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RESUMO 

RAIMUNDO, D. M. L. ANÁLISE ESPACIAL E TENDÊNCIA TEMPORAL DOS 

CASOS NOTIFICADOS DE SÍFILIS CONGÊNITA NO RIO GRANDE DO NORTE. 

Natal, 2020. 78 fls. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2021. 

A Sífilis congênita é uma infecção de múltiplos sistemas, causada pelo Treponema pallidum e 

transmitida ao feto por via placentária, em qualquer momento da gestação. O Estado do Rio 

Grande do Norte apresenta taxas acima da média nacional (12,5 casos/1.000 nascidos vivos). 

A pesquisa teve como objetivo geral analisar a distribuição espacial dos casos notificados de 

sífilis congênita e sua tendência temporal no Estado do Rio Grande do Norte. Trata-se de um 

estudo ecológico, com dados secundários, referente ao período de 2008 a 2018, tendo como 

população os casos notificados de sífilis congênita. Para tanto, utilizaram-se dados notificados 

no Sistema de Informação de Agravos de Notificação e do Sistema de Informação de Nascidos 

Vivos. Na análise dos dados foram extraídos os mapas das oito regiões de saúde do Rio Grande 

do Norte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e realizado o Moran local e global 

com o software QGIS versão 2.18, sendo suavizados pelo método bayesiano empírico local, 

que resultou nos mapas temáticos. Após o cálculo das incidências, que foram padronizadas por 

1.000 habitantes, foi possível realizar a análise da tendência temporal a partir do modelo 

Jointpoint. O estudo obteve parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, sob o Parecer nº 3.775.828 e CAAE n° 

25687519.4.0000.5537. Os resultados deste estudo evidenciam que 88% das crianças foram 

diagnosticadas no pré-natal ou no parto/curetagem, mesmo com 76% delas sendo consideradas 

assintomáticas. Em contrapartida, o teste treponêmico não foi realizado em 81% delas. Quanto 

ao tratamento realizado pelas mães, 70% foram considerados incompletos ou inadequados. As 

médias móveis evidenciaram tendência de aumento de sífilis congênita na 7ª e 3ª regiões de 

saúde. Em se tratando da análise temporal, esta investigação evidenciou cluster espacial na 3ª, 

5ª e 7ª regiões de saúde, com risco aumentado para sífilis congênita em até 2.65 vezes. Por fim, 

a tendência temporal demonstrou uma curva de crescimento contínuo em todo o estado. 

Conclui-se que há uma sensível fragilidade quanto à assistência pré-natal, em vista das 

incidências crescentes no estado, com expectativa de aumento nos próximos cinco anos. Por 

fim, ressalta-se a importância da implementação de ações estratégicas e prioritárias, bem como 

a ampliação do compromisso com novas parcerias, com foco na redução da transmissão da 

sífilis congênita. 

Palavras-chave: Sífilis. Sífilis Congênita. Análise Espacial. Sistemas de Informação 

Geográfica. Vigilância em Saúde Pública.  



 

ABSTRACT 

RAIMUNDO, D. M. L. SPATIAL ANALYSIS AND TEMPORAL TREND OF NOTIFIED 

CASES OF CONGENITAL SYPHILIS IN RIO GRANDE DO NORTE. Natal, 2020. 78 

pages. Dissertation (Master's) - Postgraduate Program in Nursing, Federal University of Rio 

Grande do Norte, Natal / RN, 2021. 

Congenital syphilis is a multiple system infection, caused by Treponema pallidum and 

transmitted to the fetus via the placenta, at any time during pregnancy. The State of Rio Grande 

do Norte has rates above the national average (12.5 cases / 1,000 live births). The general 

objective of the research was to analyze the spatial distribution of notified cases of congenital 

syphilis and its temporal trend in the State of Rio Grande do Norte. This is an ecological study, 

with secondary data for the period from 2008 to 2018, with the population reported cases of 

congenital syphilis. For this purpose, data reported in the Notifiable Diseases Information 

System and in the Live Births Information System were used. In the analysis of the data, the 

maps of the eight health regions of Rio Grande do Norte from the Brazilian Institute of 

Geography and Statistics were extracted and the local and global Moran was performed using 

QGIS software version 2.18, being smoothed by the local empirical Bayesian method that 

resulted in the thematic maps . After calculating the incidences, which were standardized per 

1,000 inhabitants, it was possible to perform an analysis of the temporal trend using the 

Jointpoint model. The study obtained a favorable opinion from the Research Ethics Committee 

of the Federal University of Rio Grande do Norte, under Opinion No. 3,775,828 and CAAE 

No. 25687519.4.0000.5537. The results of this study show that 88% of children were diagnosed 

during prenatal care or childbirth / curettage, even with 76% of them being considered 

asymptomatic. On the other hand, the treponemic test was not performed in 81% of them. As 

for the treatment performed by the mothers, 70% was considered incomplete or inadequate. 

Moving averages showed a tendency to increase congenital syphilis in the 7th and 3rd health 

regions. Regarding the temporal analysis, this investigation showed a spatial cluster in the 3rd, 

5th and 7th health regions, with an increased risk for congenital syphilis up to 2.65 times. 

Finally, the temporal trend showed a continuous growth curve across the state. It is concluded 

that there is a sensitive weakness regarding prenatal care, given the growing incidence in the 

State with an expectation of increase in the next five years. Finally, we emphasize the 

importance of implementing strategic and priority actions, as well as expanding the 

commitment to new partnerships, with a focus on reducing the transmission of congenital 

syphilis. 

Keywords: Syphilis. Congenital Syphilis. Spatial Analysis. Geographic Information Systems. 

Public Health Surveillance.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 SÍFILIS 

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST), de caráter sistêmica, que 

acomete exclusivamente o ser humano. Seu agente etiológico é o Treponema pallidum (T. 

pallidum). Além de ser transmitido por via sexual, sífilis adquirida, a transmissão vertical 

durante o período de gestação de uma mãe com sífilis gestacional (SG) não tratada ou tratada 

inadequadamente, chamada de infecção congênita ou sífilis congênita (SC), tem sido recorrente 

(BRASIL, 2017a). 

O T. pallidum é um microrganismo espiralado, fino, que gira em torno do seu eixo 

fazendo movimentos característicos para frente e para trás, o que o impulsiona e facilita a sua 

penetração nos tecidos do organismo hospedeiro (JEPSEN; HOUGEN; BIKCH-ANDERSEN, 

1968; HORVÁTH, 2011). Apesar da sua alta virulência e rápida fixação nas células, o T. 

pallidum tem baixa resistência estando no meio ambiente, pois, embora seja capaz de resistir 

por até 10 horas em superfícies úmidas, é muito sensível à ação da água e sabão (BRASIL, 

2016a). Como a infecção não confere imunidade e não existe vacina para sífilis, quantas vezes 

o indivíduo for exposto ao T. pallidum, ele será infectado. 

Durante a evolução natural da doença, os períodos de atividade são intercalados com 

características clínicas, imunológicas e histopatológicas distintas (JANIER et al., 2014; 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2015), por isso, existem dois tipos de classificação 

da sífilis: pelo tempo de infecção e de acordo com as manifestações clínicas. Pelo tempo de 

contágio, ela divide-se em sífilis adquirida recente, com menos de um ano de infecção, e sífilis 

adquirida tardia, com mais de um ano de infecção. De acordo com as manifestações clínicas, 

temos a sífilis primária, secundária e terciária, além de períodos em que não se manifestam 

sinais e sintomas (latência), podendo ser recente, com menos de um ano de infecção, ou latência 

tardia, com mais de um ano da sífilis instalada. Por isso, o tempo de apresentação dos sintomas 

varia consideravelmente (BRASIL, 2016a). 

No caso da sífilis primária, o primeiro sinal é percebido por uma úlcera no local de 

entrada da bactéria (região genital, anal, boca ou outros locais). O “cancro duro” geralmente é 

uma lesão única, indolor, com base endurecida. Aparece com 90 dias após a exposição à 

bactéria e apresenta remissão espontânea entre duas e oito semanas. Já a sífilis secundária 

ocorre entre a segunda e décima segunda semana após a exposição, quando as lesões afetam 

mucosas e pele, podendo ou não diminuir o aparecimento de lesões, mesmo sem tratamento, e 
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entrando em fase de latência. Já, na sífilis terciária, mesmo sendo considerado um estágio raro, 

quando encontrada é comum o acometimento de neurossífilis que aparecem em três ou mais 

anos após o contato com o Treponema pallidum (SEIBT; MUNERATO, 2016). 

1.2  SÍFILIS CONGÊNITA 

No que diz respeito à SC, a transmissão vertical pode acontecer ainda durante a gestação 

através da placenta ou durante a passagem do feto pelo canal do parto, se houver a presença de 

lesão ativa na mãe. A probabilidade da ocorrência de SC depende do estágio da contaminação 

materna e da duração da exposição fetal (BRASIL, 2019a). Se a gestante não for diagnosticada 

e tratada corretamente, a transmissão pode ocorrer com a maior chance de contágio na fase 

recente da infecção, sendo de 70 a 100% nas fases primária e secundária da doença, reduzindo-

se para aproximadamente 30% nas fases tardias da infecção materna (BRASIL, 2006). Ou seja, 

quanto mais tempo a gestante infectada passar para se submeter ao tratamento correto, maior o 

risco da transmissão vertical e mais grave a infecção na criança. 

Segundo Bowen et al. (2015), os sinais mais comuns no recém-nascido (RN) são 

hepatomegalia, icterícia neonatal, corrimento nasal (rinite sifilítica), rash cutâneo, 

linfadenopatia generalizada, além de anormalidades esqueléticas, contudo, em sua maioria, 

esses sinais e sintomas estão ausentes ou são inespecíficos, uma vez que podem ser encontrados 

em outras síndromes congênitas, como toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus (CMV), herpes 

vírus simplex (HSV), sepse neonatal, hepatite neonatal e hidropisia fetal. 

Ademais, a avaliação inicial da criança exposta à sífilis ou com sífilis congênita deve 

ser realizada ainda na maternidade. Para isso, é necessário levar em consideração o histórico 

materno quanto ao tratamento para sífilis, o seguimento na gestação e se a criança apresenta 

algum desses sinais e sintomas supramencionados. 

Essa avaliação é primordial, uma vez que, entre as consequências do contágio da sífilis 

congênita, está o aumento significativo do risco de coinfecção com o vírus da imunodeficiência 

humana (HIV), já que a entrada do vírus é facilitada pela presença das lesões sifilíticas 

(BRASIL, 2015a). Ademais, a presença do T. pallidum no organismo também acelera a 

evolução da infecção pelo HIV para a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) (PINTO 

et al., 2014). Além disso, a sífilis é responsável por altas taxas de morbidade e mortalidade, 

podendo chegar a 34,3% de taxa de abortamento, óbito fetal e morte neonatal (DOMINGUES; 

LEAL, 2016). 
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Em se tratando do fluxo do tratamento do RN de uma mãe com sífilis gestacional 

confirmada, deve-se levar em consideração o exame físico do RN com pronta atenção aos sinais 

e sintomas. O Ministério da Saúde (BRASIL, 2019a) recomenda, ainda, que deve ser realizado 

o teste não treponêmico periférico, com exceção da coleta pelo cordão umbilical, que pode gerar 

falso positivo. A mãe também deverá ser testada para comparativo dos resultados. Caso o RN 

apresente um resultado com titulação maior que o da genitora em duas diluições, temos um 

indicativo de infecção congênita para sífilis. A partir disso, o RN deverá ser notificado e tratado 

com Benzilpenicilina Benzatina (BRASIL, 2019a). 

1.3  POLÍTICA DE ENFRENTAMENTO DA SÍFILIS CONGÊNITA 

Devido seu poder de infecção e de morbidade, a sífilis é uma doença de notificação 

compulsória. A Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975 (BRASIL, 1975), dispõe sobre a 

organização das ações de Vigilância Epidemiológica e estabelece, entre outras, normas 

relacionadas à notificação. Para tanto, o art. 2° conceitua que a vigilância epidemiológica 

compreende as informações, investigações e levantamentos necessários à programação e à 

avaliação das medidas de controle de doenças e de situações de agravos à saúde. Ademais, o 

art. 8º traz que a notificação é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou 

responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde que prestam assistência ao paciente 

(BRASIL, 1975). 

A Portaria n° 264 de 17 de fevereiro de 2020 (BRASIL, 2020a) define, atualmente, a 

Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos 

serviços de saúde públicos e privados em todo o país. Nesta lista consta a SC que, desde o ano 

de 1986, tornou-se uma doença de notificação compulsória através de Sistema de Agravos de 

Notificação Compulsória, o SINAN (BRASIL, 2016b). 

A partir da notificação, o SINAN é alimentado e, quando utilizado de forma efetiva, é 

possível realizar o diagnóstico de um evento na população, podendo fornecer informações para 

explicações causais dos agravos de notificação compulsória, além de gerar indicadores de riscos 

aos quais as pessoas estão sujeitas, contribuindo, assim, para a identificação da realidade 

epidemiológica de determinada área geográfica. O seu uso sistemático e descentralizado 

contribui para a democratização da informação, permitindo que todos os profissionais de saúde 

tenham acesso aos dados que, uma vez tratados, geram informação para a comunidade. É, 

portanto, um instrumento relevante para auxiliar o planejamento da saúde, definir prioridades 



19 

 

 

de intervenção, além de permitir que seja avaliado o impacto das intervenções (BRASIL, 

2020b). 

Ademais, o Ministério da Saúde vem executando diversas estratégias de abrangência 

nacional para o controle dessa doença, a começar pela Atenção Primária à Saúde (APS), onde, 

durante as consultas de pré-natal, o rastreio da infecção pelo T. pallidum é feito com o Venereal 

Disease Research Laboratory Test (VDRL) no 1º e 3º trimestres nas pacientes sem infecção, 

no momento do parto e em qualquer gestante que der origem a um natimorto com mais de 20 

semanas gestacionais. Além do VDRL, os testes não treponêmicos também estão disponíveis 

para o rastreamento em áreas de alta prevalência de sífilis e para monitorizar resposta ao 

tratamento clínico (BRASIL, 2006). 

1.4  EPIDEMIOLOGIA DA SÍFILIS CONGÊNITA 

Embora haja todas essas medidas preventivas de diagnóstico, acompanhamento e 

tratamento, a SC vem sendo considerada a segunda causa de óbito fetal em todo o mundo 

(FIGUEIREDO et al., 2020). A Organização Mundial de Saúde (OMS) estimou o total de casos 

incidentes de IST curáveis, entre os quais 6,3 milhões são casos de sífilis (ROWLEY et al., 

2019). 

No Brasil, o cenário da sífilis reflete a dificuldade de interromper a cadeia de 

transmissão, o que caracteriza a SC como um desafio para a saúde pública. Observa-se a 

evolução das taxas de sífilis de 2010 a 2019, de acordo com o Boletim Epidemiológico 

(BRASIL, 2020c), em que a taxa de incidência de SC alcançou, no ano de 2018, 9,0 casos/1.000 

nascidos vivos, diminuindo para 8,2 casos/1.000 nascidos vivos em 2019. Já a taxa de detecção 

de SG alcançou 21,5 casos/1.000 nascidos vivos em 2018, e em 2019 decresceu para 20,8/1.000 

nascidos vivos. 
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Gráfico 1 - Evolução das taxas de sífilis de 2010 a 2019 no Brasil 

 
Fonte: Brasil (2020c). 

Quanto à Região Nordeste (Gráfico 2), esta apresentou uma taxa de 7,6 casos de SC, 

enquanto o Brasil apresenta 8,2 casos/1.000 nascidos vivos. Sul e o Sudeste são as regiões com 

as maiores taxas, estando acima da taxa nacional (BRASIL, 2020c). 

Gráfico 2 - Incidência de Sífilis Congênita no Nordeste do Brasil 

 
Fonte: Brasil (2020c). 

Ademais, é possível observar, no Gráfico 3, as taxas detecção de SC nos estados, onde 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins, Pernambuco, Sergipe, Amazonas, Distrito 

Federal, Minas Gerais, Ceará e Rio Grande do Norte apresentam taxas maiores que a média 

nacional. Em se tratando do Rio Grande do Norte, este apresentou uma taxa acima da média 
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nacional, com 12,3 casos/1.000 nascidos vivos, enquanto o Brasil apareceu com 8,2 casos/1.000 

nascidos vivos (BRASIL, 2020c). 

Gráfico 3 - Taxas de detecção de sífilis em gestantes e de incidência de sífilis congênita por 1.000 nascidos 

vivos, segundo a Unidade de Federação e as taxas do país, 2020 

 
Fonte: Brasil (2020c). 

Devido a esta situação epidemiológica, a OMS propôs como meta o controle da 

transmissão vertical da sífilis, com o intuito de reduzir a incidência para menos de 0,5 caso por 

1.000 nascidos vivos, estabelecendo como principais ações o diagnóstico e o tratamento da 

gestante e do parceiro ainda no pré-natal (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2008). 

Mas, para isso, torna-se necessário um método de vigilância que avalie o agravo na 

população e a eficácia da política utilizada a fim de alcançar o seu controle. Por isso, com a 

utilização da análise espacial como ferramenta de vigilância em saúde, por exemplo, o Sistema 

de Informação Geográfico (SIG), podem-se obter informações que ajudem no controle da sífilis. 

O SIG pode proporcionar uma descrição da situação de saúde em um determinado espaço 

geográfico, como também a observação da concentração de casos, por meio de mapas. Através 

deste método é possível a alocação adequada de recursos para as regiões em situações de risco 

apontadas por este método (CÂMARA et al.,2004; BRASIL, 2007a; PINA; SANTOS, 2000). 

A partir da localização e visualização da ocorrência da SC pelos SIGs, surge a 

necessidade de se verificar o grau de correlação espacial entre os dados através da 

Geoestatística, sendo possível identificar a ocorrência desse fenômeno por meio dos fatores 

determinantes, estrutura de distribuição espacial ou identificação de padrões. A Geoestatística 

é aplicada a diversas áreas, principalmente em estudos ecológicos, (MEDRONHO, 2008), nos 
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quais será possível realizar comparações entre esses pontos localizados no espaço geográfico 

do Rio Grande do Norte/RN, no que se diz respeito à SC. 

1.5  O PAPEL DO ENFERMEIRO  

Não obstante, a participação do profissional enfermeiro para adoção de medidas para o 

diagnóstico precoce, tratamento e monitoramento dos agravos de saúde pública é indispensável 

para minimização dos risco de transmissão, tornando o controle epidemiológico mais eficiente, 

uma vez que, de acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017 (BRASIL, 2017b), 

que aprova a Política Nacional da Atenção Básica e revisa as diretrizes para organização da 

Atenção Básica (AB), a participação da categoria na realização de consultas de enfermagem, 

procedimentos, solicitação de exames complementares, prescrição de medicações conforme 

protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, o encaminhamento, quando necessário, de 

usuários a outros serviço, além de outras normativas técnicas, observadas as disposições legais 

da profissão, oferece efetivo controle da doença, uma vez que as intervenções serão efetivas e 

mais precoces. 

Além disso, a Lei nº 7.498, de 25 junho de 1986 (BRASIL, 1986), que dispõe sobre a 

regulamentação do exercício de enfermagem, estabelece que cabe ao(à) enfermeiro(a), como 

integrante da equipe de saúde, a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de 

saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, resultando em um melhor 

prognóstico do paciente. Portanto, a participação deste profissional é primordial para a 

prevenção, tratamento e vigilância dos casos de SC. 

1.6  JUSTIFICATIVA 

No mundo surgem todos os dias mais de 1 milhão de casos novos de IST curáveis. Isso 

significa um aumento anual de 376 milhões de novas infecções (ROWLEY, et al., 2019). Dentre 

essas infecções, a sífilis se destaca com 6,3 milhões de casos no mundo de 2009 a 2016 

(BRASIL, 2019b). Quando não diagnosticada ou tratada de forma efetiva, a sífilis impacta de 

forma profunda a saúde das crianças. 

A partir disso, a eliminação da SC tem sido uma prioridade em todo o mundo, mas, 

infelizmente, esta meta ainda não foi alcançada, entre outros fatores, por haver falhas no 

atendimento pré-natal, visto que a SC é 100% evitável, desde que a gestante receba o 

diagnóstico precoce e o tratamento adequado (BRASIL, 2015b). 
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Em contrapartida, a mortalidade infantil em menores de um ano de idade por SC, no 

período de 1998 a 2019, apresenta o número de óbitos declarados no SIM (Sistema de 

Informação de Mortalidade) com 2.768 casos, sendo 1.210 (43,7%) na Região Sudeste, 856 

(30,9%) no Nordeste, 308 (11,1%) no Norte, 262 (9,5%) no Sul e 132 (4,8%) no Centro-Oeste 

(BRASIL, 2020c). 

Gráfico 4 - Incidência de mortalidade infantil por sífilis congênita no Brasil, de 1998 a 2019 

 
Fonte: Brasil (2020c). 

Somente em 2019, foi declarado no SIM um total de 173 óbitos por sífilis em crianças 

menores de um ano em todo o Brasil, o que corresponde a um coeficiente de mortalidade de 

5,9/100 mil nascidos vivos. Em relação à região de residência, verificou-se um coeficiente de 

6,9/100 mil nascidos vivos para o Sudeste, 5,6 para o Norte, 5,5 para o Nordeste, 4,9 para o 

Centro-Oeste e 4,5 para o Sul. Nos últimos dez anos, o coeficiente de mortalidade infantil por 

sífilis suavizado pelas médias móveis passou de 2,4/100.000 nascidos vivos em 2009 para 

7,4/100.000 nascidos vivos em 2019 (BRASIL, 2020c). 

No Brasil, quase 80% dos casos de sífilis ocorrem nos municípios com mais de 100 mil 

habitantes (BRASIL, 2017a), destes, 100 foram considerados prioritários para receberem 

intervenções, incluindo também todas as capitais. A partir disso, identificar a realidade 

epidemiológica de uma determinada área geográfica a partir da análise espacial e tendência 

temporal torna-se relevante, uma vez que, mesmo com o diagnóstico precoce e o tratamento 

oportuno sendo capazes de diminuir a transmissão vertical em até 97% (Domingues & Leal, 

2016), será possível desenvolver um monitoramento epidemiológico mais eficaz de acordo com 

a realidade estudada. 
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Sendo assim, tornam-se pertinentes o conhecimento espacial e a tendência temporal das 

regiões mais acometidas pela SC em nível estadual, a fim de que sejam desenvolvidas e 

adotadas as medidas de controle, tratamento e redução desta doença. Por isso, o objetivo deste 

trabalho é analisar a distribuição espacial dos casos notificados de Sífilis Congênita no Estado 

do Rio Grande do Norte (RN). 

2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Analisar a distribuição espacial dos casos notificados de Sífilis Congênita no Rio 

Grande do Norte. 

2.2 ESPECÍFICOS 

Descrever o perfil sociodemográfico e clínico das crianças com Sífilis Congênita no Rio 

Grande do Norte. 

Descrever o perfil sociodemográfico e clínico das mães das crianças com Sífilis 

Congênita no Rio Grande do Norte. 

Descrever a Incidência bruta e média dos casos notificados de Sífilis Congênita em cada 

Região de Saúde e no Rio Grande do Norte. 

Identificar os clusters espaciais nas Regiões de Saúde quanto à Sífilis Congênita no Rio 

Grande do Norte. 

Identificar as correlações espaciais das Regiões de Saúde quanto à Sífilis Congênita no 

Rio Grande do Norte. 

Realizar a análise de varredura espacial scan dos casos notificados de Sífilis Congênita 

no Rio Grande do Norte. 

Analisar a tendência temporal dos casos notificados de Sífilis Congênita no Rio Grande 

do Norte. 

Estimar a incidência da Sífilis Congênita de 2019 a 2025 nas Regiões de Saúde no Rio 

Grande do Norte. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico de um estudo tem como premissa a apresentação de definições que 

permeiam a pesquisa. Sendo assim, este deve ser coerente para que sirva de base para a 

interpretação dos dados apresentados (LAKATOS; MARCONI, 2003).  

Portanto, é mister apresentar conceitos acerca do método utilizado nesta pesquisa, além 

do conceito de SC e SG, com o tratamento adequado para cada caso. 

Sendo assim, os estudos ecológicos, método utilizado para o desenvolvimento desta 

pesquisa, são aqueles em que a unidade de análise é uma população ou grupo de pessoas 

pertencentes a uma área geográfica definida, como um município, distrito sanitário ou um setor 

censitário. Tais estudos são úteis para gerar hipóteses sobre a etiologia de doenças e testar 

hipóteses etiológicas com diferentes metodologias, avaliar a efetividade de intervenções na 

população, seja para prevenir doenças ou promover saúde (MEDRONHO, 2008). Vale ressaltar 

que as características dos estudos ecológicos são atributos de uma população e do ambiente 

onde ela está inserida (BRASIL, 2007b). 

No que diz respeito à análise espacial, Farias (2014) a conceitua como um instrumento 

fundamental na avaliação da Saúde Pública. Essa ferramenta possibilita o desenvolvimento de 

tecnologias para análise de dados no espaço geográfico, o que favorece o estudo detalhado da 

situação de saúde e suas tendências, permitindo a identificação de variáveis que revelam a 

estrutura social, econômica e ambiental na qual ocorre um evento de saúde. Esta técnica busca 

descrever as características e os padrões existentes nos espaços geográficos sobre um 

determinado fator e estabelecer relações das diferentes variáveis geográficas de forma 

quantitativa (BARBOSA et al., 2014). 

Em se tratando do geoprocessamento voltado para a Saúde Pública, obtém-se o 

mapeamento de doenças, a avaliação de risco, o planejamento de ações de saúde e a avaliação 

de redes de atenção (BRASIL, 2007b). É o resultado da soma de técnicas de coleta, tratamento, 

manipulação e apresentação de dados espaciais que utilizam técnicas como sensoriamento 

remoto, cartografia digital, estatística espacial e os Sistemas de Informação Geográficas (SIGs) 

(FARIAS, 2014). 

No tocante à qualidade de vida, medida pelo Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), é consideravelmente desigual no território do RN e tem uma distribuição diferente da 

concentração do Produto Interno Bruto (PIB) e da população. Segundo o “Diagnóstico e 

Cenário de Desenvolvimento Econômico para o Rio Grande do Norte – 2015-2035” (2014), o 
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IDH é muito variado. Os mais altos índices são dos Municípios de Currais Novos (0,652) e 

Caicó (0,649), ambos da 4ª RS. As regiões com o PIB mais alto são a 1ª e 7ª RS, seguidas pela 

2ª RS. A expectativa de vida média é de 72,52 anos, com um ganho de 12,04 anos no período 

1991-2010 (RIO GRANDE DO NORTE, 2016a). 

No que diz respeito ao acesso aos sistemas de água potável, esgotamento sanitário e 

coleta de resíduos sólidos, verifica-se que 99,1% dos domicílios particulares estão ligados à 

rede geral de abastecimento de água, com canalização interna, 21,5% estão ligados à rede 

coletora de esgoto, 44,9% possuem fossa séptica, 83,9% têm o lixo coletado diretamente e 

2,5%, indiretamente. Quanto à energia elétrica e telefone, 99,9% e 91,8% dos domicílios, 

respectivamente, têm acesso a esses bens (BRASIL, 2018a). Os dados revelam ainda que 25% 

da população do RN estão em idade escolar, entre 4 e 14 anos, tendo o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em 2010 atingido o valor de 3,9 para os anos 

iniciais e 3,3 para os anos finais, estando muito próximos da Região Nordeste, onde foram de 

3,8 e 3,4, respectivamente. No tocante à taxa de analfabetismo, verificou-se que 7,9% das 

crianças de 10 a 14 anos e 18,5% daquelas com 15 anos ou mais não são alfabetizadas (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2016a). 

A taxa de fecundidade do RN em 2014 corresponde a 1,77 filho/mulher. Registraram-

se, nesse ano, 48.374 nascidos vivos, número que vem decrescendo ao longo dos anos e segue 

uma tendência nacional, onde a taxa de fecundidade diminuiu de 2,29 em 2000 para 1,78 

filho/mulher em 2011 (BRASIL, 2012). 

Ademais, a distribuição dos procedimentos por nível de atenção se dá de forma bastante 

desigual entre as RS. Em termos relativos, observa-se que na 1ª, 3ª e 5ª RS não existem 

procedimentos de alta complexidade, embora constem alguns registros. Na 7ª Região, 

metropolitana, predomina a alta complexidade, que se apresenta com o dobro de procedimentos 

realizados na Atenção Básica (RIO GRANDE DO NORTE, 2016a). 

Os serviços de assistência ampliaram-se devido à expansão da Estratégia Saúde da 

Família (ESF), especialmente nos municípios com menor porte populacional. Além dos vazios 

assistenciais presentes nos municípios com grande representatividade populacional, a Atenção 

Básica (AB) de grande parte dos pequenos municípios com coberturas de 100% possui entraves 

relacionados ao não cumprimento da carga horária, precarização do vínculo empregatício, 

equipes e escalas incompletas que denotam descontinuidade da atenção. Ressalte-se que tais 
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problemas também são encontrados na assistência hospitalar, muitos em virtude da não 

resolutividade do que se espera que ocorra na AB (RIO GRANDE DO NORTE, 2016a). 

Já, na média complexidade, prevalece o modelo tradicional de especialidades com 

diferentes composições por região de saúde, existindo verdadeiros vazios assistenciais em 

algumas regiões e grande estrangulamento em outras, principalmente na Metropolitana (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2016a). Ainda de acordo com o Plano Estadual 2016 a 2019, é notória 

a concentração de 40,84% dos procedimentos na 7ª RS, seguida da 2ª RS com 17,92%, e as 

demais regiões realizaram menos de 10% dos procedimentos nesse nível de atenção. A 

concentração de procedimentos nessas duas regiões, especialmente na 7ª Região de Saúde, se 

dá em virtude da maior densidade tecnológica e disponibilidade de serviços, ocasionando a 

migração de usuários. Apesar disso, em sua maioria, não conseguem atender as demandas da 

média e alta complexidade de forma resolutiva, adequada e eficiente. 

Atualmente, a Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública é constituída por quatro 

unidades: o Laboratório Central – LACEN e três Laboratórios Regionais. O LACEN encontra-

se localizado em Natal e atende às demandas oriundas dos municípios da 7ª RS, bem como das 

1ª, 3ª e 5ª Regiões. Os Laboratórios Regionais localizam-se em: Mossoró, sendo referência para 

os municípios da 2ª e 8ª Regiões de Saúde, em Caicó, atendendo os municípios da 4ª RS; e Pau 

dos Ferros, referência para os municípios da 6ª Região de Saúde (RIO GRANDE DO NORTE, 

2016a). 

Ademais, no que tange à definição dos casos de SC, são consideradas as seguintes 

situações:  

a Todo RN, natimorto ou aborto de mulher com sífilis não tratada ou tratada de forma não 

adequada, sendo considerado tratamento adequado aquele que foi realizado de forma 

completa para estágio clínico da sífilis com penicilina benzatina, e iniciado até 30 dias antes 

do parto. Gestantes que não se enquadrarem nesses critérios serão consideradas como 

tratadas de forma não adequada. Para fins de notificação de caso de sífilis congênita, não se 

considera o tratamento da parceria sexual da mãe. 

b Toda criança com menos de 13 anos de idade com pelo menos uma das seguintes situações: 

alteração clínica, liquórica ou radiológica de sífilis congênita e teste não treponêmico 

reagente; títulos de teste não treponêmicos do lactente maiores do que os da mãe, em pelo 

menos duas diluições de amostras de sangue periférico, coletadas simultaneamente; títulos 

de testes não treponêmicos ascendentes em pelo menos duas diluições; títulos de testes não 



28 

 

 

treponêmicos ainda reagentes após 6 meses de idade, exceto em situação de seguimento 

terapêutico; testes treponêmicos reagentes após 18 meses de idade sem diagnóstico prévio 

de sífilis congênita. Nesta situação, deve ser sempre afastada a possibilidade de sífilis 

adquirida. 

c Evidência microbiológica de infecção pelo Treponema pallidum em amostra de secreção 

nasal ou lesão cutânea, biópsia ou necrópsia de criança, aborto ou natimorto. Detecção do 

Treponema pallidum por meio de exames diretos por microscopia (de campo escuro ou com 

material corado) (BRASIL, 2020a). 

Diante da necessidade de diminuir a subnotificação dos casos de SC, define-se que todos 

os casos de mulheres diagnosticadas com sífilis durante o pré-natal, parto e/ou puerpério devem 

ser notificados como sífilis em gestantes e não como sífilis adquirida. Quanto à SG, o Ministério 

da Saúde também adota três situações distintas. A saber (BRASIL, 2020a): 

a Mulher assintomática para sífilis que, durante o pré-natal, o parto e/ou o puerpério, apresente 

pelo menos um teste reagente – treponêmico ou não treponêmico com qualquer titulação – 

e sem registro de tratamento prévio; 

b Mulher sintomática para sífilis que, durante o pré-natal, o parto e/ou o puerpério, apresente 

pelo menos um teste reagente – treponêmico OU não treponêmico com qualquer titulação; 

c Mulher que, durante o pré-natal, o parto e/ou o puerpério, apresente teste não treponêmico 

reagente com qualquer titulação e teste treponêmico reagente, independente de 

sintomatologia da sífilis e de tratamento prévio. 

Ainda acerca da definição da SC, uma vez que esta surja até o segundo ano de vida, é 

considerada precoce. Já a tardia é definida como aquela em que os sinais e sintomas surgem 

após os 2 anos de idade da criança. A SC precoce deve ser diagnosticada por meio de criteriosa 

avaliação clínica e epidemiológica da situação materna, associada à avaliação clínico-

laboratorial e exames de imagem na criança (BRASIL, 2019a). 

As manifestações clínicas precoces são variadas, podendo gerar natimorto/aborto 

espontâneo em qualquer momento da gestação, prematuridade, baixo peso ao nascer (< 2.500 

g), hidropsia fetal não imune, funisite necrotizante que, embora rara, é patognomônica quando 

presente, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, icterícia, anemia, anormalidades no 

líquor cefalorraquidiano, pneumonia, entre outros (BRASIL, 2019a). 
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No tocante às manifestações clínicas tardias, estão relacionadas à inflamação cicatricial 

ou persistente da infecção precoce e se caracterizam pela presença de formação das gomas 

sifilíticas em diversos tecidos. Surgem em aproximadamente 40% das crianças nascidas de 

mulheres não tratadas para sífilis durante a gestação. Algumas manifestações podem ser 

prevenidas por meio do tratamento materno durante a gestação ou do tratamento da criança nos 

primeiros três meses de vida (PUTKONEN, 1963; STAMOS; ROWLEY, 1994). 

Para tanto, o Sistema Único de Saúde (SUS) possui testes não treponêmicos (VDRL, 

RPR, TRUST e USR) e testes treponêmicos para sífilis (teste rápido, FTA-ABS, ELISA, EQL, 

TPHA, TPPA, MHA-TP) incorporados na sua lista de procedimentos e que o Ministério da 

Saúde adquire e fornece aos serviços de saúde (BRASIL, 2020a). 

Os testes não treponêmicos detectam anticorpos não treponêmicos anteriormente 

chamados de anticardiolipínicos, reagínicos ou lipoídicos G. Esses anticorpos não são 

específicos para T. pallidum, porém estão presentes na sífilis. Os testes não treponêmicos 

podem ser qualitativos, sendo rotineiramente utilizados como testes de triagem para determinar 

se uma amostra é reagente ou não, e quantitativos apresentando resultados de titulação, sendo 

utilizados para determinar a quantidade dos anticorpos presentes nas amostras que tiveram 

resultado reagente no teste qualitativo e para o monitoramento da resposta ao tratamento. 

Ademais, o título é indicado pela última diluição da amostra que ainda apresenta reatividade ou 

floculação visível (BRASIL, 2010). 

De acordo com o Global Guidance on criteria and processes for validation: Elimination 

of Mother-To-Child Transmission of Hiv and Syphilis (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2017), para realização destes testes devem ser coletadas amostras de sangue exclusivamente 

periférico do RN e da mãe pareadas para comparação ainda na maternidade (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2017). Além disso, as crianças devem ter as coletas repetidas 

com 1, 3, 6, 12 e 18 meses de idade. Caso resulte em dois testes não reagentes consecutivos ou 

queda do título em duas diluições, o seguimento laboratorial deve ser interrompido (BRASIL, 

2019a), uma vez que os títulos do teste não treponêmico devem diminuir por volta dos 3 meses 

de idade e serem não reativos aos 6 meses (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017). 

Para o diagnóstico da SC, a realização do VDRL em amostras de líquor é uma 

ferramenta fundamental e o mais utilizado no Brasil. Os resultados utilizando este método 

podem ser qualitativos ou quantitativos. Mesmo sem tratamento, o teste apresenta queda 

progressiva dos títulos ao longo de vários anos e, com a instituição do tratamento, há queda 
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tendendo à negativação, mas podendo se manter reagente por longos períodos, mesmo após a 

cura da infecção, efeito causado pela memória imunológica (BRASIL, 2010). Ademais, a 

radiografia de ossos longos deve ser realizada para identificar alterações ósseas, condição muito 

encontrada na SC (MOREIRA-SILVA et al., 2009). 

No que tange aos testes treponêmicos, estes empregam como antígeno T. pallidum e 

detectam anticorpos antitreponêmicos. Sendo assim, esses são testes feitos apenas 

qualitativamente (BRASIL, 2010). Estes testes só devem ser realizados após 18 meses de idade 

da criança, não sendo recomendada a realização na maternidade. 

Acerca do tratamento da SC, este deve ser feito com a Benzilpenicilina, podendo ser 

potássica/cristalina, procaína ou benzatina, a depender do tratamento materno durante a 

gestação e/ou titulação de teste não treponêmico da criança comparado ao materno e/ou exames 

clínicos/laboratoriais da criança (PLATOU, 1949). 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010), para as crianças com SC que 

apresentem neurossífilis, manifestação que pode ocorrer na fase recente ou tardia, o 

medicamento de escolha é a Benzilpenicilina cristalina, sendo de uso exclusivo hospitalar, 

necessitando de internação. 

Na ausência de neurossífilis, a criança pode ser tratada com Benzilpenicilina procaína 

fora da unidade hospitalar, 50.000 UI/kg, por via intramuscular, uma vez ao dia, por 10 dias, 

ou com Benzilpenicilina potássica (cristalina) 50.000 UI/kg, intravenoso, com intervalo de 

12/12 horas para crianças com menos de 1 semana de vida e a cada 8 horas para crianças com 

mais de 1 semana de vida, por 10 dias (RAWSTRON et al., 2001). 

Segundo Paryani et al. (1994) e Radcliffe et al. (1997), para as crianças assintomáticas, 

sem alterações no líquor, com radiografias de ossos longos normais e sem outras alterações 

viscerais e com teste não treponêmico não reagente, o tratamento com Benzilpenicilina 

benzatina, 50.000 UI/kg, intramuscular, em dose única, é eficaz para prevenção de evidência 

clínica de sífilis congênita e queda de titulação de teste não treponêmico. 

Uma vez que a SC é uma doença de notificação compulsória, esta deve ser realizada 

semanalmente, conforme portaria vigente do Ministério da Saúde (BRASIL, 2020a). Para tanto, 

se faz necessário adequar a sensibilidade da vigilância e atualizar a definição dos casos de SC 

em consonância com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a OMS (PAN 

AMERICAN HEALTH ORGANIZATION, 2017; ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD, 2015). Para isso, devem ser avaliados a história clínico-epidemiológica da mãe e/ou 
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os critérios clínicos e laboratoriais da criança exposta, deixando de ser considerado, para fins 

de notificação desses casos, o tratamento da parceria sexual da mãe (BRASIL, 2020a). 

4 MÉTODO 

4.1  TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo do tipo ecológico e de abordagem quantitativa através de dados 

secundários, com técnicas de análise espacial que destacam os resultados relacionados à SC no 

Rio Grande do Norte (RN) (ROTHMAN; GREENLAND; TIMOTHY, 2008). 

4.2  LOCAL DO ESTUDO 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Rio Grande 

do Norte localiza-se na Região Nordeste do Brasil, Figura 1, caracterizando-se como a 16ª 

unidade da federação (UF) mais populosa e a 10ª mais povoada, com uma população de 

3.168.027, de acordo com o último censo em 2010, e uma população estimada de 3.534.155 

habitantes, para 2020. Está dividido em 167 municípios que ocupam uma área de 52.809,602 

km² resultando em uma densidade de 59,99 hab./km² (BRASIL, 2019c). 

Figura 1 - Localização geográfica do Estado do Rio Grande do Norte no Brasil, 2020. 

 
Fonte: IBGE (BRASIL, 2019c). 

Para o setor da saúde, conforme a Figura 2, o estado encontra-se dividido em oito 

Regiões de Saúde (RS), que serão as unidades de análise deste estudo. As RS são chamadas de 

Unidades Regionais de Saúde Pública (URSAP), em consonância com o Plano Diretor de 

Regionalização – PDR/RN (RIO GRANDE DO NORTE, 2016a) e com o Decreto 7.058, de 28 
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de junho de 2011 (BRASIL, 2011), que, além de outras disposições, versa sobre o planejamento 

da saúde e a articulação interfederativa. 

Figura 2 - Divisão das regiões de saúde no Estado do Rio Grande do Norte/RN 

 

Fonte: Rio Grande do Norte (2016a) 

De acordo com o Decreto 7.508, de 2011 (BRASIL, 2011), para ser instituída a RS, esta 

deve conter, minimamente, os serviços de Atenção Primária à Saúde (APS), Urgência e 

Emergência, Atenção Psicossocial, Atenção ambulatorial especializada e hospitalar, além da 

Vigilância à Saúde. Cada um desses serviços está organizado em Redes de Atenção à Saúde, 

ou seja, estão interligados com todos os níveis, primário, secundário e terciário, e são referência, 

quando 1, para transferência de recursos públicos financeiros entre os entes federativos. 

Quadro 1 – Identificação da URSAP, número de municípios, população e sede 

Identificação Abrangência População Sede 

I URSAP 27 municípios 379.798 São José de Mipibu 

II URSAP 14 municípios 478.240 Mossoró 

III URSAP 26 municípios 348.326 João câmara 

IV URSAP 25 municípios 311.531 Caicó 

V URSAP 21 municípios 199.190 Santa Cruz 

VI URSAP 36 municípios 253.192 Pau dos Ferros 

VII URSAP (METROPOLITANA) 5 municípios 1.316.144 Natal 

VIII URSAP 13 municípios 155.754 Assú 

TOTAL 167 municípios 3.442.175  

Fonte: Rio Grande do Norte (2016a). 

Em se tratando da 1ª RS, com sede na cidade de São José de Mipibu, localiza-se na 

região do litoral sul/agreste do estado e abrange 27 municípios (RIO GRANDE DO NORTE, 

2016a). No que diz respeito à Rede de Atenção à Saúde (RAS), esta região conta com dois 
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hospitais de referência, o Hospital Lindolfo Gomes Vidal, considerado “Hospital Amigo da 

Criança” e o Hospital Regional Monsenhor Antônio Barros (RIO GRANDE DO NORTE, 

2013). Com 100% da população coberta pelas equipes de Atenção Primária à Saúde (APS) 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2016b), 70% dos procedimentos são realizados neste nível de 

complexidade. Além disso, dispõe de cinco Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e uma 

Agência Transfusional. Esta região é integrada à Rede de Atenção de Urgência e Emergência 

(RUE) da região Metropolitana, com sede em Natal, e está com as obras iniciadas para um 

centro de reabilitação (CER), como ação da Rede de cuidados à pessoa com deficiência (RCPD) 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2016a). 

Já a 2ª RS está localizada no oeste potiguar, com sede em Mossoró, e integra 14 

municípios (FERNANDES, 2019). No tocante à RAS que é responsável por 17,92% dos 

procedimentos realizados em todo o estado, entre 80 e 100% da população estão cobertos com 

equipes da APS (RIO GRANDE DO NORTE, 2016b). A região oferta 45,01% dos serviços na 

AB, 41% na média complexidade e 13,80 na alta complexidade. Além disso, dispõe do Hospital 

Rafael Fernandes, Hospital Regional Tarcísio Maia e do Hospital da Mulher Parteira Maria 

Correia, que compõe a Rede Cegonha. Além de sede própria para o Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU-192), esta região possui um Hemocentro Regional e uma Agência 

Transfusional, 10 CAPS e um CER (RIO GRANDE DO NORTE, 2016a). 

A 3ª RS, com sede em João Câmara, no Agreste, com 26 municípios, tem 100% da 

população coberta por equipes da APS (RIO GRANDE DO NORTE, 2016b), na qual ocorrem 

mais de 65% dos procedimentos. Para assistência de média complexidade, dispõe do Hospital 

Regional Josefa Alves, sendo responsável por 34,61% dos atendimentos, não sendo possível 

realizar procedimentos de alta complexidade de acordo com Plano Estadual de Saúde (2016). 

A REU é integrada à 7ª RS, onde os pacientes são encaminhados ao serviço de saúde de acordo 

com a complexidade do atendimento. Ademais, a região conta com quatro CAPS, mas ainda 

não dispõe de recursos para a implementação da Rede Cegonha (RIO GRANDE DO NORTE, 

2016a). 

A 4ª RS integra 25 municípios, com sede em Caicó, região do Seridó. Quanto à APS, 

100% da população é coberta (RIO GRANDE DO NORTE, 2016b), onde são realizados 

49,69% dos procedimentos. Quanto à Atenção especializada, são ofertados 29,88% dos 

atendimentos e 20,12% de atendimentos são de alta complexidade, distribuídos nos hospitais 

Regional Odilon Guedes, Unidade Hospitalar Regional do Seridó e o Hospital Doutor Mariano 

Coelho. É importante ressaltar que estes hospitais não estão conveniados à Rede Cegonha. Esta 



34 

 

 

URSAP conta com um Hemocentro Regional e uma Unidade de Coleta e Transfusão. Ademais, 

esta região não dispõe de sede própria da REU, sendo assistida pela Central de Regulação 

Estadual. Quanto à RAPS, a região dispõe de cinco CAPS (RIO GRANDE DO NORTE, 

2016a). 

Em se tratando da 5ª RS, com sede em Santa Cruz, no Trairi potiguar, abrange 21 

municípios. A população é 100% coberta pela APS (RIO GRANDE DO NORTE, 2016b), 

sendo responsável por 49,62% dos procedimentos. Já a média complexidade responde por 

49,56% dos atendimentos e a alta complexidade não oferece atendimentos. A região dispõe dos 

hospitais Regional Aluísio Bezerra, Regional Monsenhor Expedito e a Maternidade 

Universitária Ana Bezerra, que faz parte da Rede Cegonha. A REU está vinculada à Central de 

Regulação Estadual. Além disso, a URSAP conta com uma Agência Transfusional, quatro 

CAPS e um CER aguardando habilitação (RIO GRANDE DO NORTE, 2016a). 

No que diz respeito à 6ª RS, com sede em Pau dos Ferros, alto oeste potiguar, integra 

37 municípios. A cobertura populacional da APS varia de 80 a 100% (RIO GRANDE DO 

NORTE, 2016b), na qual são realizados 59,16% dos atendimentos. São ofertados 28,47% na 

média complexidade e 12% na alta complexidade. Esta região conta com os serviços do 

Hospital Regional Cleodon Carlos Andrade e com as maternidades Joaquina Queiroz e Guiomar 

Fernandes, com planos de investimento e ampliação para Rede Cegonha. A região conta ainda 

com uma Unidade de Coleta e Transfusão e dois CAPS (RIO GRANDE DO NORTE, 2016a). 

Acerca da 7ª RS, conhecida como região Metropolitana, a sede se localiza em Natal, 

capital potiguar, no litoral do estado. Apesar de abranger apenas cinco municípios (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2016a), em relação à AB, o Município de Natal encontra-se com 

cobertura populacional abaixo de 62%, enquanto os demais municípios variam entre 80 e 100% 

de cobertura populacional (RIO GRANDE DO NORTE, 2016b). A AB responde por 22,20% 

dos atendimentos, enquanto a média complexidade atende 37,91% e a alta complexidade, 

40,84%. 

Nessa URSAP estão duas centrais de regulação do SAMU-192, sendo uma 

Metropolitana ampliada e uma estadual. Além disso, fazem parte do rol de serviços da REU os 

hospitais Walfredo Gurgel, Hospital Pedro Bezerra, Hospital Regional Deoclécio Marques e 

Hospital Giselda Trigueiro, que também é referência no estado para tratamentos de IST. Além 

dos hospitais Regional Alfredo Mesquita, Hospital Universitário Honofre Lopes, Maternidade 

Escola Januário Cicco, referência no estado e membro da Rede Cegonha, Hospital Maria Alice 



35 

 

 

Fernandes, Hospital Colônia Dr. João Machado voltado para os pacientes psiquiátricos e o 

Hospital Ruy Pereira (RIO GRANDE DO NORTE, 2016a). 

Ainda nessa região, de acordo com o governo do estado (2016), está disponível um 

Hemocentro coordenador do estado, duas Agências Transfusionais, uma Unidade de Coleta, 

uma Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT) que distribui medicamentos para 

todo o estado, 10 CAPS e o Programa de Volta para Casa, com o objetivo de desospitalização 

dos pacientes psiquiátricos, e um CER em pleno funcionamento (RIO GRANDE DO NORTE, 

2016a). 

Por fim, a 8ª RS, sediada em Assú, região oeste, integra 12 municípios e tem 100% da 

população coberta com a APS, que realiza 43,31% dos atendimentos. Já, na média 

complexidade, atinge 47,83% e a alta complexidade apenas 8,61%. Esta região conta com os 

hospitais Regional Nelson Inácio dos Santos que compõe a Rede Cegonha, o Regional de 

Angicos, o Regional Aguinaldo Pereira e o Regional de Pendências. A região dispõe de apenas 

um CAPS. 

4.3  POPULAÇÃO 

A população estudada foi composta por todos os casos notificados de SC, que, de acordo 

com a Classificação Internacional de Doenças versão 10 (CID-10), corresponde ao código 

A50.9 (BRASIL, 2020d). O período da notificação foi de 1º de janeiro de 2008 a 31 de 

dezembro de 2018, com o propósito de observar a tendência temporal e distribuição espacial da 

SC no Estado do Rio Grande do Norte. 

4.4  VARIÁVEIS DO ESTUDO 

As variáveis utilizadas foram coletadas de acordo com as informações das fichas do 

SINASC e SINAN. Estas dizem respeito aos antecedentes epidemiológicos, exames 

laboratoriais, dados clínicos, tratamento e evolução dos casos das crianças. Assim como os 

antecedentes epidemiológicos, dados dos exames laboratoriais e tratamento das mães 

(BRASIL, 2020e). 

Já as variáveis coletadas do SINASC foram relacionadas aos dados da residência, zona 

de nascimento, raça, sexo e índice de Apgar no primeiro e quinto minutos de vida das crianças, 

região de saúde da notificação, escolaridade e idade das mães (BRASIL, 2001). 
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4.5  COLETA DE DADOS 

Em dezembro de 2019, o banco de dados dos casos de SC constantes no SINAN foi 

obtido junto à Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte (SESAP). De posse do 

banco, esses dados foram registrados e tabulados em uma planilha no software Excel da 

Microsoft, para organização do banco de dados georreferenciados. 

O número de nascidos vivos para o cálculo das incidências foi obtido do SINASC, 

disponível no sítio eletrônico do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DataSUS). Com relação aos dados cartográficos referentes ao estado e ao tamanho 

populacional, foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em sua 

página eletrônica. 

4.6  ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

Para análise descritiva dos dados relacionados ao Estado do Rio Grande do Norte e às 

RS, foram sumarizados utilizando o total, uma medida de tendência central, a média e duas 

medidas de dispersão, que foram o desvio padrão e o coeficiente de variação. Para calcular o 

total de casos de sífilis congênita, foi utilizada a equação abaixo, que consiste em somar todos 

os Y1 . . . Yn casos ocorridos de 2008 até 2018. 

T = Y1 + Y2 + ・ ・ ・ + Yn 

Para a obtenção da média dos casos do estado, calculou-se o total de casos e dividiu-se 

pelo número de casos somados, com a seguinte equação: 

 

O cálculo do desvio padrão dos casos do RN foi obtido fazendo a raiz quadrada da 

fórmula da variância (BUSSAB; MORETTIN, 2017): 

 

Já o cálculo para medir a dispersão dos casos relativos à média foi realizado a partir da 

fórmula do coeficiente de variação, obtida dividindo o desvio padrão pela média (BUSSAB; 

MORETTIN, 2017): 
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No que diz respeito à estimativa da tendência das séries de tempo observadas no estado, 

utilizou-se a técnica de suavização por médias móveis simples. Esse método resulta em uma 

série temporal mais suave que representa a tendência estimada da série de tempo observada. A 

suavização é obtida calculando-se a média das k observações mais recentes. Considerando uma 

série temporal observada Y1 . . . Yt, a fórmula para obtenção da suavização de ordem k é 

mostrada a seguir (MORETTIN; TOLOI, 2006): 

 

Em que Yt são os valores observados da variável de interesse no tempo i, k é a 

quantidade de observações anteriores que serão utilizadas para obter a média móvel no tempo 

t e mt é o valor resultante da média móvel no tempo t, em que t =1, . . ., n. Para o presente 

estudo considera-se n =11, sendo o intervalo em anos que foram observados no presente estudo 

(MORETTIN; TOLOI, 2006). 

Para realizar as previsões utilizou-se a equação das tendências temporais para obter os 

valores futuros no RN. Para este estudo utilizou-se h = 7, pois a previsão calculada foi até 2025. 

Portanto, a previsão da série temporal para h passos à frente é obtida pela seguinte equação 

(MORETTIN; TOLOI, 2006): 

 

A taxa de incidência média bruta de SC foi calculada para cada RS e para o estado, no 

período indicado, utilizando o número médio de casos no numerador e a população de 

referência do ano de 2013 (meio do período) como denominador, multiplicado por 1.000 

habitantes. 

Para a análise espacial, foi criado o mapa temático da incidência em cada RS e do Rio 

Grande do Norte e, em seguida, essas taxas foram suavizadas por meio do método bayesiano 

empírico local para diminuir as instabilidades causadas pelas diferenças entre as regiões. Esse 

método considera não apenas o valor da região estudada, mas o pondera em relação às regiões 

de fronteira por meio de uma matriz de proximidade espacial, levando-se em consideração o 
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critério de contiguidade no qual se atribui o valor 1 às regiões que possuem fronteiras em 

comum e 0 às regiões que não compartilham fronteiras. 

Após a análise descritiva, verificou-se a presença de dependência espacial por meio do 

Índice de Moran Global sobre o indicador bruto. O método identifica autocorrelação espacial e 

varia entre -1 e +1, onde os valores próximos a zero indicam ausência de dependência espacial, 

considerando significante p < 0,05. Além disso, avaliou-se a autocorrelação local (Local Index 

of Spatial Association – LISA) pelo Índice de Moran Local, o qual verifica o valor do município 

com o de seus vizinhos com identificação de padrões espaciais (MONTEIRO et al., 2015). 

O Índice de Moran Local identifica quatro quadrantes: alto-alto (regiões com altas taxas 

e rodeadas daquelas com altas taxas), baixo-baixo (regiões com baixas taxas rodeadas daquelas 

com baixas taxas), alto-baixo (regiões com altas taxas rodeadas daquelas com baixas taxas) e 

baixo-alto (regiões com baixas taxas rodeadas daquelas com altas taxas), considerando 

significante os valores com p < 0,05. As categorias alto-alto e baixo-baixo representam áreas 

de concordância e as categorias alto-baixo e baixo-alto indicam áreas de transição 

epidemiológica (MONTEIRO et al., 2015). 

Em seguida, realizou-se a análise de varredura espacial, denominada de estatística scan. 

Ela foi empregada para identificar áreas de risco e proteção para a incidência da doença. Para 

isso, calculou-se o RR de cada município para a mortalidade e identificou-se a presença de 

aglomerados puramente espaciais (YAMAMURA et al., 2016). 

Os cálculos da taxa bruta e suavizada assim como a o Índice de espalhamento de Moran 

e sua significância foram feitos pelo software TerraView 4.2.2. Já a análise de varredura 

puramente espacial foi realizada com auxílio do software SaTScan 9.6. Todos os mapas foram 

produzidos no software QGIS 2.4.17. 

A análise de tendência das taxas de detecção dos estados foi conduzida empregando o 

modelo Jointpoint (ponto de inflexão) de Poisson, por meio Joinpoint Regression Program, 

versão 4.7.0.0, e os seguintes requisitos: não haver sobreposição geográfica dos aglomerados, 

tamanho máximo do aglomerado igual a 50,0% da população exposta, aglomerados em formato 

circular e 999 replicações (NATIONAL CANCER INSTITUTE, 2020). 

A técnica foi utilizada com até três pontos de inflexão para identificar os anos, variável 

independente, nos quais ocorrem mudanças estatisticamente significativas na tendência das 

taxas de detecção, variável dependente. Esse método identifica o número de pontos de inflexão 

de uma série histórica. Cada ponto de inflexão denota uma mudança estatisticamente 
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significativa da tendência. O teste de significância utilizado é o método de permutação de 

Monte Carlo com ajuste de Bonferroni para múltiplas comparações e p < 0,050 como 

estatisticamente significativo (LUPPI et al., 2020). 

A partir da definição do intervalo proposto pelo estudo e dos casos coletados, foi 

possível calcular a variação percentual anual média (AAPC). Esta AAPC permite usar um único 

número para descrever as médias, já que houve aumento dos casos com intervalo de confiança 

de 95% (IC 95%). 

A AAPC é calculada a partir da seguinte equação (NATIONAL CANCER INSTITUTE, 

2014): 

 

4.7  ASPECTOS ÉTICOS  

Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte sob o Parecer nº 3.775.828, no ano de 2019, estando de acordo com a 

regulamentação nacional 466/2012 para pesquisas envolvendo seres humanos. 

5  RESULTADOS 

No período de 1º de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2018, de acordo com a 

Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, foram identificados 526.937 nascidos 

vivos, sendo 3.550 notificados no SINAN como sífilis congênita.  

O Gráfico 5 indica a incidência da SC de acordo com a zona de nascimento das crianças 

notificadas. 

Gráfico 5 - Incidência de sífilis congênita por zona do RN (2008-2018) 

 
Fonte: Autora 
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É notório que a zona urbana foi onde ocorreram os maiores índices de SC, dentre os 

anos de 2008 a 2018 no Rio Grande do Norte, seguida das zonas rural e periurbana. Outra 

observação nos dados é o enorme coeficiente de variação que a zona periurbana possui (CV = 

1,702). Isso se dá devido a apenas os anos de 2011-2013 apresentarem um elevado número de 

casos. No total, há 2.875 casos registrados na zona urbana (DP =111,990), 80% dos casos em 

relação a todas as regiões. Na região rural, há 503 casos registrados (DP = 20,524), 14% dos 

casos em relação a todas as regiões, e na região periurbana há 68 casos registrados (DP = 

10,524), 2% do total de casos. Os registros ignorados totalizam 4% do total dos registros, com 

um total de 104 observações (DP = 6.609), ao longo de 11 anos. 

Ademais, o Gráfico 6 traz essas incidências quanto ao Distrito Sanitário do Rio Grande 

do Norte. 

Gráfico 6 - Incidência de sífilis congênita por distrito sanitário do RN (2008-2018) 

 
Fonte: Autora 

A partir disso, é possível inferir que a maior parte dos casos de SC registrados nos anos 

de 2008 a 2018 no Rio Grande do Norte é de pessoas cuja sua região não foi informada ou foi 

ignorada nos dados, com 922 casos (DP = 50,346). Apesar dos números discrepantes de casos 

nas regiões não registradas, todos os coeficientes de variação mantiveram-se abaixo de 1, logo, 

os demais casos não evidenciaram grande variação em relação à média. No geral, há expressiva 

falta de registro das regiões nos dados, pois a soma de todos os casos das demais regiões é 

inferior ao total de casos de regiões ignoradas. 

Em se tratando do sexo das crianças notificadas com SC, é possível observar no Gráfico 

7 como essa variável se distribuiu. 
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Gráfico 7 - Incidência de sífilis congênita por sexo no RN (2008-2018) 

 
Fonte: Autora 

Inferimos que a incidência de SC no Estado do Rio Grande Norte, de 2008 a 2018, é 

bem distribuída para ambos os sexos, com poucos casos em que o sexo não foi registrado. 

Houve um total de 1.778 casos de sífilis em crianças do sexo feminino (DP = 72,704), 50% do 

total de casos, e 1.680 casos de sífilis em crianças do sexo masculino (DP = 64,758), 47% do 

total de casos. Há um total de 92 casos em que não foi registrado o sexo da criança (DP = 6,054), 

totalizando 3% de todos os casos registrados. 

A análise quanto à faixa etária das crianças com SC pode ser observada no Gráfico 8. 

Gráfico 8 - Incidência de sífilis congênita por faixa etária no RN (2008-2018) 

 
Fonte: Autora 

A partir disso, observa-se um expressivo registro de crianças, 3.415 casos, com 

diagnóstico ainda no primeiro mês de vida (DP = 129,892). No geral, as médias das outras 

faixas etárias quase chegam a zero, principalmente as crianças de 1 a 4 anos e 5 a 12 anos, que 
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coincidem (média = 0,545). Entretanto, estas faixas etárias possuem um coeficiente de variação 

acima de 1, sendo 1,261 e 1,504, respectivamente, indicando variações maiores nos dados em 

relação às suas médias. As crianças de 1 a 11 meses (DP = 2,067) e fetos (DP = 5,236) possuem 

médias e total de casos comparáveis, sem grandes variações nos dados. 

No que concerne à raça das crianças, é possível observar como este dado foi analisado 

no Gráfico 9. 

Gráfico 9 - Incidência de sífilis congênita por raça no RN (2008-2018) 

 
Fonte: Autora 

Foi possível inferir que o maior número de casos registrados de SC foi em crianças 

pardas e brancas, tendo um total de 1914 (DP = 67,387) e 999 (DP = 61,216) casos, 

respectivamente. Em relação às raças amarela e indígena, estas apresentaram baixos resultados 

no período proposto pelo estudo, com média abaixo de 1 (0,182 e 0,091, respectivamente). Já 

a raça preta ficou logo em seguida, com média de seis casos (DP = 1,789) por ano ao longo dos 

11 anos estudados. Houve muitos casos em que as raças não foram registradas, resultando em 

um total de 568 casos, com média = 51 casos por ano. 

Já, no Gráfico 10, é possível compreender os resultados quanto à clínica das crianças 

notificadas com SC no estado. 
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Gráfico 10 - Contagem de diagnósticos clínicos no RN (2008-2018) 

 
Fonte: Autora 

Os resultados mostram que 2.718 crianças (DP = 137.709) eram assintomáticas e apenas 

296 crianças (DP = 16.134) apresentaram alguma alteração. Destaca-se, ainda, que os registros 

ignorados ou não aplicados totalizam 536 (DP = 44.908), evidenciando omissão do exame físico 

e notificação fora dos padrões exigidos, uma vez que os sinais e sintomas orientam o 

diagnóstico precoce. 

Este estudo ainda traz os resultados dos testes não treponêmicos e treponêmicos no 

sangue, como é possível observar nos Gráficos 11 e 12, respectivamente. 

Gráfico 11 - Contagem de testes não treponêmicos no sangue feitos no RN (2008-2018) 

 
Fonte: Autora 
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Gráfico 12 - Contagem de testes treponêmicos após 18 meses feitos no RN (2008-2018) 

 
Fonte: Autora 

O teste não treponêmico no sangue foi reagente em 2.482 casos (DP = 121.738), com 

média de 226 crianças por ano e 70% do total de testes realizados. Já, para as crianças que não 

realizaram o teste ou foi ignorado no registro, resultou em 390 testes (DP = 16.292). As crianças 

que tiveram testes não reagentes foram 678 (DP = 17.160), cerca de 19 crianças por ano. Já os 

testes treponêmicos indicam que houve 552 resultados reagentes (DP = 37.491) e 2.448 testes 

não realizados (DP = 81.771) que, somados ao total de ignorados, resulta em 81% do total de 

testes não efetuados. 

No tocante ao teste não treponêmico no líquor, o Gráfico 13 traz os resultados. 

Gráfico 13 - Contagem de testes não treponêmicos (Líquor) feitos no RN (2008-2018) 

 
Fonte: Autora 
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É possível inferir que 2.796 registros (DP = 105.715) foram ignorados ou não realizados. 

Em contrapartida, 704 testes (DP = 36.913) resultaram em não reagentes e apenas 50 casos (DP 

= 3.078) foram reagentes. 

No Gráfico 14, observam-se as alterações clínicas identificadas a partir da coleta do 

líquor. 

Gráfico 14 - Contagem de alteração liquórica no RN (2008-2018) 

 
Fonte: Autora 

A partir disso, 161 crianças (DP = 10.327) apresentaram icterícia, sendo o sintoma mais 

comum. Houve 48 casos (DP = 2.157) apresentando lesões cutâneas, 47 (DP = 2.936) de 

hepatomegalia e 93 crianças (DP = 5.628) apresentaram manifestações clínicas que não foram 

identificadas nos registros. 

Quanto à alteração óssea nas crianças, o Gráfico 15 traz os resultados abaixo.  

Gráfico 15 - Contagem de alteração radiológica da criança no RN (2008-2018) 

 
Fonte: Autora 
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Assim, foram realizadas 2.005 radiografias, sendo 108 (DP = 7.640) com alguma 

alteração. Entretanto, 1.551 radiografias (DP = 50.05) não foram realizadas, sugerindo que haja 

crianças com alteração óssea, mas que não foram registradas. 

No tocante ao esquema de tratamento utilizado tanto a nível hospitalar, quanto 

ambulatorial, é possível visualizar os resultados no Gráfico 16. 

Gráfico 16 - Contagem por esquema de tratamento no RN (2008-2018) 

 
Fonte: Autora 

Assim, evidenciou-se que foram administrados em 2.272 crianças (DP = 94.107) deste 

estudo de 100.000 a 150.000 UI/Kg/dose de Benzilpenicilina cristalina, por 10 dias. Já o 

tratamento ofertado com Benzilpenicilina Benzatina, sendo 50.000 UI/Kg/dose por 10 dias e 

dose única, possuem um total de 170 (DP = 16.367) e 33 crianças tratadas (DP = 3.033), 

respectivamente. Já os tratamentos não realizados e ignorados somam 325 registros (DP = 

13.290).  

Em se tratando da evolução dos casos de SC, os Gráficos 17 e 18 trazem as principais 

evidências. 
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Gráfico 17 - Contagem de evolução de caso vivo no RN (2008-2018) 

 
Fonte: Autora 

 

Gráfico 18 - Contagem de evolução de outros casos no RN (2008-2018) 

 
Fonte: Autora 

Sendo assim, foi observado que 3.317 crianças (DP = 130.730) evoluíram com 

prognóstico favorável. Em contrapartida, 67 crianças (DP = 2.508) foram a óbito devido às 

complicações da SC, havendo 41 natimortos (DP = 3.003) e nove casos (DP = 1.328) de aborto. 

No tocante às mães, o Gráfico 19 traz os resultados quanto à idade. 
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Gráfico 19 - Incidência de sífilis congênita por faixa etária da mãe no RN (2008-2018) 

 
Fonte: Autora 

Do total de mães, 1.831 delas (DP = 58.993) tinham idade de 20 a 29 anos. A faixa etária 

de 12 a 19 anos (834 casos, DP = 38.879) é comparável à faixa etária de 30 a 39 anos (729 

casos, DP = 29.370). 

No que diz respeito à escolaridade, o Gráfico 20 traz a análise dessa variável.  

Gráfico 20 - Incidência de sífilis congênita por escolaridade da mãe no RN (2008-2018) 

 
Fonte: Autora 

Sendo assim, 1.252 mães possuíam apenas da quinta à oitava série incompletas (DP = 

61.439) no Rio Grande do Norte entre os anos de 2008 a 2018, tendo uma média = 114 casos 

por ano. Já as mães com ensino superior completo ou não evidenciaram os menores resultados, 

27 e 11 casos, respectivamente (DP = 2.115 e 1.265). O gráfico também indica uma quantidade 

considerável de casos de mães cuja escolaridade não foi registrada ou foi ignorada, com um 

total de 608 casos (DP = 22764) dentre os 11 anos do estudo. 
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No tocante ao pré-natal, o Gráfico 21 apresenta os seguintes resultados: 

Gráfico 21 - Contagem de realizações de pré-natal da mãe no RN (2008-2018) 

 
Fonte: Autora 

É possível inferir que a maior parte das mães realizou as consultas de pré-natal, com um 

total de 2.898 registros (DP = 120.899), com média de 263 pré-natais por ano. Enquanto as 

mães que não realizaram o pré-natal, estas foram 486 (DP = 10.843). 

No que diz respeito ao tratamento realizado pelas mães, o Gráfico 22 apresenta os 

resultados abaixo:  

Gráfico 22 - Contagem de esquema de tratamento da mãe no RN (2008-2018) 

 
Fonte: Autora 

Foram ofertados 2.494 tratamentos (DP = 114.269) considerados inadequados, por 

terem sido feitos com outro medicamento fora o recomendado ou que foram considerados 

incompletos. Destarte, apenas 157 mães (DP = 12.475) tiveram o tratamento considerado 

adequado. 
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Acerca das médias móveis da incidência de SC de 2008 a 2018, os resultados foram 

apresentados no Gráfico 23.  

Gráfico 23 - Comparação da incidência de sífilis congênita em cada Região de Saúde 

 
Fonte: Autora 

Esse resultado demonstra que a 7ª RS teve a maior quantidade de casos (n = 2.127) em 

todos os anos, com uma alta variabilidade. Já a 3ª RS é a segunda maior (n = 431), com menor 

variação nos dados, e a 1ª RS está em terceiro lugar (n = 393). 

Já, na Tabela 1, podemos visualizar as incidências brutas e médias nas oito RS no 

período proposto. 

Tabela 1 – Incidência bruta e média em cada região de saúde e no Rio Grande do Norte 

Ano Estado 1ª Região 2ª Região 3ª Região 4ª Região 5ª Região 6ª Região 7ª Região 8ª Região 

2008 4,08 4,51 0,14 3,89 0,47 3,49 0,50 7,46 0 

2009 4,62 5,33 2,20 3,50 0,96 5,19 0,26 7,60 0,94 

2010 4,97 7,48 4,02 3,84 0,25 4,34 0,53 7,17 2,34 

2011 6,00 7,24 4,65 4,45 0,24 4,47 1,67 9,02 3,80 

2012 6,97 7,22 5,06 8,23 1,54 4,97 1,49 10,01 3,00 

2013 6,87 6,28 3,87 8,85 1,61 8,73 1,91 9,69 1,60 

2014 7,14 9,51 3,54 8,70 2,16 9,01 0 9,83 1,82 

2015 10,39 9,80 5,25 12,60 2,88 8,38 2,07 15,52 4,65 

2016 9,49 6,02 6,45 16,41 2,10 9,54 1,58 12,66 7,85 

2017 12,19 12,78 3,19 15,42 5,86 8,84 3,37 18,12 5,18 

2018 14,25 17,12 6,20 16,85 6,16 13,10 2,33 19,20 13,21 

Média 7,91 8,48 4,05 9,34 2,20 7,28 1,43 11,48 4,04 

Fonte: Autora 

Inferimos que a 7ª RS apresenta média de 11,48 casos, a 3ª RS apresenta média de 9,34 

casos e a 1ª RS, 8,48 casos. Todas as médias calculadas por 1.000 nascidos vivos. Isto resulta 
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em médias muito acima da calculada para o Estado do Rio Grande do Norte de 7,91 casos por 

1.000 nascidos vivos. 

Na Figura 3 é possível visualizar a Análise Espacial dos casos notificados da SC no 

Estado do Rio Grande do Norte no período de 2008 a 2018, a partir das incidências brutas. 

Figura 3 - Análise espacial das incidências brutas no Rio Grande do Norte. 

 
Fonte: Autora 

Foi possível inferir que a 1ª, 3ª, 5ª e 7ª RS concentram as maiores incidências por 1.000 

nascidos vivos, com índices entre 5.10 e 21.21 casos. Ademais, as incidências médias dessas 

regiões de saúde resultaram em 8,48 na 1ª RS, 9,34 na 3ª RS, 7,38 na 5ª RS e 11,48 na 7ª RS. 

Na Figura 4, estas incidências brutas foram suavizadas a partir do método bayesiano 

empírico local (LEBayes). 

Figura 4 - Método bayesiano empírico local do Rio Grande do Norte. 

 
Fonte: Autora 
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É possível inferir que a média ponderada dessas regiões que tiveram os maiores índices 

varia entre 5.10 e 13.46 por 1.000 nascidos vivos.  

Já a Figura 5 traz a análise dos coeficientes de correlação e aglomeração espacial, 

segundo o método Moran. 

Figura 5 - Correlação espacial do tipo Moran Global 

 
Fonte: Autora 

Assim, a 1ª, 3ª e 5ª RS apresentam correlação do tipo alto-alto e alto-baixo. Já a 7ª RS 

apresenta correlação do tipo alto-alto em toda a sua extensão. Já a 2ª, 4ª e 6ª RS apresentam 

correlação do tipo baixo-baixo e apenas a 6ª RS apresenta correção do tipo baixo-alto. Ademais, 

há uma grande extensão do estado em que não é possível verificar essa relação devido aos 

baixos números de notificação coletados em alguns períodos do estudo. 

A partir da Figura 6, é possível observar o Moran local (LISA) e o quão significante são 

essas correlações espaciais. 

Figura 6 - Moran local (LISA) com as correlações espaciais e os agrupamentos de municípios 

 
Fonte: Autora 
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A 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 6ª RS apresentam p < 0,01 e, com exceção da 8ª, as demais RS 

apresentam municípios com p < 0,001, ou seja, têm alto grau de correlação espacial, mesmo em 

RS com baixos índices de casos da SC. 

A partir dos agrupamentos de municípios, a Figura 7 apresenta os seguintes resultados 

quanto aos clusters espaciais:  

Figura 7 - Cluster espacial das regiões de saúde no Rio Grande do Norte. 

 
Fonte: Autora 

Assim, é possível visualizar que este cluster engloba apenas a 3ª, 5ª e 7ª RS (p < 0,001) 

e um pequeno cluster na 1ª RS (p < 0,001). 

Em se tratando do índice de Moran, a Figura 8 traz o seguinte inferência: 

Figura 8 - Índice de Moran significativo na 4ª região de saúde, Rio Grande do Norte 

 
Fonte: Autora 

Dessa maneira, apenas a 4ª RS apresentou índice de Moran significante, 0,35 (p-valor 

0,03). As correlações do tipo alto-alto ocorreram em oito municípios, alto-baixo em um 
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município e baixo-baixo em três municípios, o que caracteriza altas correlações espaciais. 

Devido à falta de notificação, 13 municípios dessa região apresentaram valores insignificantes. 

Na Figura 9, é possível identificar o Moran local (LISA) da 4ª RS. 

Figura 9 - Moran local (LISA) e o p valor mais significativo da 4ªRS. 

 
Fonte: Autora 

É possível inferir que os Municípios de Santana do Matos, Tenente Laurentino Cruz e 

São Vicente apresentam p < 0,001. Já os Municípios de Lagoa Nova, Caicó e Currais Novos, p 

< 0,01. 

Na Figura 10, visualiza-se a análise de varredura espacial scan, que analisa o risco de 

acometimento da sífilis em cada município em relação ao estado. 

Figura 10 - Risco de acometimento da SC nos municípios, Rio Grande do Norte 

 
Fonte: Autora 
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A 1ª, 3ª, 5ª e 7ª regiões apresentaram municípios com risco que varia de 1,60 a 2,65 mais 

chances de ocorrer SC, já a 2ª, 4ª e 6ª regiões não apresentaram municípios com risco 

aumentado para SC. 

No que diz respeito à análise de tendência temporal da SC no Rio Grande do Norte, o 

Gráfico 24 traz resultados de acordo com o modelo Jointpoint (ponto de inflexão) de Poisson. 

Gráfico 24 - Análise de tendência temporal da SC no Rio Grande do Norte de 2008 a 2018 

 
Fonte: Autora 

Embora esta análise de tendência resulte em uma diminuição dos casos entre 2013 e 

2014, a curva de mantém-se em crescimento contínuo, principalmente nos anos de 2015 e 2018, 

com uma AAPC de 13.1 no período proposto pelo estudo. 

Quanto às médias móveis e previsão de tendência até 2025, o Gráfico 25 traz os 

resultados da 1ª RS, que apresentou a terceira maior incidência do estado entre 2008 e 2018. 

Gráfico 25 - Médias móveis e previsão de incidência de 2019 a 2025 na 1ª Região de Saúde, RN 

 
Fonte: Autora 
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As médias móveis apresentaram-se com bastante variação, tendo a maior queda em 2016 

e um pico de aumento do número de casos no ano seguinte. Já a previsão de casos de SC tem 

uma variação menor, embora com pico em 2021 e valores altos nos demais anos, entre 45.99 e 

48.23/1.000 nascidos vivos até 2025. 

Já o Gráfico 26 traz as médias móveis e a previsão para a 3ª RS, segunda maior 

incidência do estado entre o período estudado. 

Gráfico 26 - Médias móveis e previsão de incidência de 2019 a 2025 na 3ª Região de Saúde, RN 

 
Fonte: Autora 

Foi possível evidenciar que as médias móveis apresentam constante aumento e uma 

previsão que mantém valores altos, variando entre 65.87 e 67.07 casos/1.000 nascidos vivos. 

Por fim, o Gráfico 27 mostra as médias móveis e a previsão da 7ª RS, que concentrou 

as maiores incidências de SC. 

Gráfico 27 - Médias móveis e previsão de incidência de 2019 a 2025 na 7ª Região de Saúde, RN 

 
Fonte: Autora 
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Esta região apresentou médias móveis em crescimento contínuo, tendo apenas uma 

queda na incidência em 2016. A previsão varia entre 290.95 e 302.36 casos/1.000 nascidos 

vivos, com picos em 2021 e 2021. 

6 DISCUSSÃO 

Este estudo evidenciou a situação epidemiológica do Estado do Rio Grande do Norte 

em relação à SC, uma vez que apresentou alta incidência no período de 2008 a 2018. Segundo 

o Ministério da Saúde (BRASIL, 2020c), o estado encontra-se entre as 10 Unidades da 

Federação (UFs) com a taxa de incidência acima da média nacional (8,2 casos/1.000 nascidos 

vivos) com 13,1 casos/1.000 nascidos vivos no último ano, quase o dobro da incidência 

encontrada no período proposto pelo estudo de 7,91 casos/1.000 nascidos vivos. 

Esse constante aumento nos últimos 10 anos no estado aconteceu, sobretudo, em 

decorrência do desabastecimento de penicilina G benzatina sofrido no Brasil e no resto mundo, 

de modo particular entre 2014 e 2016, devido a questões relacionadas à indústria farmacêutica 

(COELHO et al., 2018). Esse é o principal medicamento utilizado para tratamento de pacientes 

infectados, além de ser capaz de prevenir a transmissão vertical em cerca de 98% dos casos 

quando o tratamento é realizado em gestantes contaminadas (ALEXANDER et al., 1999). Não 

obstante, a resistência dos profissionais de saúde para administrar a penicilina na Atenção 

Primária de Saúde (APS) também tem colaborado para esse aumento de casos no estado 

(BRASIL, 2017c). 

Corroborando com os resultados da análise deste estudo, uma pesquisa descritiva 

realizada com dados referentes a SC no Estado do Tocantins, com dados referentes à notificação 

de 2007 a 2015, evidenciou que 75% das mães das crianças notificadas tinham apenas o ensino 

fundamental e 91% eram residentes da zona urbana (SILVA et al., 2020). A sífilis é um agravo 

que tem sido relacionado ao baixo nível socioeconômico e de conhecimento. Embora não seja 

uma doença restrita às camadas menos favorecidas, esses resultados sinalizam que pouca 

escolaridade e baixa renda podem ser marcadores importantes de pouco acesso aos serviços de 

saúde (MAGALHÃES et al., 2013). Em contrapartida, a maior quantidade de serviços de saúde 

na região urbana sugere uma identificação melhor dos casos, garantindo uma quantidade maior 

de notificações. 

No que diz respeito à incompletude das informações evidenciadas por este estudo, 

especificamente em relação às informações dos Distritos Sanitários, resultados semelhantes 

foram identificados no estudo de Saraceni et al. (2005), onde dados do Sistema Nacional de 
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Informações de Agravos de Notificação (SINAN) entre os anos de 1999 e 2000 demonstraram 

esta mesma problemática. 

Essa situação sugere uma alocação de recursos de maneira errônea e até mesmo 

desfechos desfavoráveis, como é possível identificar no estudo realizado por Domingues e Leal 

(2016), quando a incompletude das informações na notificação ocasionou 25,6% de casos de 

sífilis gestacional sem tratamento, resultando em óbito precoce ou tardio nas crianças. É 

importante ressaltar, segundo os mesmos autores, que 3% dos casos resultaram em óbitos por 

SC na condição de natimorto e/ou aborto (DOMINGUES et al., 2013). 

Diante disso, é mister a adoção de políticas públicas de saúde mais eficientes, visando 

melhorar o manejo da notificação da sífilis de maneira a contribuir para o enfrentamento da 

epidemia deste agravo. Para isto, sugere-se um acompanhamento adequado e uma tomada de 

decisão mais eficaz por parte das equipes de saúde responsáveis pelo diagnóstico e notificação. 

Destarte, os resultados desta pesquisa demonstraram maior quantidade de casos em 

crianças do sexo feminino (50%), de raça parda ou branca (82%). Acerca do sexo das crianças, 

este resultado diverge de outras pesquisas. Apesar disso, há uma distribuição equivalente, já 

que a diferença encontrada foi de apenas 3%. Resultado semelhante foi encontrado em um 

estudo realizado com dados retrospectivos, no Norte do Brasil, onde 46% dos casos de SC 

foram de crianças do sexo masculino e 50%, do sexo feminino. Nessa mesma pesquisa, as raças 

branca e parda também foram prevalentes com 80% dos casos das crianças e 65% das mães 

(MOREIRA, 2017). Este padrão de ocorrência é sugerido pela miscigenação nacional, uma vez 

que, na maioria, os brasileiros se autodeclaram brancos ou pardos (NONATO; MELO; 

GUIMARÃES, 2015). 

Neste estudo foi possível observar que o diagnóstico da SC foi feito ainda no primeiro 

mês de vida da maioria das crianças, sugerindo efetiva realização do VDRL, teste não 

treponêmico, ainda nas maternidades. Ao nascer, a maioria delas é assintomática, entretanto, 

podem surgir manifestações clínicas precoces em menores de 2 anos, até manifestações tardias 

quando surgem após esta idade (SONDA et al., 2013). 

De acordo com a Política Nacional de Atenção Integral à Criança (2018), quanto à 

transmissão vertical de sífilis, persiste o desafio de qualificação e de agilização do diagnóstico 

e do tratamento em tempo oportuno da gestante e de seu parceiro, com o Brasil ainda mantendo 

índices inaceitavelmente elevados de bebês com sífilis congênita (BRASIL, 2015c). 



59 

 

 

Ademais, tendo em vista o surgimento das alterações ósseas, a avaliação radiológica de 

ossos longos apresenta grande importância diagnóstica. Apesar disso, este estudo evidenciou 

negligência em relação a essas alterações, uma vez que 44% das crianças que compuseram este 

estudo não realizaram o Raio X. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2006), as alterações que indicam envolvimento 

de metáfise e diáfise de ossos longos são encontradas em 75% a 100% das crianças que se 

apresentam com evidências clínicas de SC. Embora a utilização das alterações radiológicas 

como critério diagnóstico da sífilis congênita em crianças assintomáticas apresente uma 

sensibilidade ainda desconhecida, justifica-se a realização desta avaliação nos casos suspeitos 

tendo em vista que, entre 4% e 20% dos recém-nascidos assintomáticos infectados, as imagens 

radiológicas representam a única alteração (BRASIL, 2006). 

Quanto às manifestações clínicas, 76% das crianças eram assintomáticas. Este resultado 

corrobora com uma pesquisa epidemiológica descritiva onde 77,27% dos bebês não 

apresentaram sinais clínicos de SC (MOREIRA, 2017). Outro estudo, na cidade de Porto 

Alegre, avaliou a recorrência de sífilis durante a gestação e mostrou que 68,8% de recém-

nascidos eram assintomáticos (HEBMULLER; FIORI; LAGO, 2015). Com isto, pode-se inferir 

que a maioria dos recém-nascidos é assintomática, embora possam surgir manifestações 

clínicas precoces em menores de 2 anos e até manifestações tardias após esta idade (SONDA 

et al., 2013). 

Ainda no tocante às manifestações clínicas, 12% das crianças evidenciaram alguma 

alteração a partir da coleta do líquor, sendo a icterícia mais frequente. O Ministério da Saúde 

(2006) recomenda que seja realizada uma avaliação cuidadosa dos parâmetros de referência 

para análise desses resultados, levando em consideração fatores como idade gestacional, 

prematuridade e outras causas para as alterações encontradas. Apesar disso, é relevante essa 

avaliação na rotina dos serviços para avaliar a celularidade, o perfil proteico e o VDRL para a 

exclusão do diagnóstico de neurossífilis (BRASIL, 2006). 

Quanto ao esquema de tratamento utilizado nas crianças, inferimos que o tratamento foi 

considerado inadequado, já que é preconizado que o tratamento realizado com Benzilpenicilina 

Cristalina seja com 50.000 UI/Kg/dose (RAWSTRON et al., 2001), como já mostrado neste 

estudo. Ademais, foi possível identificar que 10% das crianças não receberam nenhum tipo de 

tratamento. Outro estudo, com 70 gestantes com VDRL reagente, identificou que 36% das 

crianças também não receberam tratamento. Esta lacuna mostra falta de preparo da equipe de 
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saúde para atender às recomendações estabelecidas pelo Ministério da Saúde, sugerindo que há 

uma urgência quanto ao preparo das equipes que atuam nesta área. 

Com relação à evolução dos casos, 93% tiveram desfecho favorável, corroborando com 

o Ministério da Saúde, que destaca importante redução do percentual de desfechos 

desfavoráveis ao longo dos anos. Em 2019, do total de 24.253 casos, 88,8% das crianças com 

SC estavam vivas e 8,1% apresentaram algum desfecho desfavorável. Dos quais 1,2% foram 

classificados como óbito por sífilis congênita; 0,7%, como óbito por outras causas; 3,7%, como 

aborto; e 2,5%, como natimorto; e 3,1% tiveram evolução ignorada (BRASIL, 2020c). 

Em se tratando da faixa etária das mães, esta pesquisa traz resultados que corroboram 

com estudos nacionais onde a maioria das mães estava na faixa etária de 20 a 29 anos. A SG 

não é uma doença que tenha preferência por grupos populacionais, entretanto, mulheres jovens 

estão mais propensas a se infectarem pelo T. pallidum devido ao comportamento social (LIMA 

et al., 2013). Geralmente estas mulheres, conforme observado em dados de dois estudos 

regionais brasileiros, têm múltiplos parceiros e não utilizam preservativo durante o ato sexual 

(NONATO; MELO; GUIMARÃES, 2015). 

Quanto à escolaridade, a maioria das mães tinha o ensino fundamental incompleto, 

tornando-se um desafio para a saúde pública, uma vez que a compreensão adequada sobre a 

patologia, tratamento e prevenção é de suma importância para acompanhamento eficaz das 

mulheres diagnosticadas com sífilis. Segundo Mesquita et al. (2012), espera-se que, quanto 

maior o nível de instrução da população, melhores serão as atitudes tomadas para manter-se 

saudável. Ademais, estudo realizado em Brasília avaliou 67 gestantes/puérperas com SG. 

Dentre elas, 64,2% tinham apenas o ensino fundamental (MAGALHÃES et al., 2013), dado 

que corrobora com os encontrados nesta pesquisa. 

Os aspectos sociodemográficos que circundam as crianças podem influenciar na 

vulnerabilidade quanto à SC, já que diversos estudos demonstram o quanto esses fatores 

individuais e coletivos estão relacionados e influenciam na ocorrência deste agravo 

(PADOVANI; OLIVEIRA; PELLOSO, 2018; NOBRE et al., 2018). 

A vulnerabilidade pode ser de caráter individual, estando relacionada aos 

conhecimentos e informações sobre problemas específicos e às ações para se assumirem 

condutas ou práticas protetoras; coletivo, estando ligada às relações econômicas, de gênero, 

étnico/raciais, crenças religiosas, exclusão social; e programático ou institucional, quanto aos 
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serviços de saúde e à forma como estes lidam para reduzir contextos de vulnerabilidade 

(AYRES et al., 2009). 

A partir disso, um estudo analisou a ocorrência de SG e sua relação com fatores 

sociodemográficos, comportamentais e relacionados aos serviços de saúde e concluiu que a 

pobreza, falta de acesso à educação e aos serviços de saúde estão diretamente associadas à 

ocorrência de SG (MACÊDO et al., 2017). Além disso, a vulnerabilidade também foi abordada 

em outros estudos como um fator importante, que deve ser levado em consideração para a 

elaboração de estratégias específicas para o enfrentamento da sífilis durante a gestação e 

controle da transmissão vertical (SERAFIM et al., 2014; (PORTAL ACTION, 2020)). 

Apesar de 81,6% das mães realizarem o pré-natal, apenas 4% tiveram tratamento 

adequado, havendo 70,2% com tratamento considerado inadequado. Esta situação também foi 

encontrada na cidade de Montes Claros, em estudo desenvolvido entre 2007 e 2013, no qual o 

tratamento para sífilis na gestação foi considerado inadequado ou incompleto em 64,8% dos 

casos (LAFETÁ et al., 2016). 

O tratamento de sífilis é considerado adequado quando utilizada a penicilina, bem como 

ao encerrar o esquema farmacológico 30 dias antes do parto e ter titulação de VDRL inferior 

de quatro a oito vezes entre 3 e 6 meses (BRASIL, 2015d). Considera-se tratamento inadequado 

aquele realizado com qualquer medicamento que não a penicilina, assim como o tratamento 

incompleto, mesmo tendo sido feito com penicilina, é o tratamento que não seja realizado dentro 

do período proposto (BRASIL, 2014). 

Ademais, partir das incidências encontradas neste estudo, foi possível categorizar a taxa 

de incidência de SC nas RS, de acordo com a meta de referência definida pela OPAS 

(ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 2017), sendo a taxa de incidência 

inferior a 0,50 caso por 1.000 nascidos vivos considerada uma taxa baixa e ideal. Para tanto, 

segundo Soares et al. (2020), uma incidência é considerada intermediária quando varia de 0,50 

a 4,00 casos por 1.000 nascidos vivos. Já um intervalo entre 4,01 e 8,00 por 1.000 nascidos 

vivos é considerado alta incidência, e uma incidência acima de 8,00 casos 1.000 nascidos vivos 

resulta em altíssima incidência. 

A partir disso, a 1ª, 3ª e 7ª RS apresentam altíssimas incidências. Já a 2ª, 5ª e 8ª RS são 

classificadas com altas incidências, enquanto a 4ª e 6ª RS são classificadas com incidências 

intermediárias. Com isso, nenhuma região do Estado do Rio Grande do Norte tem alcançado a 
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meta proposta pela OMS, o que gera uma necessidade de considerar prioritárias as ações de 

prevenção da SC, como o pré-natal eficaz e o fomento do desenvolvimento da vacina. 

De acordo com Silva et al. (2020), o crescimento do número de casos de SC no período 

de 2008 a 2018 pode estar relacionado com a melhoria na estruturação da rede de serviços de 

saúde. Levando em consideração a expansão da Estratégia Saúde da Família (ESF) e a adesão 

à Rede Cegonha, estas são iniciativas que contribuem com a melhoria da detecção da doença e 

da notificação (BRASIL, 2015a), uma vez que a Rede Cegonha tem como uma das suas 

estratégias a triagem da sífilis, por meio do teste rápido, no âmbito da Atenção Básica, a fim de 

promover um diagnóstico precoce nas gestantes e o início imediato do tratamento para a 

eliminação da sífilis congênita, bem como a redução de óbitos materno-infantis evitáveis 

(COSEMS-RN, 2012). Haja vista essas ações não se mostram suficientes para prevenir as 

infecções na gestação ou mesmo detectar precocemente para tratar as gestantes e seus parceiros, 

no sentido de se evitarem novos casos de SC. 

A partir disso, é possível inferir que nestas regiões, além da dificuldade de realizar o 

diagnóstico precoce da SG para interrupção da transmissão vertical, pode haver, também, 

dificuldade considerável no tratamento do parceiro. De acordo com Guerra et al. (2017) a 

detecção precoce, o aconselhamento, o manejo adequado dos casos, incluindo o tratamento da 

gestante e do parceiro, junto à conscientização do uso do preservativo são os únicos métodos 

viáveis e bastante acessíveis para promover o declínio desta doença tão agressiva. 

Outro fator que influencia na interrupção da transmissão da sífilis diz respeito à 

realização do pré-natal. Em estudo realizado por Cesar et al. (2020), foram detectadas entre 

gestantes com diagnóstico de sífilis os principais motivos para início tardio do pré-natal ou a 

não realização deste. Os resultados do estudo destacaram como entraves na procura da gestante 

ao pré-natal fatores como distância da residência ao serviço de saúde, falta de recursos para 

pagamento de transporte e perdas de horas de trabalho, bem como fatores culturais. 

A 7ª RS, também chamada de Metropolitana, embora seja a menor região em termos de 

municípios, reúne as maiores taxas de notificação de SC e, consequentemente, a maior 

incidência deste estudo, 11,48 casos por 1.000 nascidos vivos, inclusive acima da taxa nacional, 

que foi de 8,2 casos por 1.000 nascidos vivos (BRASIL, 2020c). Isto pode estar relacionado ao 

contingente populacional de 38,2% estar concentrado nesta região, embora haja uma tendência 

no controle de natalidade desde 2010 (RIO GRANDE DO NORTE, 2016a). Ademais, existe 

uma concentração de serviços de saúde nesta região que favorece a ampliação do pré-natal e a 
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oferta de tratamento para sífilis na APS e nas maternidades. Mas o que tem sido sensível neste 

estudo é que há um descontrole no que diz respeito à SG e na transmissão vertical. 

Semelhante aos achados deste estudo, no Estado do Pernambuco foi identificado 

aumento da taxa de incidência da SC, passando de 1,9 caso por 1.000 nascidos vivos em 2007 

para 8,6 casos por 1.000 nascidos vivos em 2017 (PARENTE et al., 2020). Em contrapartida, 

as internações por condições evitáveis, como a SC, têm reduzido sensivelmente, isto estando 

associado ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (PINTO; GIOVANELLA, 2018). 

Diferentemente, em estudo realizado no Reino Unido, foi possível identificar taxas 

menores do que 0,02 caso por 1.000 nascidos vivos durante o período de 2010 a 2015 (SIMMS 

et al., 2016). Semelhante a esse resultado, nos Estados Unidos, o número de casos, a 

mortalidade e a morbidade por SC estão diminuindo anualmente, com o ano de 2012 

apresentando a menor quantidade de casos notificados desde as mudanças nos critérios de 

diagnósticos estabelecidas no ano de 1988 (PETERMAN et al., 2014; SU et al., 2016). 

Araujo et al. (2014) atribui altas incidências de SC ao conhecimento inadequado dos 

profissionais para o tratamento da sífilis. Além de necessitarem de uma educação permanente, 

os profissionais de saúde precisam regulamente de supervisões continuadas em serviços. 

Macêdo et al. (2009) relata que durante pesquisa realizada as gestantes com alta hospitalar não 

recebiam orientações dos profissionais para o tratamento do seu parceiro, por exemplo. 

Diante disso, a capacitação dos profissionais se torna um fator importante para o 

combate e a prevenção da doença; uma vez que pode atingir os integrantes do público-alvo de 

forma eficiente de acordo com as suas especificidades, aproximando-os com atividades 

educativas e palestras com o intuito de disseminar informações e os orientando para a promoção 

e o tratamento da sífilis, bem como a recuperação da saúde. 

Em contrapartida, este estudo aponta que a 6ª RS, localizada no Alto Oeste, concentra 

as menores incidências relacionadas à notificação da SC no período estudado, mas engloba um 

maior número de municípios, com 37 no total. A saber, Água Nova, Alexandria, Almino 

Afonso, Antônio Martins, Coronel João Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, Francisco Dantas, 

Frutuoso Gomes, Itaú, João Dias, José da Penha, Lucrécia, Luís Gomes, Major Sales, Marcelino 

Vieira, Martins, Olho D’água dos Borges, Paraná, Patu, Pau dos Ferros, Pilões, Portalegre, 

Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, Riacho de Santana, Rodolfo Fernandes, São 

Francisco do Oeste, São Miguel, Serrinha dos Pintos, Severiano Melo, Taboleiro Grande, 

Tenente Ananias, Umarizal, Venha Ver e Viçosa. 
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Essa situação epidemiológica pode estar relacionada à cobertura da Estratégia de Saúde 

da Família estar acima de 90% desde 2006, sugerindo medidas de prevenção eficazes. Em 

contrapartida, quanto à Vigilância Epidemiológica nesta região (RIO GRANDE DO NORTE, 

2016a), há grande necessidade de reestruturação de laboratórios para realização de testes 

treponêmicos e não treponêmicos, a fim de contribuir com o diagnóstico da sífilis gestacional, 

o que gera um maior controle da sífilis congênita. Ou seja, é possível que haja muitos casos não 

notificados e sem tratamento nesta região. 

Contudo, mesmo com o avanço da Central de Regulação às urgências Obstétricas no 

estado, a 6ª RS não conta, ainda, com uma maternidade estruturada que favoreça a detecção 

precoce e notificação dos casos de SC (RIO GRANDE DO NORTE, 2016a). Quando existe a 

necessidade de referenciar a gestante por meio desta central de regulação, esta é encaminhada 

para as regiões de saúde circunvizinhas onde a notificação é registrada. Isso pode explicar o 

porquê dos baixos índices de SC no período deste estudo. 

Da mesma maneira, encontram-se a 2ª, 4ª e 8ª RS onde é possível inferir que possa haver 

fragilidade quanto à notificação, uma vez que estas regiões, embora com grande quantidade de 

municípios, tenha apresentado baixas taxas ou até mesmo nenhuma notificação, como é 

possível identificar em 2008, 2010 e 2011. Essa situação põe em evidência a qualidade do 

acompanhamento realizado durante o pré-natal e parto, de maneira a evitar a transmissão 

vertical da sífilis, já que estudos indicam que, no Brasil, os municípios de médio e pequeno 

porte têm melhor cobertura da ESF e, consequentemente, maior capacidade de detectar casos 

de sífilis (ARCARI et al., 2020; BARBOSA et al., 2020). 

De acordo com o MS, a testagem para sífilis está preconizada na gestação na primeira 

consulta de pré-natal, idealmente no primeiro trimestre, no início do terceiro trimestre a partir 

da 28ª semana, no momento do parto ou em caso de aborto, exposição de risco e violência 

sexual (BRASIL, 2018c). Salienta-se que, quando o Teste Rápido (TR) treponêmico for 

utilizado como o primeiro teste, nos casos reagentes, uma amostra de sangue venoso deverá ser 

coletada e encaminhada para realização de um teste não treponêmico laboratorial e definição 

do diagnóstico, bem como o mesmo deve ser preferencialmente executado na gestante no 

momento do parto (BRASIL, 2018c). 

Uma vez que a SG não é diagnosticada, esta é transmitida para o feto intraútero ou no 

pós-parto. Essa situação pode desencadear muitas complicações no RN, como nascimento 
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prematuro ou natimortos. Segundo Asafo-Agyei, Antwi e Nguah (2013), isso se dá, 

possivelmente, devido à maior prevalência de comorbidades graves na mãe, a exemplo da SG. 

No que diz respeito à prematuridade, trata-se de um problema de saúde pública devido 

à alta taxa de morbidade do RN, que, consequentemente, necessita de um tratamento 

especializado para atender às suas necessidades orgânicas e de desenvolvimento. Os RNs são 

considerados prematuros quando nascem antes de 37 semanas de gestação, e prematuros 

extremos, antes de 32 semanas de idade gestacional. 

Frequentemente a prematuridade vem associada ao baixo peso ao nascer, que contribui 

para o atraso do desenvolvimento (COUTINHO et al., 2016; KLOSSOSWSKI et al., 2016). 

Uma das complicações que eles podem apresentar são déficits cognitivos e psicomotores 

relacionados à imaturidade de seus órgãos, além, de nos casos mais graves, apresentarem 

problemas respiratórios recorrentes, doenças cardíacas e problemas no metabolismo, 

hidrocefalia, e alguns estudos também relacionam o baixo peso e a incidência de elevação da 

pressão arterial (COELLI et al., 2011; GONZAGA et al., 2016). 

No que diz respeito às chances aumentadas das mulheres infectadas por SG de sofrerem 

abortos, e seus filhos estarem mais propensos a apresentar desconforto respiratório, sepse, 

icterícia precoce e distúrbios metabólicos, uma pesquisa de base hospitalar, composta por 

puérperas e seus recém-nascidos, resultou em 17% destes necessitando de internação em 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), devido às complicações relacionadas à 

transmissão vertical de SC (DOMINGUES; LEAL, 2016). Estes aspectos estão diretamente 

ligados com a oferta e qualidade da assistência pré-natal, uma vez que a esta IST é 100% 

evitável (HONG et al., 2014). 

Um estudo realizado a partir da coleta de óbitos fetais em municípios brasileiros das 

Regiões Norte e Nordeste, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, pesquisou ativamente óbitos 

infantis em 79 municípios de pequeno e médio porte do país e constatou que a cobertura de 

monitoramento da saúde pública estava abaixo de 80% em sete estados (ALMEIDA; 

SZWARCWALD, 2017). Em contrapartida, estudos anteriores mostraram que a coleta, 

processamento e a análise de fatores associados à morbimortalidade infantil, como a 

transmissão vertical de IST, apoiaram uma alocação adequada de recursos para o planejamento 

e reestruturação da rede de serviços de assistência materna e infantil, com o objetivo final de 

reduzir hospitalizações e mortes infantis (REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÃO 
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PARA A SAÚDE, 2008; NORONHA; TORRES; KALE, 2012; PINHEIRO; PERES; ORSI, 

2010). 

Ao analisar os coeficientes de correlação espacial é possível inferir que, além da 1ª, 3ª 

e 7ª, a 5ª região resultando em correlações do tipo alto-alto, ou seja, municípios com altas taxas 

de incidência, há municípios vizinhos com resultados também alarmantes e que exercem forte 

influência (p < 0,001) entre seus vizinhos, sugerindo alta prioridade de intervenção quanto à 

prevenção da SC. Sugere-se que essa distribuição homogênea entre essas RS esteja relacionada 

à distribuição dos serviços diagnósticos que atendem as quatro regiões supracitadas, como a 

Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública (LACEN), que tem como competência realizar 

o diagnóstico de agravos de interesse de saúde pública e ações de Vigilância Epidemiológica 

(RIO GRANDE DO NORTE, 2016a). Sendo assim, após resultados positivos de testes 

treponêmicos, o RN tem nova coleta destinada para avaliação não treponêmica neste 

laboratório, o que resulta em melhores diagnósticos. 

Em contrapartida, evidencia-se a fragilidade da assistência preventiva, pois o número 

de casos de um determinado agravo é considerado como um indicador de qualidade da atenção 

pré-natal, já que uma boa assistência leva à identificação e tratamento das gestantes infectadas, 

gerando interrupção na cadeia de transmissão da SC. 

Embora este trabalho tenha identificado clusters espaciais em várias regiões, apenas a 

4ª RS resultou em índice de Moran estatisticamente significante, com 0,35 (p-valor 0,03). Esta 

RS tem 25 municípios, com uma população estimada em 314.012 mil habitantes (BRASIL, 

2020f; DUARTE, 2012), com municípios de pequeno porte em sua maioria, com cobertura 

populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica de até 100% em 2014 e 2016. 

Visivelmente, esta RS sofre com precária assistência de pré-natal eficaz, já que resultou em 

constante e expressivo crescimento deste agravo. Para esta RS são necessários maiores 

investimentos para prevenção, diagnóstico e notificação da SC, levando em consideração ações 

prioritárias de controle para outros agravos evitáveis, como dengue e óbitos em seres humanos 

por síndrome febril e doença febril.  

Pesquisa ecológica realizada com foco na análise de séries temporais das taxas de 

notificação de SC entre 2001 e 2017 destacou a Região Nordeste quanto à presença de clusters 

de alto risco, visto que, tanto em 2001 quanto em 2017, aglomerados com as maiores taxas de 

detecção foram identificados nessa região, assim como o principal aglomerado de 2009. Isso 

corrobora com este estudo, uma vez que, apesar da cobertura acima da média nacional 
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(MARTINELLI et al., 2014), a efetividade da assistência pré-natal na região tem severas 

deficiências nos parâmetros de acesso, início do acompanhamento, número de consultas, 

realização de exames e orientações acerca da maternidade (DOMINGUES, 2015). 

Destarte, para Bastos et al. (2018), um modo eficaz de prevenir a transmissão de IST, 

como a sífilis, é através da realização de oficinas educativas. Siqueira et al. (2011) fala da 

necessidade de ações educativas voltadas para a população, não de maneira geral, e sim 

direcionada, especialmente em se tratando de crianças e adolescentes nas escolas, salas de 

espera em Unidade Básica de Saúde (UBS), mas também em fábricas e ambientes de trabalho 

majoritariamente masculinos. Com o objetivo de promover mecanismos de prevenção à saúde 

sexual, considerando a comunidade como parceira deste processo. Sendo assim, possibilita 

promover a melhoria da informação e da qualidade do atendimento às pessoas. 

Lazarini e Barbosa (2017) defende que a intervenção educativa interferiu na melhoria 

da detecção precoce da sífilis gestacional e acarretou a redução da taxa da transmissão vertical, 

contribuindo também para a eliminação da mortalidade infantil específica por sífilis, e 

aumentou o conhecimento dos profissionais de saúde sobre a sífilis. Para Costa (2016), a 

cartilha pode ser utilizada como um recurso para auxiliar nas atividades de aprendizado, o seu 

uso com informações sobre a prevenção da transmissão vertical da sífilis como estratégia de 

educação em saúde de gestantes possibilita a melhoria do conhecimento sobre o assunto. 

Ao analisarmos o risco do acometimento da SC no Rio Grande do Norte, inferimos que 

a 1ª, 3ª, 5ª e 7ª RS têm até 2,65 vezes mais chances de casos de SC. Isso pode estar relacionado 

à densidade populacional que estas quatro regiões concentram. Corroborando com este estudo, 

Rocha, Thorson e Lambiotte (2015) conclui que existe uma tendência de doenças infecciosas 

terem incidência mais elevada em municípios maiores, provavelmente em razão de maior 

velocidade de disseminação em ambientes com maior densidade populacional. 

É importante destacar que esse cenário aponta para a necessidade de melhoria da 

prevenção da SC, eficácia nas notificações dos casos, utilização de testes rápidos, melhoria no 

sistema de vigilância epidemiológica, qualificação dos profissionais de saúde e melhoria no 

acesso dos pacientes ao sistema básico de saúde, além da ampliação de equipes com a 

implantação de programas como a Estratégia Saúde da Família. 

No que diz respeito à análise de tendência temporal, este estudo evidenciou que, embora 

haja alguns anos sem nenhuma notificação de SC e queda nos anos de 2013 e 2014, a curva de 

tendência mantém-se em crescimento. Pode estar atribuído a este resultado o aumento da 
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cobertura de testagem no estado, com a ampliação do uso de testes rápidos em Unidades Básicas 

de Saúde e o melhoramento do sistema de vigilância, de acordo com Motta et al. (2018). 

Mas também podem ser citados a resistência da administração da Penicilina nas UBS, 

(SILVA; RODRIGUES, 2018), os antecedentes de risco obstétrico, número insuficiente de 

consultas pré-natais, assim como a ausência de aconselhamento e a falta de tratamento do 

parceiro (FEITOSA; ROCHA; COSTA, 2016). Segundo Leal et al. (2015) os principais fatores 

responsáveis pela elevada incidência da sífilis congênita são a assistência pré-natal inadequada, 

a associação da doença à pobreza, infecção pelo HIV, abuso de drogas e subutilização do 

sistema de saúde. Enquanto os fatores de risco individuais para o aumento de sífilis congênita 

incluem gestantes adolescentes, etnia não branca, baixa escolaridade, história de infecções 

sexualmente transmissíveis (ISTs), história de sífilis em gestações anteriores, múltiplos 

parceiros e baixa renda. 

Portanto, se faz necessários uma assistência pré-natal melhor e mais efetiva no Estado 

do Rio Grande do Norte, o desenvolvimento de estratégias de busca ativa eficazes, ações de 

educação em saúde, aumento das equipes e de cobertura de ESF, de maneira a prover os 

equipamentos e estrutura física para administração da Penicilina nas UBS, e o desenvolvimento 

de um planejamento familiar que supere a distribuição de preservativo. 

Quanto à previsão das incidências, espera-se que as regiões mantenham índices altos, 

sendo 7ª RS aquela com a maior previsão. Para tanto, se faz necessário alocar recursos 

financeiros e humanos para que estes índices sejam superados. Ademais, deve haver foco para 

a adequação das doses de Benzilpenicilina de maneira que o tratamento seja eficaz nas crianças 

e nas mães. 

7 CONCLUSÃO 

Este estudo evidenciou a situação epidemiológica do Estado do Rio Grande do Norte 

em relação à SC, tendo apresentado alta incidência no período de 2008 a 2018. Essa incidência 

se concentrou, principalmente, entre a 1ª, 3ª e 7ª RS, com tendência de crescimento até 2025. 

Quanto ao perfil sociodemográfico e clínico das crianças com SC, 80% residiam na zona 

urbana, 50% eram do sexo feminino e 53,9% eram pardas. Quanto ao momento do diagnóstico, 

96% ainda eram recém-nascidas e assintomáticas. O teste não treponêmico no sangue foi 

reagente em 70% dos casos e 64% realizaram o tratamento, sendo considerado inadequado, 

uma vez não foi administrada a dose recomendada pelo Ministério da Saúde. 



69 

 

 

Quanto às mães, 65,4% eram pardas, 51,5% tinham entre 20 e 29 anos e 35,2% tinham 

o ensino fundamental incompleto. Quanto ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento da 

SG, 81,6% realizaram o pré-natal, com 46% dos casos tendo diagnóstico nessa fase, mas 70,2% 

com tratamento considerado inadequado, sugerindo um entrave para a interrupção da 

transmissão vertical. 

Quanto às correlações espaciais, a 1ª, 3ª, 5ª e 7ª regiões demonstraram correlações do 

tipo alto-alto, ou seja, municípios com altas taxas de incidência, tendo municípios vizinhos com 

resultados também alarmantes e que exercem forte influência (p < 0,001) entre seus vizinhos, 

sugerindo alta prioridade de intervenção quanto à prevenção da SC. 

As limitações deste estudo estão relacionadas ao uso de dados secundários e à 

incompletude das informações, dada a possibilidade de subnotificação, podendo-se subestimar 

as informações favorecendo o diagnóstico tardio, tratamento inadequado e até a evolução 

desfavorável dos casos. 

Para tanto, se faz necessária uma assistência pré-natal melhor e mais efetiva no Estado 

do Rio Grande do Norte, com o desenvolvimento de estratégias de busca ativa eficazes, ações 

de educação em saúde, aumento das equipes e de cobertura de ESF, de maneira a prover os 

equipamentos e estrutura física para a administração da Penicilina nas UBS, e o 

desenvolvimento de um planejamento familiar que supere a distribuição de preservativo. 

Por fim, os resultados encontrados nesta pesquisa apontam os desafios do Estado do RN 

para cumprir a meta estabelecida pela OMS, uma vez que o estado apresenta tendência de 

crescimento de casos para os próximos anos. Além disso, os métodos utilizados favoreceram 

as análises dos casos de SC de maneira a identificar as RS com as maiores incidências, 

sugerindo os entraves enfrentados nessas regiões. Ademais, este estudo contribui para 

orientação da alocação de recursos para contribuir no diagnóstico, tratamento e formação dos 

profissionais de saúde, principais ações para o enfrentamento da SC. 
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