5,40
100

Em análise do diagnóstico materno, que em sua maioria foi realizado durante o prénatal, conforme visto na Tabela 2, ao comparar aos resultados do teste não treponêmico
reagentes no momento do parto, sugere-se uma possível falha terapêutica no seguimento da
gestante ou ainda reinfecção no período gravídico.
A análise inferencial identificou que não há evidência da associação entre as
variáveis sociodemográficas (faixa etária, raça e nível de escolaridade) e o período do
diagnóstico da sífilis materna, conforme a Tabela 5.
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Tabela 5 – Aspectos sociodemográficos relacionados ao período de diagnóstico da sífilis
gestacional. Natal/RN, 2016 (n=129)
Variáveis
sociodemográficas
Faixa etária
14 a 20 anos
20 a 35 anos
Mais de 35 anos
Raça
Branca
Preta
Parda
Nível de escolaridade
Analfabeto
Ensino Fundamental
Ensino Médio
1

Diagnóstico da sífilis materna
Pré-natal
Parto/pósTotal
parto
n (%)
n (%)
n (%)
19 (59,4)
13 (40,6)
32 (25,8)
40 (51,3)
38 (48,7)
78 (62,9)
09 (64,3)
04 (28,6)
14 (11,3)

p

0,418¹

16 (64,0)
03 (60,0)
49 (54,4)

09 (36,0)
02 (40,0)
40 (44,6)

25 (17,6)
05 (4,2)
89 (74,8)

0,720²

00 (0,0)
38 (53,5)
06 (50,0)

01 (100,0)
32 (46,5)
06 (50,0)

01 (1,2)
70 (84,3)
12 (14,5)

0,754¹

Teste de Qui-quadrado ; 2 Teste de Fisher.

Em relação ao diagnóstico da sífilis no parceiro sexual, este dado não apresenta um
campo de preenchimento específico na ficha, contudo, a partir da análise dos motivos pelos
quais os parceiros não realizaram o tratamento, foi possível evidenciar fragilidades na
verificação diagnóstica, o que será abordado no seguimento dos resultados deste estudo.
5.3.2 Tratamento da sífilis em gestante
Os processos de detecção oportuna e tratamento adequado configuram-se como as
barreiras que asseguram o bloqueio da transmissão vertical da sífilis quando os métodos de
prevenção à infecção sexual entre os parceiros não são suficientes para controle do agravo.
Desse modo, em continuidade à análise deste estudo, pôde-se investigar o tratamento
no que diz respeito a prescrição e adequação do tratamento, como também a realização
concomitante do esquema terapêutico entre a gestante e o parceiro. A Tabela 6 apresenta a
distribuição das variáveis de interesse quanto ao tratamento da sífilis na gestante e no parceiro
sexual.
O esquema terapêutico prescrito ao parceiro (10,9%) e à gestante (42,6%) apresentou
ênfase para a Penicilina G benzatina 7.200.000 UI. Este esquema é prescrito para a fase
clínica terciária ou sífilis latente tardia com duração acima de um ano. Contudo, destaca-se,
nesta análise, o quantitativo de parceiros (38%) que não realizaram o tratamento, ou não o
fizeram concomitante à gestante (48,1%).
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Tabela 6 – Características do tratamento medicamentoso das gestantes e parceiros sexuais.
Natal/RN, 2016 (n=129)
Variável
Esquema de tratamento prescrito à gestante
Penicilina G benzantina 2.400.000 UI
Penicilina G benzantina 4.800.000 UI
Penicilina G benzantina 7.200.000 UI
Outro esquema
Não realizado
Ignorado
Total
Tratamento prescrito ao parceiro
Penicilina G benzantina 2.400.000 UI
Penicilina G benzantina 4.800.000 UI
Penicilina G benzantina 7.200.000 UI
Outro esquema
Não realizado
Ignorado
Perdas*
Total
Parceiro tratado concomitantemente à gestante
Sim
Não
Ignorado
Perdas*
Total
Esquema de tratamento materno
Adequado
Inadequado
Não realizado
Ignorado
Total
*Campos em branco, não preenchidos na notificação.

N

%

50
02
55
04
09
09
129

38,8
1,60
42,6
3,10
7,00
7,00
100

09
03
14
01
49
45
08
129

7,0
2,3
10,9
0,8
38,0
34,9
6,2
100

21
62
43
03
129

16,3
48,1
33,3
2,3
100

2
99
21
6
129

1,60
76,7
16,3
4,70
100

Da amostra estudada, 3,1% das gestantes e 0,8% dos parceiros fizeram uso de outro
esquema medicamentoso para tratamento da sífilis. Apesar de ser um menor quantitativo
comparado ao grupo, este dado interfere na adequação do tratamento materno. Tal fato pode
estar vinculado à escassez da penicilina no Brasil e no mundo nos últimos anos.
Desse modo, estas informações corroboram com a inadequação do tratamento das
gestantes (76,7%), visto que este critério atende ao tratamento adequado de acordo com a fase
clínica da sífilis, o tratamento da gestante com penicilina e ainda tratamento do parceiro
simultaneamente à mulher. Os principais motivos de não tratamento do parceiro estão
expressos na Figura 7.

46

Figura 7 – Motivos para o não tratamento dos parceiros das gestantes com sífilis. Natal/RN,
2016 (n=129)
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Dentre as categorias que receberam destaque para o motivo de não tratamento,
ressalta-se que os parceiros não tratados por não possuírem mais contato com a gestante
constituem fontes de disseminação da doença e, desse modo, oportunizam a continuidade da
transmissão da sífilis a outras parceiras sexuais.
Esses dados ainda retratam a baixa adesão diagnóstica do parceiro, em virtude da
dificuldade de busca ativa dos casos, o que corrobora com outra categoria relevante nesta
análise, a ausência na confirmação diagnóstica do parceiro.
A Tabela 7 apresenta a análise de associação entre as variáveis que abrangem o
momento de realização do tratamento materno, momento gestacional da notificação,
realização do tratamento do parceiro e ainda o momento do diagnóstico materno segundo a
classificação clínica materna. Não foi encontrada associação entre a classificação materna da
sífilis e as variáveis analisadas.
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Tabela 7 – Características do tratamento relacionadas às classificações dos casos de sífilis
gestacional. Natal/RN, 2016 (n=129)
Variáveis
Tratamento materno
No pré-natal
No parto/pós-parto
Momento gestacional
da notificação
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
O parceiro fez o
tratamento prescrito
Sim
Não
Diagnóstico de sífilis
materna
No pré-natal
No parto/pós-parto
*Teste de Fisher.
5.4

Classificação materna
Primária Secundária Terciária/latente
n (%)
n (%)
n (%)

Total

p*

n (%)

11 (84,6)
42 (87,5)

00 (0,0)
01 (2,1)

02 (15,4)
05 (10,4)

13 (21,3)
48 (78,7)

05 (100,0)
19 (86,4)
41 (87,2)

00 (0,0)
00 (0,0)
01 (2,1)

00 (0,0)
03 (13,6)
05 (10,6)

05 (6,8)
22 (29,7)
47 (63,5)

09 (86,7)
38 (88,6)

01 (0,0)
00 (2,8)

00 (13.3)
06 (8,6)

10 (18,5)
44 (81,5)

42 (93,3)
24 (80,0)

00 (0,0)
01 (3,3)

03 (6,6)
05 (16,7)

45 (60,0)
30 (40,0)

0,716

0,900

0,166

0,133

Desfechos da transmissão vertical
No que tratam os desfechos da transmissão vertical, os dados apontam para titulações

do VDRL entre 1 e 8 (54,5%), títulos também identificados na maioria das gestantes. Nota-se,
igualmente, a predominância de crianças registradas como assintomáticas (78,8%). A
distribuição dos dados clínicos e laboratoriais das crianças encontra-se na Tabela 8.
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Tabela 8 – Características clínicas e laboratoriais de crianças acometidas pela sífilis
congênita. Natal/RN, 2016 (n=132)
Variável
Titulação do teste não treponêmico
1a8
10 a 16
32 a 64
Perdas*
Total
Teste não treponêmico
Reagente
Não reagente
Não realizado
Ignorado
Total
Teste não treponêmico do líquor
Reagente
Não reagente
Não realizado
Ignorado
Total
Raio X de ossos longos
Sim
Não
Não realizado
Ignorado
Total
Sinais e Sintomas na criança
Sim
Não
Perdas*
Total
*Campos em branco, não preenchidos na notificação.

N

%

72
11
03
46
132

54,5
8,3
2,3
34,8
100

86
33
08
05
132

65,2
25,0
6,1
3,8
100

02
26
97
06
132

1,5
19,7
73,5
4,5
100

07
48
62
15
132

5,3
36,4
47,0
11,4
100

12
104
16
132

9,1
78,8
12,1
100

No que versa o seguimento da assistência à criança com sífilis, destaca-se a maior
concentração dos registros no que toca à não realização do teste não treponêmico do líquor
(73,5%), bem como à não realização do Raio X de ossos longos (47%).
A Tabela 9 apresenta os resultados do teste T-Student, realizado para testar se existe
diferença entre as médias da titulação de VDRL materno e titulação do teste não treponêmico
do recém-nascido segundo os sinais ou sintomas. Ao nível de significância = 5%, há
evidências de que exista diferença entre as médias da titulação do VDRL e da titulação do
teste não treponêmico da criança segundo os sinais e sintomas.
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Tabela 9 – Relação entre as titulações dos exames diagnósticos de sífilis gestacional e
congênita com sinais os sintomas. Natal/RN, 2016 (n=101 gestantes,
n=73crianças)

Variável

VDRL
materno
Teste não
treponêmico
da criança

Sinal ou
sintoma

n*

%

Sim

10

9,9

Média

Desvio
padrão

17,2

20,0

Não

91

90,1

22,9

25,5

Sim

08

10,9

8,1

10,9

Teste
TStudent

65

89,0

6,7

p

[15,58;25,37]

<0,0013

[2,806;7,139]

<0,0013

8,246
4,537

Não

Intervalor de
Confiança
(95%)

9,2

*

Perdas, sem informações. 3Assumindo variâncias iguais, utilizando o teste de Bartlett com valor-p 0,371 e
0,536.

Para análise da razão de prevalência de a criança não apresentar sinais e sintomas,
em relação ao início do tratamento antes do nascimento, foi detectado risco de 1,84 vezes
maior do que numa gestante que iniciou o tratamento durante∕depois do parto. (IC=95%,
0,29;11,80) Ressalta-se que um caso de sífilis congênita concluiu com óbito. Assim,
considerando a verificação do indicador taxa de letalidade para este grupo, detectou-se uma
taxa de 0,75%.
5.5 Análise do preenchimento das notificações
As fichas de notificação da sífilis apresentam-se distribuídas em categorias para
preenchimento e cada uma delas possui campos numerados de maneira sequencial. O registro
correto de todos os campos oferece uma informação epidemiológica de qualidade, o que
permite uma investigação dos fatores envolvidos na definição de cada caso.
No tocante à sífilis em gestante, os dados são descritos a partir das categorias: dados
gerais, notificação individual, dados de residência, antecedentes epidemiológicos da gestante,
dados laboratoriais, tratamento da gestante e antecedentes epidemiológicos da parceria sexual.
Para a ficha da sífilis congênita, os dados são organizados em: dados gerais,
notificação individual, dados de residência, antecedentes epidemiológicos da gestante, dados
do laboratório da gestante, tratamento da gestante, antecedentes epidemiológicos da criança,
dados do laboratório da criança e dados clínicos da criança.
A análise do preenchimento das notificações evidenciou um grande percentual de
sub-registros. A Tabela 10 mostra a distribuição do preenchimento dos campos na ficha de
notificação de Sífilis em Gestante que apresentaram destaque na variação do registro.
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Tabela 10 – Dados das fichas de notificação de sífilis em gestacional. Natal/RN, 2016 (n=129)

Notificação Individual
Escolaridade
Número do cartão SUS
Dados de residência
Complemento
Ponto de referência
CEP
Telefone
Antecedentes
epidemiológicos da gestante
Ocupação
Unidade de realização do prénatal
Número da Gestante no
SISPRENATAL
Classificação clínica
Dados laboratoriais
Teste treponêmico no pré-natal
Tratamento/encerramento
Parceiro
tratado
concomitantemente à gestante
Esquema
de
tratamento
prescrito ao parceiro
Motivo para o não tratamento
do parceiro

Em branco
n
%

Ignorados
n

%

Preenchidos
n
%

15
94

11,6
72,8

40
00

31,0
0,00

74
35

57,3
27,1

111
111
84
51

86,0
86,0
65,1
39,5

00
00
00
00

0,00
0,00
0,00
0,00

18
18
45
78

13,9
13,9
34,8
60,4

58
85

44,9
65,8

00
00

0,00
0,00

71
44

55,0
34,1

99

76,7

00

0,00

30

23,2

25

19,3

29

22,4

75

58,1

87

67,44

14

10,8

28

21,7

03

2,33

43

33,3

83

64,3

08

6,20

45

34,8

76

58,9

57

44,1

00

0,00

72

55,8

No tocante ao preenchimento das notificações de sífilis congênita, observa-se um
quantitativo menor de preenchimento dos campos, quando comparadas às notificações de
sífilis em gestante, o pode ser relacionado ao quantitativo de informações requeridas pela
notificação da criança ser maior do que na gestante. A Tabela 11 retrata a proporção do
preenchimento dos campos na ficha de notificação da Sífilis Congênita para os registros de
maior evidência.
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Tabela 11 – Dados das fichas de notificação de sífilis congênita. Natal/RN, 2016 (n=132)

Dados de residência
Complemento
Ponto de referência
Telefone
Antecedentes
epidemiológicos da gestante
Ocupação
Escolaridade
Unidade do Pré-Natal
Dados do laboratório da
criança
Titulação do teste
não
treponêmico
do
sangue
periférico
Titulação do teste
não
treponêmico do líquor
Data de realização do teste do
líquor
Titulação ascendente

Em branco
n
%

Ignorados
n

%

Preenchidos
n
%

115
116
55

87,1
87,8
41,6

00
00
00

0,00
0,00
0,00

17
16
77

12,8
12,1
58,3

60
00
95

45,4
0,00
71,9

00
46
00

0,00
34,8
0,00

72
86
37

54,5
65,1
28,3

45

34,0

00

0,00

87

65,9

131

99,2

00

0,00

1

0,76

109

82,5

00

0,00

23

17,4

00

0,00

17

12,8

115

87,1

Considerando a importância do registro de todos os dados relativos à assistência à
gestante e à criança com sífilis, destaca-se a ausência expressiva de dados como a “titulação
do teste não treponêmico do líquor” com 131 campos em branco, em que pese que 23 destes
testes possuíam registro de sua realização. Na categoria “Tratamento da mãe/gestante”, o
quesito “parceiro tratado concomitantemente à gestante” apresentou 43 casos ignorados.
Ressalta-se nesta análise o campo titulação ascendente, o qual se refere ao
acompanhamento nos títulos do VDRL no seguimento ambulatorial da criança. Embora esteja
com 87,1% dos registros preenchidos, 73,5% encontravam-se referidos como não realizados.
No que se trata dos aspectos de investigação do agravo, o item “unidade de saúde do
pré-natal” obteve n = 85 notificações com ausência de preenchimento, o que dificulta a
verificação do caso relativo a assistência realizada à gestante durante todo o curso da
gravidez. No tocante a gestão, a ausência deste dado impossibilita a identificação das
unidades de saúde necessitam de suporte gerencial para controle da sífilis.
Para os dados relativos à unidade notificadora foi possível detectar a concentração
das notificações da sífilis em gestante quanto ao nível de assistência, em que 69,8% foram
realizadas em unidades hospitalares e 30,2% foram registradas a partir das USFs (Unidades de
Saúde da Família).
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Este resultado sugere falhas determinantes da notificação no nível primário, as quais
foram realizadas no serviço de assistência terciária, ou ainda uma relativa migração do grupo
estudado ao pré-natal das instituições hospitalares, que podem refletir nas dificuldades de
busca ativa pelas gestantes e fragilidades no acesso às unidades básicas.
Nota-se uma correlação entre o não preenchimento de alguns campos em ambas as
fichas no que trata das informações da notificação individual, como raça, escolaridade,
ocupação, bem como dados da residência e contato telefônico. A ausência destes elementos
limita a busca ativa pela gestante e pelo parceiro sexual para seguimento terapêutico do caso.
De acordo com o SINAN, todos os requisitos são de preenchimento obrigatório,
contudo, ressalta-se a expressiva ausência de dados clínicos, quanto ao diagnóstico,
tratamento e sinais da doença, o que corrobora com a existência de fragilidades nos processos
de notificação e investigação epidemiológica. E que impossibilita o monitoramento da
doença, alterações do perfil do agravo na localidade, e afasta a erradicação dos casos.
Ao comparar o tempo entre o dia do diagnóstico e o dia da notificação, observa-se
uma variação maior nas médias de dias para a notificação da sífilis em gestante em detrimento
da sífilis congênita, conforme mostram as Figuras 8 e 9.
Figura 8 – Tempo entre o diagnóstico e a notificação dos casos de sífilis gestacional.
Natal/RN, 2016 (n=129)

A figura ilustra uma dispersão no número de dias entre o diagnóstico e a notificação
da gestante, com presença de pontos atípicos em todos os anos. O ano de 2012 destaca-se com
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maior média no número de dias e 2014 demonstra um acumulativo próximo aos sete dias,
conforme preconizados pelo Ministério da Saúde.
Figura 9 – Tempo entre o diagnóstico e a notificação dos casos de sífilis congênita.
Natal/RN, 2016 (n=132)

*Remoção de outliers acima de 40 dias.

No que trata do intervalo entre o diagnóstico e a notificação da sífilis congênita, foi
observada uma variação menor entre as médias, que se aproximam ao cumprimento da
notificação compulsória semanal atribuída aos casos de sífilis.
Estes resultados sugerem melhores processos de vigilância epidemiológica a nível
hospitalar, nos ambulatórios pediátricos ou locais de assistência ao parto e notificação dos
casos de transmissão vertical. Tal fato pode estar relacionado à presença do Núcleo Hospitalar
de Vigilância Epidemiológica (NHVE) estruturado nos serviços, que gera impacto nos
processos de vigilância aos agravos.
5.6 Distribuição espacial dos casos de sífilis no Município de Natal
Estudos com análise a partir do georreferenciamento permitem a identificação de
áreas geográficas e grupos da população que apresentam maior risco de adoecer. Deste modo,
facilitam a organização da rede de atenção à saúde, diminuindo as desigualdades no acesso
aos serviços (RIBEIRO et al., 2014).
Nessa perspectiva, foram identificados os bairros do município analisado aqueles que
apresentaram maior número de casos da sífilis conforme as Figuras 10 e 11.
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Figura 10 – Distribuição dos casos notificados para sífilis gestacional de 2011 a 2015 no
município de Natal/RN (n=129)

Fonte: Dados da pesquisa. Natal, 2016.
Os principais locais de residência para acometimento da sífilis em gestantes referemse aos bairros de Felipe Camarão e Quintas, ambos assistidos pelo Distrito Sanitário Oeste do
município investigado.
A distribuição das gestantes por unidade notificadora evidenciou o predomínio das
notificações referentes à Maternidade das Quintas e USF Quintas, no bairro das Quintas, e a
Maternidade Escola Januário Cicco no Bairro Petrópolis.
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Figura 11 – Distribuição das unidades notificadoras dos casos de sífilis gestacional no
Município de Natal/RN (n=129)

Fonte: Dados da pesquisa. Natal, 2016.
Considerando a ausência de mulheres notificadas com sífilis residentes no bairro
Petrópolis, essa concentração de notificação na localidade sugere baixo acesso ao pré-natal na
região adstrita de residência, ou ainda o referenciamento de gestante ao pré-natal de alto risco
realizado na instituição citada.
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6

DISCUSSÃO
O presente estudo analisou a notificação de gestantes com sífilis que procederam

com os casos de sífilis congênita, a partir de dados registrados nas fichas do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Esse método de busca tem por base a
principal finalidade do processo de notificação, o acompanhamento de agravos no seguimento
temporal, nas principais localidades de acometimento, e os desfechos clínicos aos grupos
atingidos (CIRILO et al., 2013).
Estudos internacionais (BAIGALMAA et al., 2012; ARNESEN et al., 2015) e
nacionais (COSTA et al., 2013; DOMINGUES et al., 2013; KUPEK; OLIVEIRA, 2012) têm
utilizado os sistemas de informação para análises em saúde, por reconhecerem a notificação
como ferramenta da vigilância no tocante à coleta de dados e informações de qualidade para
a programação das ações de controle aos agravos.
Este método de análise permite investigar o contexto de saúde em duas vertentes, a
condição epidemiológica da doença, no tocante aos grupos acometidos, as ações relacionadas
à assistência em saúde e a distribuição geográfica no período de ocorrência, além de
identificar a relação do profissional com o seu papel de investigador e vigilante dos problemas
de saúde pública.
As notificações registradas no período analisado apontam para uma oscilação no
número de casos, com ênfase para o ano de 2012 e com declínio a partir de 2013. Tais dados
corroboram com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde 2015, no qual, embora o
Brasil tenha apresentado um aumento no número de notificações no período, os estados
nordestinos do Rio Grande do Norte, Sergipe e Ceará, apresentaram-se em direção inversa,
com decréscimo dos casos (BRASIL, 2015a).
Ainda sobre a análise temporal, ressalta-se que no ano de 2014 foi realizada alteração
de um dos critérios de definição de casos, o que pode ter impactado na redução das
notificações. Nesta nova regra, a informação ignorada no que diz respeito ao tratamento do
parceiro sexual da gestante não é mais considerada um preceito para notificação de sífilis
congênita. Contudo, manteve-se a continuidade da notificação para os casos em que tenha
sido informada a não realização do tratamento do(s) parceiro(s) (BRASIL, 2015a).
A taxa de ataque ou incidência acumulada para a transmissão vertical encontrada
neste estudo foi igualmente descrita como alta em outras investigações brasileiras, contudo,
revelou-se em quantitativo superior (56,8%). Nestas pesquisas as taxas variaram entre 33,4%
e 34,8% (DOMINGUES et al., 2013; NONATO, MELO E GUIMARÃES, 2015). Para os
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autores, os elevados índices resultam de uma baixa qualidade e efetividade da assistência para
a redução do agravo (DOMINGUES et al., 2013).
No que trata dos grupos de mulheres notificadas, neste estudo, os resultados retratam
um perfil social de vulnerabilidade no campo de pesquisa. Nota-se que as mesmas
características são descritas na literatura. Mulheres com menor escolaridade (DOMINGUES,
et al., 2013; LIMA, 2013), pardas (BRASIL,2015a; LAFETÁ et al., 2016), residentes da zona
urbana (ARAÚJO et al., 2012) e, em sua maioria, donas de casa (MESQUITA, 2012). Para
Araújo (2012), as desigualdades no acesso e qualidade do pré-natal explicariam, em alguma
medida, a maior exposição das crianças de classes menos privilegiadas ao risco de contraírem
SC.
No que trata da faixa etária, os grupos mais acometidos envolvem mulheres entre 20
e 35 anos (COSTA et al., 2013; MAGALHÃES et al., 2013). Em contrapartida, uma coorte
realizada no Brasil em 2014 retrata inobservância de diferenças na prevalência segundo a
idade materna (DOMINGUES et al., 2014).
A análise de outras investigações (MESQUITA, 2012; ARAÚJO, 2013) apresentou
correlação da incidência de sífilis em mulheres que iniciaram a vida sexual antes dos 19 anos,
as que possuíram mais de um parceiro sexual na vida, bem como mulheres com
comportamento sexual vulnerável às ISTs, como as profissionais do sexo.
Pondera-se que a faixa etária pode estar relacionada à transmissão da sífilis,
sobretudo no que toca ao principal período reprodutivo/sexual da mulher. Contudo, isto está
mais sustentado pela variável comportamental de risco, uma vez que esta, ao experienciar um
contato com maior número de parceiros sexuais aumenta a possibilidade de contato com o
Treponema pallidum.
Quanto ao acompanhamento gravídico das gestantes investigadas, em consideração
ao registro de realização do pré-natal, sugere-se que o acesso ao serviço de saúde não se
configurou como estratégia eficaz para o tratamento dos casos e prevenção da transmissão
vertical da sífilis.
Esse resultado é corroborado com os dados de um inquérito nacional de base
hospitalar com 23.894 mulheres, nos anos de 2011 e 2012, em que se detectou uma cobertura
de assistência pré-natal praticamente universal no Brasil, a qual alcança valores superiores a
90,0%. Nesse estudo foram ainda observados avanços importantes na ampliação da cobertura
pré-natal e de testagem para sífilis. Entretanto, retratou que falhas na assistência contribuem
para a persistência da sífilis congênita como problema de saúde pública (DOMINGUES,
2014).
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Em relação à detecção do agravo na presente investigação, observou-se que a maioria
foi identificada ainda no pré-natal, contudo um número significativo de casos foi
diagnosticado tardiamente. Este dado possui comportamento semelhante em outros estados
brasileiros, mesmo em comparativo a anos anteriores (BRASIL, 2015a; LAFETÁ et al.,
2016).
Em 2013, 24,8% dos casos de sífilis gestacional registrados no SINAN foram
notificados no primeiro trimestre da gravidez, com 31,3% no segundo trimestre e 36,3% no
terceiro, respectivamente (BRASIL, 2015a). Estes dados demonstram a concentração do
diagnóstico no último trimestre. Esses dados também foram encontrados no comparativo ao
recorte temporal deste estudo.
No tocante ao diagnóstico realizado no momento do parto/pós-parto, ressalta-se que
este não corresponde a um momento oportuno para a realização do diagnóstico da infecção,
pois há evidências de que tal fato impossibilita a adoção de medidas mais efetivas para
redução da transmissão vertical. Entretanto, como o momento do parto representa elevado
risco, se deve realizar triagens em parturientes e puérperas. O diagnóstico deve ser definido e
informado antes da alta para que se possa realizar seguimento terapêutico e evitar a
continuidade da transmissão da doença (BRASIL, 2015c).
Um estudo pernambucano avaliou as oportunidades perdidas no rastreamento para
sífilis gestacional e relatou que os principais motivos elencados pelas mulheres para a não
realização do VDRL foram: não conseguir marcá-los, a demora da devolução dos resultados,
falta de tempo e distância do laboratório (FREIRE JUNIOR, 2014). Esses dados remetem à
dificuldade de acesso e ineficiência dos serviços da rede de apoio diagnóstico.
O tipo clínico da sífilis em gestantes identificado no presente estudo teve
predominância para a forma primária. Esta forma clínica possui as maiores taxas de infecção
ao concepto (COSTA et.al, 2013). Entretanto, essa fase da doença apresenta difícil
diagnóstico, uma vez que o cancro duro não causa sintomas e está geralmente localizado na
parede vaginal, cérvix ou períneo, o que pode levar a tratamentos inadequados à classificação
clínica (BRASIL, 2015a).
Para os casos em que há dúvidas quanto à evolução da doença, ou duração ignorada,
realiza-se o tratamento com três doses de penicilina benzatina (BRASIL, 2015a). Ressalta-se
que este perfil de tratamento foi o identificado na presente investigação, tanto para a gestante
quanto para o parceiro sexual.
Apurou-se o uso de outros esquemas terapêuticos para tratamento da mulher grávida
e parceiro sexual, situação considerada não segura, pois apenas a penicilina se configura como
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tratamento adequado à gestante, não sendo esta a terapêutica utilizada, a mulher é considerada
como tratada inadequadamente. Desse modo, ela deverá ser acompanhada mensalmente para
seguimento das titulações do VDRL, para possível indicação de retratamento. A ceftriaxona é
o tratamento alternativo preconizado para a gestante quando se descartam todas as
possibilidades de tratamento com a penicilina (BRASIL, 2015c).
Um fator de interesse ao tratamento da gestante no período investigado refere-se aos
problemas no abastecimento da matéria-prima e do diluente para a fabricação da penicilina a
partir do segundo semestre de 2014. Em que a distribuição aos estados e municípios seguiu
com um fornecimento lento, devido à demanda reprimida e ao aumento das solicitações
(BRASIL, 2015a).
Esta problemática pode ter sido um dos fatores que contribuíram para a expressiva
inadequação do tratamento das gestantes investigadas. Um estudo que avaliou a taxa de
notificação de sífilis congênita no Estado do Ceará, entre os anos 2000 e 2009, identificou
resultados semelhantes (COSTA et al., 2013). O que remonta à percepção de que a
inadequação no tratamento da gestante advém de um problema persistente na atenção aos
grupos expostos.
A baixa adesão ao tratamento pelo parceiro identificada nesta investigação é
fundamentada por dados da literatura (MESQUITA, 2012; CAMPOS 2012; LAFETÁ et al.,
2016). As dificuldades quanto à identificação dos parceiros e sua adesão à realização do
tratamento podem estar relacionadas com o horário de trabalho não compatível com o
funcionamento dos serviços de saúde, desconhecimento sobre a doença e as consequências
para o concepto, não acreditar ser portador de IST (MESQUITA, 2012). Outros motivos pelos
quais os parceiros não aderiram ao tratamento versam sobre não acreditarem no tratamento e
terem medo de injeção, não ter realizado o exame de VDRL ou não ter tempo (CAMPOS,
2012).
Tais resultados convergem para um comportamento masculino de desconhecimento e
recusa em ser portador do agravo, o que remete à necessidade de elaboração de estratégias
para envolvimento do homem no pré-natal e aproximação aos serviços de saúde.
No que diz respeito à comunicação do diagnóstico da sífilis ao parceiro, esta foi
realizada pelas gestantes em 78,6% dos campos (CAMPOS et al., 2012). Contudo, retrata as
dificuldades pelas quais as mulheres não revelaram o diagnóstico, a saber: desconhecer a
importância do tratamento do parceiro, não ter estado com este após o diagnóstico, estar
brigada (CAMPOS et al., 2012).
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Esses resultados convergem com os desta pesquisa no que trata da ausência do
contato com o parceiro e ainda da ausência de confirmação diagnóstica para o mesmo. Desse
modo, estratégias de adesão devem ser reestruturadas a partir da análise das perdas de
oportunidades diagnóstica e de tratamento, bem como para reforçar as práticas de educação
em saúde, a fim de garantir uma gravidez saudável, sem riscos para o binômio mãe-filho
(FREIRE JUNIOR, 2014).
No que diz respeito aos desfechos da sífilis para a criança, foi identificada uma
predominância de casos assintomáticos, com taxa de letalidade inferior a outro estudo
nordestino, o qual em apresentou uma taxa de 5.7% no ano de 2012. (BRASILEIRO, 2014).
Contudo, verificou-se correlação estatística da sintomatologia quando comparados às
titulações do VDRL e ainda quanto ao tratamento materno. A probabilidade da infecção fetal
é influenciada pelo estágio da sífilis na mãe e pela duração da exposição fetal. Dessa forma, a
transmissão é maior quando a mulher apresenta sífilis primária ou secundária durante a
gestação, e apresenta maior tempo de exposição do feto (BRASIL 2015c).
Ainda em relação aos desfechos da sífilis na criança, foram observadas falhas no
seguimento terapêutico na unidade de parto, como a ausência de realização de demais testes
para triagem diagnóstica da sífilis e das consequências do agravo na criança. Dados estes
igualmente detectados numa investigação no Sudeste brasileiro (LAFETÁ et al., 2016). A
identificação da titulação ascendente deve ser realizada no seguimento do teste não
treponêmico com 1, 3, 6, 12, 18 meses de idade, interrompendo o seguimento com dois
exames consecutivos não treponêmicos negativos, e proceder com a notificação deste
acompanhamento (BRASIL, 2015c).
Como evidenciado neste estudo e na literatura brasileira (HOLANDA et al., 2011;
CAMPOS et al., 2010; COSTA et al., 2013; FREIRE JUNIOR, 2014), a notificação da sífilis
apresenta fragilidades nos mecanismos de vigilância, com expressivos quantitativos de subregistro.
Foi detectado um predomínio de notificações da sífilis em gestante nas unidades
hospitalares em detrimento das unidades básicas de saúde. Este resultado está respaldado em
outras investigações (NONATO; MELO; GUIMARÃES, 2015; BRASIL, 2015a) e sugere
subnotificação dos casos no nível de assistência primário (NONATO; MELO; GUIMARÃES,
2015).
Segundo Cirilo et al. (2013), as doenças de notificação compulsória

requerem

atenção especial por representarem riscos elevados de adoecimento e grande notoriedade
estatística. Assim, configuram-se em agravos com necessidade peculiar de acompanhamento
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no seguimento temporal, nas principais localidades de acometimento e sobre os desfechos
clínicos nos grupos atingidos. Para isto, faz-se necessário que haja um adequado processo de
preenchimento dos instrumentos de registro, os quais serão a base das informações geradas.
No apoio a isto, a sífilis congênita e gestacional constam na lista de doenças de notificação
compulsória desde 1986 e 2005, respectivamente (COSTA et al., 2013).
O elevado número de dados com ausências no preenchimento, seja por informação
ignorada ou subnotificada, neste estudo, reflete uma baixa valorização e prioridade no que
toca à notificação compulsória na rotina de trabalho, e pode ser considerado como uma
avaliação indireta de má qualidade na assistência pré-natal. (FREIRE JUNIOR, 2014;
NONATO; MELO; GUIMARÃES, 2015) .
Uma pesquisa com profissionais que atuavam no pré-natal no Município do Rio de

Janeiro detectou que 20% destes consideraram o encaminhamento dos dados sobre os casos
de sífilis em gestante importante para o melhor controle desse agravo (DOMINGUES et al.,
2013). Sugere-se a existência de orientações insatisfatórias para elucidar o preenchimento
adequado de todos os campos da ficha, para o qual se necessita reorganizar a estrutura de
preparação dos profissionais para a notificação (NONATO; MELO; GUIMARÃES, 2015;
COSTA et al., 2013).
Destacam-se a melhoria nos intervalos entre o diagnóstico e as notificações
identificadas nos registros da sífilis congênita, e a relação com a existência dos NHVEs nas
instituições de assistência ao parto. Esta realidade reflete um conhecimento instrumental do
profissional do núcleo quanto aos processos de trabalho da vigilância epidemiológica, e a
valorização do repasse das informações do agravo à autoridade sanitária.
A partir do georreferenciamento dos agravos, foi identificada uma intensificação dos
casos em localidades de maior vulnerabilidade social e baixa condição econômica na zona
urbana do município. Retrata a necessidade do planejamento de estratégias para melhoria do
acesso e assistência pré-natal nos bairros de risco. Aponta a necessidade de um estudo
aprofundado quanto aos determinantes sociais da doença nesta abrangência espacial
(RIBEIRO et al., 2014).
Em se tratando das limitações deste estudo, ressalta-se a restrição de informações
advindas de dados secundários, com possibilidade de vieses pela subnotificação. Sugere-se a
realização de estudos prospectivos para melhor controle dos vieses e complementação das
informações necessárias às análises da investigação.
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7

CONCLUSÃO

Na análise das notificações da sífilis gestacional e congênita foi possível detectar
uma expressiva taxa de transmissão vertical no período estudado. No contexto local, a
gestante com sífilis apresentou elevada probabilidade de transmissão da doença ao seu filho,
em um quantitativo superior ao detectado em outras investigações brasileiras.
A ênfase temporal foi apresentada no ano de 2012, período em que as ações da Rede
Cegonha podem ter apresentado impacto no rastreio e notificação dos casos da doença. Os
decréscimos nos anos posteriores, entre 2013 e 2014, acompanharam a tendência de alguns
estados brasileiros e podem estar relacionados a melhores processos de trabalho em saúde ou
subnotificação por falhas na vigilância ao agravo.
A alteração nos critérios de definição de caso da sífilis congênita, nos quais se
excluíram os registros dos casos em que o tratamento do parceiro sexual da gestante foi
ignorado, pode ter influenciado esta redução do número de notificações.
A caracterização materna deste estudo apontou para um perfil de mulheres entre 21 e
35 anos, pardas, residentes da zona urbana do Município de Natal. As notificações foram
igualmente concentradas em gestantes com baixa escolaridade e donas de casa, o que sugerem
um grupo de maior vulnerabilidade social.
No que versam as notificações das ações do pré-natal, os dados permitiram a
identificação de fragilidades nas ações em saúde para prevenção da infecção fetal nos casos
expostos analisados. Uma destas lacunas relacionou-se aos registros dos diagnósticos tardios
nas gestantes, realizados em sua maioria no terceiro trimestre gestacional, bem como à
concentração da notificação das mulheres no momento do parto/curetagem.
Na análise laboratorial foi registrada maior utilização de testes não treponêmicos e,
na maioria, com ausência do teste treponêmico confirmatório. As titulações, em sua maior
parte, mantiveram-se com o mesmo quantitativo no diagnóstico e no momento do
parto/curetagem, o que sugere uma possibilidade de falha terapêutica no seguimento da
gestante ou ainda a reinfecção bacteriana.
Esses dados apontam para uma deficiência no acompanhamento e vinculação das
gestantes com sífilis aos serviços de saúde, para realização de um pré-natal que garanta um
nascimento saudável, livre dos desfechos da transmissão vertical, bem como a promoção de
barreiras na cadeia de disseminação da doença.
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Quanto ao manejo terapêutico registrado nas fichas de notificação, para gestantes e
parceiros sexuais, foi observada ênfase para a Penicilina G benzatina 7.200.000 UI. Um grupo
de menor proporção da amostra foi notificado com uso de outro esquema medicamentoso. Tal
fato pode estar vinculado à escassez da penicilina no Brasil e no mundo nos últimos anos.
Contudo, destacaram-se, nesta análise, os parceiros que não realizaram o tratamento,
ou não o fizeram concomitantes à gestante. Este fato é enfatizado pelo quantitativo
determinante das gestantes com inadequação do tratamento registrado nas fichas de
notificação. Neste sentido, destacaram-se ainda os parceiros não tratados por não possuírem
mais contato com a gestante, os quais se tornam, dessa forma, fontes transmissoras da doença.
Os dados retratam a baixa adesão diagnóstica do parceiro, em virtude da dificuldade
de busca ativa dos mesmos, o que corrobora com outra categoria relevante nesta análise, a
ausência na confirmação diagnóstica do parceiro. Assim, este estudo aponta a necessidade de
elaboração de estratégias para detecção precoce e adesão ao tratamento da doença, tendo em
vista o fortalecimento da assistência e a quebra na cadeia da transmissão da sífilis.
Em relação aos desfechos da sífilis congênita foi detectado um número considerável
de registros de crianças assintomáticas, com chances menores de apresentarem sintomas
quando a gestante realiza o tratamento em momento anterior ao parto. A distribuição espacial
do agravo demonstrou as principais aéreas de acometimento da doença, que se referiram aos
bairros de Felipe Camarão e Quintas. Estes bairros fazem parte da região urbana da capital do
estado, com predomínio de menor poder aquisitivo.
O perfil das notificações evidenciou falhas nos processos da vigilância e no
preenchimento das fichas. Entre elas, a presença de campos ignorados e em branco, em
especial no que se tratou de dados de residência da gestante, unidade de realização do prénatal, bem como dados do tratamento do parceiro. O que indica uma negligência profissional
quanto ao preenchimento adequado da ficha de notificação compulsória.
Detectou-se um predomínio de notificações da sífilis em gestante realizadas pelas
unidades hospitalares, em detrimento das notificações oriundas das unidades de saúde da
família. Esse dado relaciona-se às perdas de oportunidades diagnósticas a nível primário, bem
como à subnotificação da sífilis gestacional decorrente desses serviços.
Detectou-se ainda um menor intervalo entre a data do diagnóstico e a da notificação
no comparativo entre os registros da sífilis nos serviços de atenção secundária e terciária em
relação à atenção primária. Este resultado aponta uma relação com a existência dos NHVEs
nas instituições de assistência ao parto. Esta realidade reflete um conhecimento instrumental
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do profissional do núcleo quanto aos processos de trabalho da vigilância epidemiológica, e a
valorização do repasse das informações sobre o agravo à autoridade sanitária.
Foram encontradas notificações em duplicidade em ambos os registros, da sífilis
materna e congênita, o que indica falhas na entrada de novos casos no sistema de informação.
Sugere-se a melhoria neste processo com criação de um banco único que impossibilite a
duplicidade dos dados, e permita a retroalimentação dos mesmos no seguimento da gestante
do pré-natal até a assistência puerperal.
Ressalta-se a necessidade de qualificação profissional para o fortalecimento dos
fluxos de notificação, com ampliação dos espaços para discussão sobre os processos de
vigilância epidemiológica, desde a formação acadêmica ao cotidiano laboral de todos os
membros da equipe de saúde.
Incentivar a notificação da sífilis gestacional e congênita é fundamental no intuito de
ampliar as informações sobre esse agravo, com vistas a reduzir a morbidade e mortalidade
neonatal, além de favorecer o planejamento de novas ações de controle da doença.
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