
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 
MESTRADO EM BIOLOGIA PARASITÁRIA 

 

 

 

 

 

EPIDEMIOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA 

SÍFILIS CONGÊNITA EM SERGIPE 
 

 

 

 

 

 

 

KIRLLY BEZERRA DA SILVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 
São Cristóvão / SE 

2018 



 
 

 

KIRLLY BEZERRA DA SILVEIRA 

 

 

 

 

 

EPIDEMIOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA SÍFILIS 

CONGÊNITA EM SERGIPE 
 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Biologia Parasitária da Universidade Federal de Sergipe 

como parte dos requisitos à obtenção do título de Mestre em 

Biologia Parasitária na área de concentração de Biologia 

Parasitária. 

Orientadora: Profª. Drª. Vera Lúcia Corrêa Feitosa 

 

 

 

 

 

 
 

 

São Cristóvão / SE 

2018 



iii 

 

KIRLLY BEZERRA DA SILVEIRA 
 

 

 

EPIDEMIOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA SÍFILIS 

CONGÊNITA EM SERGIPE 
 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Biologia Parasitária da Universidade Federal de Sergipe 

como parte dos requisitos à obtenção do título de Mestre em 

Biologia Parasitária na área de concentração de Biologia 

Parasitária. 

 

APROVADA EM: 27/08/2018 

  

Profª. Drª. Vera Lúcia Corrêa Feitosa (PROBP/UFS) 

Orientadora - Presidente 

 

Profª. Drª. Verônica Lourdes Jerald Sierpe (UNIT/SE) 

Primeira Examinadora 

 

Profª. Drª. Roseli La Corte dos Santos (PROBP/UFS) 

Segunda Examinadora 

 

 

São Cristóvão / SE 

2018 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

  



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação as cinco pessoas 

mais importantes de minha vida: Minha mãe, 

Francisca Silveira, meu marido: João Carlos 

e meus filhos: Kilvy, Júnior e Mayanne. Amo 

vocês. 

 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 



vii 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, ser supremo e soberano criador de todas as coisas, por me permitir percorrer 

os caminhos que me conduziram ao êxito desse momento ímpar em minha vida. 

A Nossa Senhora, minha defensora particular, sempre presente em todos os momentos 

de minha vida. 

Aos meus pais: Severino Cosmo Bezerra (In memorian) e Francisca Silveira Bezerra, 

que, apesar do pouco conhecimento, sempre se esforçaram ao máximo para que eu e meus 

irmãos tivéssemos acesso a educação, por terem sido sempre minha referência e por serem as 

pessoas a quem devo tudo que sou. 

A meu marido João Carlos por me ajudar em todos os momentos e em todas as 

situações. Sem ele eu não alcançaria o êxito desse momento. 

A minha orientadora Profª. Drª. Vera Lúcia Corrêa Feitosa, por ter-me acolhido e me 

aceitado como orientanda, por ter assinado esse projeto ainda tão imaturo e por sempre 

contribuir com seu conhecimento para melhoria deste. A senhora foi fundamental. 

Aos Profesores Dr. Allan Dantas dos Santos, Dr. José Rodrigo Silva Santos, Dr 

Francisco Prado Reis e Dra. Roseli La Corte dos Santos pela ajuda nas análises dos dados, 

correções, sugestões, criticas sempre construtivasenfim, vocês foram partes fundamentais 

nesse processo. 

A Secretaria de Estado da Saúde, na pessoa do Sr. Marcelo Andrade Santos, por me 

fornecer, sempre com muita gentileza, os dados de Sífilis para que pudéssemos transformá-los 

em informação. 

A Prefeitura Municipal de Cristinápolis, na pessoa do ex Prefeito Raimundo Leal sem 

sua ajuda esse momento não seria possível. 

Ao amigo Tarcisio Gois, sempre presente nos meus ‘Perfects Abstracts’. 

Aos meus colegas da turma do mestrado, Italo Melo, Vladimir Melo, Samia Nunes e 

Adriana Estevam,“OS BOLAS”, por todo apoio, colaboração,presença em todos os momento 

desta caminhada rumo a este título. 



viii 

 

Aos meus familiares, amigos e pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para 

que este momento acontecesse. 

Ao povo Brasileiro, que, através dos altos impostos cobrados nesse país, permitiu que 

pessoas como eu chegassem a frequentar uma Universidade Federal e tivesse o título de 

Mestra. Obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes” 

Paulo Freire 

 

 



x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 



xi 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

COFEN – Conselho Federal de Enfermagem 

DST – Doença Sexualmente Transmissível 

ELISA – Enzime Lindked Imunosorbent Assay 

EQI – Ensaio Imunológico de revelação Quimiolominescente e suas derivações 

HIV – Vírus da Imunodeficiência Adquirida 

ICAM -1 –IntercellularAdhesion Molecule-1 

IgG - Imunoglobulina G 

IgM – Imunoglobulina M 

IST – Infecção Sexualmente Transmissível 

LCR – Líquido Céfalo Raquidiano 

MHATP - Microhemagglutination Assay for Treponema pallidum 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

OPAS – Organização Panamericana de Saúde 

PMN – LeucócitosPolimorfonucleares 

RPR – Rapid Test Reagin 

SIA – Sistema de Informação Ambulatorial 

SIG – Sistema de Informação Geográfica 

SIH – Sistema de Informação Hospitalar 

SIM – Sistema de Informação de Mortalidade 

SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

SINASC – Sistema de Informação de Nascidos Vivos 



xii 

 

SUS – Sistema Único de Saúde 

TFA - Abs – Flourescent Treponemam Antibody-Absorption 

THPA – Teste de Hemaglutinação e Aglutinação Passiva 

TPPA – Passive ParticucleAglutination Teste 

TRUST – Toluidine Red Unheated Serum Reagin 

UCI – Unidade de Cuidados Intermediários 

USR – Unheated Serum Reagin 

UTI – Unidade de Terapia Intensiva 

VCAM - 1 – Vascular Cell Adhesion Molecule 1 

VDRL – Veneral Desease Research Laboratory 

WB – Western Blot 

WHO - World Health Organization  

 

 

 

 

 

  



xiii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS E TABELAS 



xiv 

 

LISTA DE FIGURAS E TABELAS 

Article 1. Spatial analysis, temporal trend and local risk of congenital syphilis new cases in 

Sergipe, Brazil. 

Figure 1. Geographic location of Sergipe, Brazil, and its division into Mesoregions. 

Figure 2.Temporal trend of Congenital Syphilis incidence in Sergipe, Brazil, from 2007 to 

2015. 

Table 1. Trend evaluation of Congenital Syphilis incidence in Sergipe, Brazil, from 2007 to 2015. 

Table 2. Moran Index for the incidence per 1,000 live births and for the Bayesian empirical rate 

observed in Sergipe, from 2007 to 2015. 

Figure 3.(A) Spatial analysis on the general incidence for new cases of Congenital Syphilis: incidence 

for new cases in Sergipe, Brazil, from 2007 to 2015. (B) Rate smoothed using the local empirical 

Bayes method in Sergipe, Brazil, from 2007 to 2015. 

Artigo 1. Análise espacial, tendência temporal e local de risco de casos novos de sífilis 

congênita em Sergipe, Brasil. 

Figura 1. Localização geográfica e divisões em mesorregiões de Sergipe, Brasil.  

Figure 2. Tendência temporal e taxas de incidências de sífilis congênita em Sergipe, Brasil, 

de 2007 a 2015. 

Tabela 1. Avaliação de tendência da incidência de sífilis congênita em Sergipe, Brasil, no 

período de 2007 a 2015. 

Tabela 2. Índice de Moran para a incidência por 1.000 nascidos vivos e para a taxa empírica 

bayesiana observada em Sergipe, de 2007 a 2015. 

Figura 3. (A) Análise espacial da taxa geral de incidência de casos novos de sífilis congênita 

em Sergipe, Brasil, de 2007 a 2015. (B) Taxa suavizada pelo método Bayes empírico local em 

Sergipe, Brasil, a partir de 2007 para 2015. 

Artigo 2. Epidemiologia da Sífilis congênita em Sergipe durante o período de 2007 a 

2015. 

Figura 1. Comparação entre as incidências das sífilis gestacional e congênita em Sergipe 

entre 2007 a 2015. 

Tabela 1. Distribuição das mães portadoras de sífilis segundo dados sociodemográficos no 

estado de Sergipe no período de 2007 a 2015. 

Tabela 2. Análise estatística do cruzamento de informações do pré-natal com dados 

sociodemográficos das mulheres com sífilis no estado de Sergipe entre os anos de 2007 a 

2015. 



xv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 



xvi 

 

RESUMO 

SILVEIRA, Kirlly Bezerra. Epidemiologia e Distribuição Espacial da Sífilis Congênita em 

Sergipe. Sergipe: UFS, 2018. 143 p. (Dissertação - Mestrado em Biologia Parasitária). 

Introdução: A sífilis congênita permanece como um problema de saúde pública. Este estudo 

objetivou analisar a distribuição espacial e sua tendência temporal, além de identificar as 

áreas de risco, local da ocorrência de sífilis congênita e descrever características associadas a 

variáveis sociodemográficos das mães cujos filhos tiveram sífilis congênita em Sergipe. 

Métodos: Estudo ecológico, de série temporal e com técnicas de análise espacial tendo os 

municípios do estado, como unidade de análise. Os dados foram obtidos do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e compreendeu todos os casos novos de 

sífilis congênita notificados no estado durante o período de 2007 a 2015. Resultados: Foram 

registrados 2.381 casos novos de sífilis congênita no período estudado. Foi encontrada uma 

tendência única de crescimento da taxa de incidência, que variou de 2,7 (2007) para 11 (2015) 

por 1000 nascidos vivos. A taxa média de incidência do período foi 7,63 casos por 1000 

nascidos vivos. O índice global de Moran foi de I = 0,64 p<0,01, indicando a existência de 

dependência espacial; o mapa de Moran identificou 20 municípios do estado de Sergipe, 

como áreas de risco prioritárias de atenção. A maioria das mães avaliadas, 68,46 % encontra-

se entre 20 a 34 anos, 40,7% dessas mulheres possuem ensino fundamental incompleto e 85 

% se declararam pardas, 72,7% realizaram o pré-natal e mesmo assim boa parte dessas 

mulheres foi diagnosticada tardiamente, este fato reflete a fragilidade da assistência de pré-

natal prestada a estas mulheres no citado estado. Conclusão: Houve tendência de crescimento 

de incidência de sífilis congênita durante o período (2007 a 2010), a partir de 2011, a doença 

continuou crescendo, porém, com uma intensidade menor de crescimento quando se compara 

com anos anteriores. A partir de 2011 houve uma estabilização com incidência mantendo-se 

em torno de onze casos para cada mil nascidos vivos até 2015. A distribuição geográfica das 

áreas de risco mostrou-se heterogênea, em função tanto da amplitude do território como pela 

concentração de casos em determinadas regiões. A aplicação de diferentes métodos de análise 

espacial permitiu identificar as áreas prioritárias de atenção. 

 

Palavras-Chave: Sífilis congênita, análise espacial, epidemiologia. 
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ABSTRACT 

SILVEIRA, Kirlly Bezerra. Epidemiology and Spatial Distribution of Congenital Syphilis in 

Sergipe. Sergipe: UFS, 2018. 142 p. (Dissertação - Mestrado em Biologia Parasitária). 

 

Introduction: Congenital syphilis remains with a public health problem. The present study 

aimed to analyze the spatial distribution and its temporal trend, as well as identify risk areas 

for the occurrence of Congenital Syphilis and to describe characteristics associated to 

sociodemographic variables of mothers whose children had Congenital Syphilis in Sergipe. 

Methods: An ecological study, of temporal series and with techniques of spatial analysis, was 

performed, having the municipalities as unit of analysis. Data was obtained from Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) and included all the new cases of Congenital 

Syphilis reported from 2007 to 2015 in Sergipe. Results: 2.381 new cases of congenital 

Syphilis were recorded in the studied period. A unique trend of incidence growth was found, 

ranging from 2.7 (2007) to 11 (2015) per 1000 live births. The average incidence for the 

period was 7,63 cases per 1000 live births. The Moran global index I = 0,64 p<0,01, 

indicating the existence of spatial dependence; the Moran map identified 20 municipalities as 

priority areas of attention in Sergipe. Most interviewed mothers - 68,46% - are between 20 

and 34 years-old, 40,7% of these women have not complete middle-school and 85 % are self-

declared as brown. Although, 72,7% had prenatal care, a considerable number of these 

women were late diagnosed, this fact reflects the fragility of the prenatal care given to these 

women in cited state Conclusions: There was a tendency of increasing incidence of 

Congenital Syphilis during the period (2007 to 2010). From 2010, the disease continued to 

grow; but, with a lower growth intensity when compared to previous years. From 2011 there 

was stabilization with an incidence remaining around 11 cases per 1000 live births by 2015. 

The geographical distribution of risk areas was heterogeneous, due to both territory breadth 

and cases concentration in certain regions. The application of different spatial analysis 

methods allowed to identify the priority areas of attention. 

 

Key-words: Congenital syphilis, spatial analysis, epidemiology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As infecções sexualmente transmissíveis -ISTs- são consideradas um grande 

problema de saúde pública. Mais de 1 milhão de ISTs são adquiridas todos os dias e a cada 

ano estima-se que ocorram 357 milhões de casos novos sendo eles por: clamídia (131 

milhões), gonorréia (78 milhões), sífilis (5,6 milhões) e tricomoníase (143 milhões), 

consideradas perfeitamente curáveis. Estas doenças afetam diretamente a qualidade de vida 

das pessoas, tem impacto na saúde reprodutiva e infantil causando problemas como: 

infertilidades, cancros, complicações na gravidez e aumento na facilidade de transmissão do 

HIV, sendo assim, aumentam a morbidade e mortalidade levando a maiores gastos na 

economia. (NEWMAN et al, 2015). 

 Estudos realizados por Kenyon et al (2014) com o objetivo de avaliar a existência de 

diferenças significativas entre as ISTs e como essas variações podem ser classificadas no 

mundo mostraram que existiram consideráveis diferenças entre as incidências e prevalências 

das IST,s em todo o mundo. Foram encontradas IST,s diferentes em subpopulações dentro de 

alguns países, quando comparados com outros países e regiões. As mais incidentes foram: 

clamídia, gonorreia, sífilis e trichomoníase na Ásia e Pacífico, norte e leste da África. Em se 

tratando da sífilis, a África foi o continente que apresentou maior prevalência. 

 Kenyon, Osbak, Tsoumanis (2016), através da realização de testes de sífilis em 

pessoas que freqüentavam a clínica de HIV/IST no Instituto de Medicina Tropical, Antuérpia, 

Bélgica de 1992 a 2012, avaliaram até que ponto as reinfecções por sífilis contribuíram para a 

epidemia da doença em Antuérpia e Belgica e identificaram, que as pessoas com reinfecções 

múltiplas de sífilis podem desempenhar um papel importante na transmissão da doença em 

todas as suas formas. A maioria das pessoas estudadas se reinfectaram com a doença eram 

homens que faziam sexo com homens, HIV positivo e que faziam uso da terapia anti-

retroviral, estes tiveram um total de 52 episódios de sífilis diagnosticados e tratados e não 

apresentavam sintomas de doença, este fato evidencia a necessidade de uma triagem freqüente 

e repetida em todas as pessoas com diagnóstico de sífilis. 

 A sífilis é doença infecciosa bacteriana sistêmica muito antiga, causada pelo 

Treponema pallidum, de evolução crônica, que acomete praticamente todos os órgãos e 

sistemas do homem, e que, apesar de ter tratamento eficaz e de baixo custo, tem persistido até 

os dias atuais, a doença vem se mantendo como um problema de saúde pública atingindo 12 

milhões de pessoas em todo o mundo e sua erradicação continua a desafiar os órgãos de saúde 
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pública (KINGSTON et al, 2015). Quando não tratada a doença progride, por longo tempo, 

sendo classificada em sífilis primária, secundária, latente recente, latente tardia e terciária, 

(BRASIL, 2017a). 

 Trata-se de uma doença transmitida por via sexual, vertical ou sanguínea sendo esta 

a forma predominante de contágio. Os sítios de inoculação do T. pallidum são, em geral, os 

órgãos genitais, podendo ocorrer também manifestações extragenital em lábios, língua e áreas 

da pele com solução de continuidade. A transmissão vertical pode ocorrer durante toda a 

gestação resultando, muitas vezes, em graves danos para o feto ou para a criança, (BRASIL, 

2017a). 

 O Japão, como em muitos países industrializados, experimentou um surto acentuado 

de sífilis nas últimas duas décadas. De acordo com a vigilância nacional, desde 2012, o país 

vem apresentando proporções crescentes de sífilis primária e secundária com aumento de 

incidência de 0,7 em 2012 para 3,6 por 100.000 em 2016. Ao contrário da maioria dos países 

de alta renda per capita, em que a maioria dos casos de sífilis pimária e secundária ocorrem 

em homens que fazem sexo com outros homens. (KAMB et al, 2018). 

 Ainda no país supracitrado, Japão, os casos de sífilis primária e secundária são mais 

freqüentemente encontrados entre os homens heterosexuais, 48,6%. Com relação a sífilis 

congênita a taxa é crescente e consistente passando de 0,4 em 2012 para 1.4 casos por mil 

nascidos vivos em 2016. O Japão reconhece esse aumento como uma ameaça à saúde pública 

e fortaleceu suas campanhas de prevenção para rastreamento e tratamento da sífilis, (KAMB 

et al, 2018). 

No Brasil, no período de 2010 a junho de 2016, foram notificados no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) o total de 227.663 casos de sífilis adquirida, 

dos quais 62,1% foram casos residentes na região Sudeste, 20,5% no Sul, 9,3% no Nordeste, 

4,7% no Centro-Oeste e 3,4% no Norte, na forma gestacional no mesmo período, foram 

noticados no SINAN o total de 169.546 casos de sífilis  dos quais 42,9% foram casos 

residentes na região Sudeste, 21,7% no Nordeste, 13,7% no Sul, 11,9% no Norte e 9,8% no 

Centro-Oeste (BRASIL, 2017a). 

Entre 2010 e 2011 ocorreu um número muito elevado de casos de sífilis congênita, 

com aumento das notificações de 34% no Brasil (BRITO, 2012). O estado de Sergipe adotou 

ações mais severas e eficazes com o objetivo de controlar a doença. Surgiu, assim, o Plano 

Estadual de Eliminação da Sífilis Congênita. De acordo com a Coordenação de Vigilância 

Epidemiológica do estado foram notificados 95 casos da doença apenas nos primeiros 06 

meses de 2011. Em virtude do problema foi formado um comitê contando com os municípios 
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do estado, buscando identificar as causas do problema e intervenções efetivas (SERGIPE, 

2011).  

O controle da sífilis no Brasil é uma das metas do Pacto pela Vida, atual Programa do 

Governo Federal do Brasil, no âmbito das ações que integram a “Rede Cegonha” e recebe, na 

atual gestão federal em Brasília cuidados, sobretudo especial na atenção básica e na vigilância 

em saúde (BRASIL, 2011).  

No estado de Sergipe, assim como, nos demais estados brasileiros as IST,s são 

consideradas como um grave problema de Saúde Pública. Apesar do estado de Sergipe, em 

agosto de 2014, contar com uma cobertura de 90,21 % da Estratégia Saúde da Família, a 

sífilis vem apresentando índice acima do nacional, fato que merece investigação (BRASIL, 

2014). 

As ferramentas do geoprocessamento para esse tipo de trabalho que utiliza dados 

secundários como fontes de dados permitem aos profissionais e pesquisadores da Saúde 

Pública interpretar, sintetizar e visualizar informações importantes relativas a vigilância 

prevenção e controle das doenças. A capacidade de rastrear a distribuição das doenças em um 

país, Estado ou Município através do Sistema de Informação Geográfica (SIG) serve como 

ferramenta para gestores, profissionais e pesquisadores identificar o agrupamento das doenças 

e verificar como elas se distribuem objetivando assim, desenvolver estratégias de prevenção, 

quebra de cadeia de transmissão, buscando, dessa forma controle de surtos, ou seja, possibilita 

medidas de intervenções mais efetivas (CARROLL et al, 2014). 

Para Nardi et al (2013), o uso do geoprocessamento constitui em uma importante 

ferramenta para a identificação, localização e acompanhamento de populações, 

principalmente nas periferias dos grandes centros urbanos, além de contribuir para o estudo da 

transmissão, disseminação, ações de controle e de vigilância epidemiológica das doenças. O 

uso dessa tecnologia de análise espacial permite a integração de informações epidemiológicas, 

socioeconômicas, ambientais e demográficas, sem dissociá-las do espaço geográfico, e 

possibilita compreender os eventos em saúde e através dos métodos de visualização fazer uma 

análise exploratória ou de modelagem de dados georreferenciados. 

Os SIG são sistemas computacionais usados para o entendimento dos fatos e 

fenômenos que ocorrem no espaço geográfico, ou seja, ferramentas utilizadas para a 

manipulação de informações aplicadas a saúde coletiva, permitindo o mapeamento das 

doenças, a avaliação de riscos e ainda contribuem na estruturação e análise de riscos sócios 

ambientais e no planejamento das ações de saúde. Para estas análises é necessária a 
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localização geográfica dos eventos, associando informações gráficas (mapas) às bases de 

dados de saúde, (CHIARAVALLOTI-NETO, 2017). 

Neste estudo, tais mapas possibilitarão a visualização das cidades de maiores 

incidências de sífilis congênita em Sergipe no período de 2007 a 2015. Tais mapas poderão 

ser utilizados como ferramenta para efetuar o planejamento das ações de Saúde Pública no 

âmbito do SUS, que pode ser utilizada por gestores e demais profissionais de Saúde, sendo, 

portanto, uma importante fonte de informação, propiciando também, a melhoria do sistema de 

saúde como um todo, em especial a atenção primária no âmbito da Saúde Pública. 
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2 OBJETIVOS 

2.1. Geral: 

 Conhecer o perfil epidemiológico e o contexto espacial da ocorrência da sífilis 

congênita em Sergipe no período de 2007 a 2015. 

2.2. Específicos: 

 Analisar o padrão espacial da ocorrência da sífilis congênita no estado de 

Sergipe. 

 

 Analisar a dinâmica temporal da sífilis gestacional e congênita em Sergipe, e 

descrever características associadas a variáveis sociodemográficas das mães 

cujos filhos tiveram sífilis congênita em Sergipe. 

 

 Realizar o cálculo de incidência da doença por município ao longo dos anos. 

 

 Identificar as variáveis sociodemográficas associadas às mães cujos filhos 

tiveram sífilis congênita em Sergipe. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. Diretrizes nacionais de controle  

 

No Brasil, com o crescimento significativo do número de casos de sifilis congênita o 

Ministério da Saúde já considera a doença como epidemia e diante deste fato, novas 

abordagens foram traçadas para o enfrentamento do problema, com estratégias fundamentadas 

em cinco pilares: a) o acesso precoce as ações e serviços do pré-natal garantindo a primeira 

consulta ainda no primeiro trimestre gestacional; b) garantir o compromisso político; c) 

aumentar o acesso aos serviços de boa qualidade as gestantes com testagem para HIV e sífilis 

nos três trimestres gestacionais; d) selecionar as mulheres grávidas e oferecer tratamento de 

todos os casos positivos e de seus parceiros positivos; e e) melhorar o sistema de informação 

da doença e garantir assistência de qualidade ao binômio mãe e filho, incentivo à 

administração de penicilina benzatina (KIARIE et al, 2015). 

O Pacto pela Vida, lançado pelo Ministério da Saúde em 2006, pode ser conceituado 

como uma série de obrigações legais dos municípios para com suas respectivas populações. 

Entre as ações elencadas no Pacto pela Vida está a redução da mortalidade materna e infantil 

a redução dos índices de sífilis congênita (BRASIL, 2006). A presença da doença na mãe, não 

tratada ou inadequadamente tratada, pode resultar em transmissão ao concepto, causando 

abortamento, natimortalidade, e problemas como: baixo peso, prematuridade, rinite ou coriza 

sanguinolenta, obstrução nasal, hepatomegalia, entre outros agravos (BRASIL, 2010). 

Ainda no contexto de eliminação da doença, em 2007, o Ministério da Saúde lançou o 

Plano para Redução da Transmissão vertical do HIV e da Sífilis no Brasil, que propõe, 

basicamente, a melhoria da qualidade da atenção à saúde da mulher e do seu filho durante a 

gestação e o puerpério (BRASIL, 2007). 

A Rede Cegonha foi criada através da portaria 1.459 de junho de 2011 pelo Ministério 

da Saúde, com uma organização estratégica a partir de quatro componentes: 1) Pré-Natal; 2) 

Parto e Nascimento; 3) Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança; 4) Sistema Logístico 

- Transporte Sanitário e Regulação, ou seja, que visa proporcionar cuidados a mulher, desde a 

atenção ao pré-natal humanizado até ao nascimento seguro da criança (BRASIL, 2011). 
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Ainda no âmbito de acompanhamento da Rede Cegonha está a garantia da assistência 

ao pré-natal de alto risco quando necessário; a realização dos exames de triagem para HIV e 

sífilis ainda na primeira consulta de pré-natal, seguidos da repetição dos mesmos no terceiro 

trimestre gestacional e o acesso aos resultados dos exames, além da vinculação da gestante 

desde o pré-natal ao local em que será realizado o parto dentro das ações e serviços que 

integram o Sistema Único de Saúde - SUS (BRASIL, 2011). 

Dentre as ações da Rede Cegonha está a redução da transmissão materno-infantil da 

sífilis através da diminuição da prevalência de sífilis em mulheres grávidas, bem como, na 

população em geral. O rastreio materno, a triagem e o tratamento de populações de alto risco 

das gestantes são estratégias eficazes que podem reduzir rapidamente a morbidade e 

mortalidade relacionadas a esta infecção. No entanto, embora a maioria dos países do mundo 

tenham programas bem reconhecidos para a prevenção e o cuidado do vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), esse tipo de programa raramente é centrado na sífilis e as 

responsabilidades prioritárias são para a prevenção do HIV deixando à sífilis fora das 

prioridades (TAYLOR et al, 2017). 

Com relação ao parto e nascimento, a Rede Cegonha preconiza garantir a suficiência 

de leitos obstétricos e neonatais (UTI, UCI e Canguru) de acordo com as necessidades de cada 

região, o acompanhante durante o acolhimento e o trabalho de parto, e pós-parto imediato 

(BRASIL, 2011).  

No puerpério e atenção integral à saúde da criança incluem a promoção do aleitamento 

materno e da alimentação complementar saudável, busca ativa de crianças vulneráveis e a 

prevenção e tratamento das DST/HIV/AIDS e Hepatites; incluindo a orientação e oferta de 

métodos contraceptivos além da realização dos testes rápidos para o diagnóstico para HIV e 

sífilis na maternidade, independente de se realizaram testes no pré-natal, assim como, a 

realização do Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) nos recém-natos filhos de mães 

com sorologia reagente para sífilis, como forma de tornar o atendimento no parto, puerpério e 

nascimento humanizados (BRASIL, 2011). 

A (OMS) preconiza que o diagnóstico e tratamento oportuno da gestante e de seu 

parceiro sejam ferramentas essenciais no controle de tal agravo (BRASIL, 2015), pois a 

presença da infecção na mãe não tratada ou inadequadamente tratada pode transmitir a doença 

ao feto, por via transplantária, ou seja, transmissão materna infantil, podendo causar sérios 

problemas no feto (BRASIL, 2012). 

 



11 

 

3.2. Agente etiológico 

 

O Treponema pallidum, bactéria causadora da sífilis em todas as formas de 

apresentação da doença, adquirida, gestacional e congênita, possui como característica um 

crescimento lento, fato que facilita sua cronicidade. Possui alta sensibilidade a alterações de 

temperatura, decrescendo seu crescimento em alta temperatura e na ausência de oxigênio. 

Parasita obrigatoriamente de mamífero e devido a este fato seu cultivo torna- se inviável em 

meios de cultura, sendo permitido apenas em modelos animais e apresenta também 

metabolismo limitado pela redução de seu genoma ao longo dos anos (NORRIS; 

WEINSTOCK, 2006). 

 Ao penetrar no organismo, o T.pallidum sinaliza recrutamento de células do sistema 

imunológico inato e adaptativo da circulação sanguínea ao local da infecção. Estudos 

mostram que esta bactéria induz a expressão das adesinas (ICAM-1, VCAM-1 e E-selectinas) 

em culturas de células endoteliais, importantes para este processo. A ativação endotelial e a 

migração de células endoteliais para o local da infecção são aumentadas pela secreção de 

citosinas inflamatórias, dessa forma, durante a infecção aguda pelo T. pallidum, os leucócitos 

polimorfos nucleares (PMN) são as primeiras células observadas no infiltrado (RILEY, 1992). 

Estudos com o T. pallidum são restritos também devido a impossibilidade de seu 

cultivo in vitro em virtude do mesmo possuir dimensões de largura e comprimento abaixo da 

resolução de microscopia, porém, pode sobreviver por até 10 horas em superfícies úmidas, 

mas é sensível a ação de sabões e desinfetantes (HORVATH, 2011). 

O T. pallidum apresenta morfologia do tipo espiroqueta, gram negativa que se 

apresenta em formato longo, extremidades afuniladas da família Spirochaeticea, possuem 

flagelos que se localizam na membrana e na parede celular, permitindo a esta bactéria seu 

movimento em toda extensão ao penetrar na célula (PARIJA, 2012). A análise genômica do 

treponema apresentou três subespécies patogênicas com as diferenças relacionadas que se 

referem ao tropismo específico destas por determinados tecidos, ficando claro que a espécie 

causadora da sífilis é o T. pallidum.   

As outras espécies são responsáveis por doenças que não se transmitem por contato 

sexual e sim através do contato direto com a pessoa infectada, a exemplo da espécie T. 

pallidum subespécie endemecium, T. pallidum, sub espéciepertenue (bolba) pertence ao 

mesmo gênero e Treponema careteum causadora da pinta (CENTURION-LARA et al, 2006). 
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Estas espécies não podem ser diferenciadas com métodos morfológicos, químicos ou 

imunológicos (SARBU et al, 2014). 

O desenvolvimento de vacina contra a sífilis traria benefícios significativos para a 

saúde pública tanto na redução da sífilis infecciosa / congênita quanto na redução das taxas de 

HIV, pois a presença da sífilis ou qualquer doença sexualmemte transmissível aumenta 

significativamente o risco de, caso tenha contato com o vírus HIV, contrair a doença 

(CAMERON; LUKEHART, 2014). 

 O conhecimento acumulado das comunidades de pesquisa de correlatos imunes de 

proteção chegou a desenvolver proteção completa contra a infecção no modelo animal usando 

um regime de imunização prolongada de T. pallidum irradiado com raios γ, demonstrando a 

importância dos componentes da superfície treponêmica na geração de imunidade. 

(CAMERON; LUKEHART, 2014). Um outro fator que justifica o desenvolvimento de uma 

vacina para esta doença é a susceptibilidade à penicilina universal ao T. pallidum, o que 

aumenta a atratividade dos testes clínicos de vacinas, além dos altos custos sociais que a 

presença da doença acarreta, estes e outos fatores justificam os incentivos financeiros 

direcionados ao tema (CAMERON; LUKEHART, 2014). 

A suscetibilidade à infecção é universal e os anticorpos produzidos em infecções 

anteriores não são protetores. O indivíduo pode adquirir sífilis sempre que se expuser ao T. 

pallidum sendo que aproximadamente 30% das pessoas que se expõem a esta bactéria 

desenvolvem a doença, cerca de 35% das pessoas irão progredir para a cura espontânea, cerca 

de 35% permanecerão em estado de latência por toda vida. Em sua forma adquirida requer a 

presença de lesões (cancro duro, condiloma plano, placas mucosas, lesões úmidas), em torno 

de 100%. (BRASIL, 2016a). 

Em gestantes, a sífilis pode ser transmitida para o concepto (transmissão vertical) por 

via transplacentária em qualquer fase da gestação sendo em média de 100% na fase primária, 

90% na fase secundária e 30% na fase latente (BRASIL, 2016a). 

Estudos revelam que, embora rara, a transmissão por transfusão sanguínea, é possível, 

porém nos últimos anos ocorreu uma redução significativa nesta forma de transmissão devido 

à triagem rigorosa das bolsas de sangue. Outra característica deste patógeno, o T. pallidum, é 

que esta bactéria pode sobreviver por pouco tempo fora do organismo humano, especialmente 

em baixas temperaturas, como as usadas para a conservação das bolsas de sangue 

(ADEGOKE; AKANNI; DIRISU, 2011). 
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3.3. Caracterização da doença 

 

A definição de caso de sífilis adquirida é aquela que ocorre em indivíduo 

assintomático, com teste não treponêmico reagente com qualquer titulação e teste 

treponêmico reagente sem registro de tratamento prévio. Ou indivíduo assintomático para 

sífilis com pelo menos um teste treponêmico ou não treponêmico com qualquer titulação 

(BRASIL, 2017b). 

Existem duas formas clínicas da sífilis adquirida. A primeira, que considera o tempo 

de infecção, onde a sífilis pode ser classificada em recente, quando a doença possui menos de 

um ano de evolução e tardia quando possui mais de um ano de evolução. A segunda forma 

está relacionada ao tipo de manifestação clínica, podendo a doença ser classificada em 

primária, secundária, latente e terciária (BRASIL, 2017a). 

A fase primária da sífilis se caracteriza pelo aparecimento de uma ferida única, 

denominada cancro duro que aparece entre 10 a 90 dias nos órgãos genitais, tais como: vulva, 

pênis, vagina, cérvix, lábios, ânus ou outras partes do corpo, geralmente única, podendo ser 

múltipla, ocorre após contato sexual com portador da doença de forma desprotegida. Tal lesão 

se apresenta de forma arredondada, pequena e indolor, dura de 3 a 6 semanas, não apresenta 

prurido e desaparece espontaneamente e sem tratamento. Há relatos que pode haver 

transmissão da doença através do contato com o cancro duro durante a relação sexual. Caso a 

infecção não seja tratada pode evoluir para o estágio secundário (BRASIL, 2016a). 

A fase secundária é caracterizada por erupções na pele e lesões nas mucosas. Esse 

estágio tipicamente começa com erupções em uma ou mais áreas do corpo, podendo ser 

palmo plantar, (palma das mãos e planta dos pés), geralmente róseas denominadas roséolas, 

não causam coceira e podem aparecer enquanto o cancro está desaparecendo ou várias 

semanas após seu desaparecimento, por isso pode passar despercebidas ou estarem associadas 

a outros sintomas, tais como: febre, algia nas amígdalas, cefaléia, inapetência, perda de peso, 

mialgia e fadiga. Tais sintomas também desaparecem espontaneamente e sem a inserção de 

tratamento. Dessa forma a doença progride para a forma terciária (BRASIL, 2016a). 

A fase latente da sífilis começa quando os sintomas dos estágios anteriores, primário e 

secundário, desaparecem.  Tal estágio pode durar muitos anos, podendo passar despercebido, 

pois embora a infecção esteja presente no organismo, nesse estágio não ocorrem sinais nem 

sintomas que caracterizem esta fase. Pode ocorrer o retorno de alguns sintomas da doença na 
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forma anterior, secundária, dessa forma, sem tratamento a doença pode avançar para sífilis 

terciária (BRASIL, 2016a). 

Nessa fase pode não haver mais transmissão da doença, ou seja, ela perde o caráter 

infeccioso e o portador não é mais transmissor. A doença não apresenta sintomas e fica 

escondida até o desenvolvimento da sífilis terciária, fase aguda da doença. Nessa fase começa 

a desenvolver úlceras pelo corpo tão agressivas, que em regiões de contato direto da pele com 

os ossos, como no crânio, o esqueleto começa a ser corroído. Na tíbia, por exemplo, principal 

osso da perna, o organismo até tenta combater a degeneração: conforme o aparecimento da 

erosão óssea que vai sendo calcificado. A região afetada começa a engrossar e, com o avanço 

do desgaste, a perna vai ficando curvada. Em alguns casos, a pelve também é afetada e o 

doente perde a capacidade de andar em linha reta (BRASIL, 2016a). 

De acordo com a OMS (2012) a sífilis terciária ocorre em torno de 15% das pessoas, 

cujo tratamento não foi instituído. Podendo levar de 2 a 20 anos ou mais para se desenvolver e 

evoluir. Nesta fase da doença é caracterizada pela disseminação do Treponema pelos órgãos 

do individuo, tais como: cérebro, nervos, olhos, coração, vasos sanguíneos, fígado, ossos e 

articulações, tais comprometimentos podem ocasionar lesões graves nos nervos tais como: 

paralisia, cegueira, demência e podendo levar ao óbito (WHO, 2012). 

A forma gestacional é definida como: mulher assintomática para sífilis que durante o 

pré-natal, parto ou puerpério, apresente pelo menos um teste reagente treponêmico ou não 

treponêmico com qualquer titulação sem registro de tratamento prévio; ou mulher sintomática 

para sífilis que durante o pré-natal ou parto apresente pelo menos um teste reagente 

treponêmico ou não treponêmico com qualquer titulação, ou ainda, mulher que durante o pré- 

natal, parto ou puerpério apresente teste treponêmico não reagente e treponêmico reagente 

com qualquer titulação independente de sintomatologia de sífilis e tratamento prévio 

(BRASIL, 2017b). 

A transmissão da sífilis gestacional para o filho ocorre por via transplacentária em 

qualquer momento da gestação ou no estágio clínico da doença, em gestantes não tratadas ou 

indevidamente tratadas. Dessa maneira, a transmissibilidade da infecção varia de acordo com 

o tempo de exposição do Treponema no organismo, ou seja, carga treponêmica materna, a 

virulência do Treponema, tempo de infecção da mãe, a presença de coinfecção com HIV ou 

outra imunodeficiência, podendo variar entre 30% de transmissibilidade na fase terciária da 

doença, 90% de transmissibilidade na fase secundária e 100% de transmissibilidade na fase 

primária. (WHO, 2012). 
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O termo sífilis congênita tem sido amplamente utilizado na literatura mundial, para 

descrever os efeitos adversos da sífilis na gravidez, houve um consenso de especialistas 

sugerindo sempre que possível à substituição do termo sífilis congênita por transmissão da 

sífilis da mãe para o filho, como forma de aumentar a sensibilização e conscientização sobre 

todos os efeitos adversos que a presença da doença na mãe pode causar. Em virtude deste fato 

a OPAS (Organização Pan Americana da Saúde), vem trabalhando com parceiros em Cuba e 

outros países das Américas para implementar iniciativas regionais para eliminar a transmissão 

vertical do HIV e sífilis (KIARIE et al, 2015). 

A sífilis congênita é classificada em recente e tardia, onde recente é aquela que se 

desenvolve até o segundo ano de vida da criança, os sintomas aparecem geralmente ao 

nascimento ou até três a cinco semanas de vida da criança, já a forma tardia é detectada após o 

segundo ano de vida infantil, (BRASIL, 2010). Nos neonatos afetados a maioria é 

assintomática ao nascimento, porém os sinais clínicos da doença geralmente surgem nos 

primeiros três meses de vida. Devido a este fato é muito importante a realização da triagem 

sorológica da gestante no pré-parto, tendo em vista a importância do tratamento rápido e 

eficaz em ambos, que deve ser instituído e, no caso do feto, evitar o desenvolvimento da 

doença ou evolução para a forma tardia (BRASIL, 2007). 

A sífilis transmitida da mãe para o filho na forma tardia apresenta as seguintes 

características: tíbia em lâmina de Sartres; fronte olímpica; nariz em cela; dentes deformados 

(dentes de Hutchinson), mandíbula curta, arco palatino elevado, surdez, cegueira, 

hidrocefalia, retardo no desenvolvimento, (BRASIL, 2010). 

Segundo Charlier et al (2015) a presença da sífilis congênita no feto ocasiona perda 

fetal / morte neonatal em (50%) dos casos, prematuridade em (25%) e seqüelas de longo 

prazo importantes em (20%) dos sobreviventes como: problemas no desenvolvimento desde 

surdez, retardo no desenvolvimento, problemas neurológicos, além de sintomas como: baixo 

peso; rinite com coriza sanguinolenta, obstrução nasal; prematuridade; osteocondrite; 

periostite ou osteíte; choro ao manuseio; hepatoesplenomegalia e alterações respiratórias, 

dentre outros sintomas, todos esses podem ser diagnosticados ainda na forma recente da 

doença, que ocorre no primeiro ano de vida da criança. 

 Esses sintomas evidenciam que a presença da sífilis congênita leva a problemas 

sérios e permanentes, sendo assim, a presença da doença tem encargos médicos, econômicos, 

sociais e emocionais significativos em todas as sociedades do mundo, tais condições 

ocasionam gastos altos aos cofres públicos, pois as crianças acometidas irão necessitar mais 
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ações e serviços de saúde. A eliminação da doença no mundo faz-se cada vez mais necessária, 

porém, mesmo existindo planos globais de eliminação a atenção dada à doença ainda é pouco 

significativa diante dos índices atualmente ainda altos da doença. 

 

3.4. Diagnóstico e Tratamento 

 

De acordo com o manual Técnico de Diagnóstico da Sífilis, (2016) existem duas 

formas de exames diagnósticos da doença: os exames diretos e os testes imunológicos. Nos 

exames diretos a pesquisa em campo escuro do T. pallidum é realizada por meio de 

microscopia direta de lesões em suas formas primárias e secundárias em adultos e crianças 

utilizando para este fim exudato seroso de lesões ativas, que deve ser livre de eritócitos e 

outros micro-organismos (BRASIL, 2016b). 

Esta técnica apresenta especificidade de 97%, e sensibilidade entre 74 e 86%, porém, 

para que obtenha o êxito desejado, o material deverá ser analisado imediatamente após a 

coleta da amostra da lesão e levado ao microscópio com condensador de campo escuro, dessa 

forma será possível à visualização do T. pallidum vivo e apresentando mobilidade (BRASIL, 

2016b). Para a realização dessa técnica é necessário que o profissional executor tenha 

experiência e domínio prático para poder diferenciar o T.pallidum de outros treponemas não 

patogênicos (BRASIL, 2016b). 

 Existe também a técnica de exame de campo corado, porém esta técnica encontra-se 

em desuso, pois possui sensibilidade e especificidades inferiores às apresentadas na técnica 

anterior (BRASIL, 2016b). 

Os testes imunológicos se dividem em: testes treponêmicos e não treponêmicos. Para a 

definição do diagnóstico é necessário pelo menos um exame de cada categoria dos dois tipos 

de testes, porém, a presença de um deles positivo indica inicio de tratamento (BRASIL, 

2015). 

Os testes treponêmicos são testes específicos e úteis para confirmação do diagnóstico 

detectando anticorpos específicos IgM e IgG contra componentes celulares do T. pallidum, 

Atualmente, também são utilizados como estratégia de rastreio inicial. Na grande maioria das 

vezes, não se tornam negativos após o tratamento, são eles: TPHA (Teste de Hemaglutinação 

e aglutinação passiva); MHATP Micro-Haemagglutination Assay for T. pallidum; TPPA 

(Passive Particle Agglutinationtest); EQI (Ensaio imunológico com revelação 

quimioluminescente e suas derivações) Teste de imunofluorescência indireta; FTA-Abs–

(Fluorescent Treponemal Antibody-absorption); Ensaio imunoenzimático ou (ELISA – 
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Enzyme-Linked Immunosorbent Assay); Western blot (WB): Testes imunocromatográficos 

(BRASIL, 2015). 

Existem também os testes rápidos que são testes não treponêmicos e tem a vantagem 

de serem práticos, de fácil execução e com leitura do resultado no máximo em 30 minutos. 

Podem ser realizados com amostras de sangue total colhidas por punção venosa ou por 

punção digital. Aproximadamente em 85% dos casos, os testes treponêmicos permanecem 

reagentes durante toda a vida mesmo o paciente tendo sido tratado para sífilis, por isso, não 

são úteis para o monitoramento da resposta à terapia (BRASIL, 2015). 

Os testes não treponêmicos detectam anticorpos IgM e IgG contra o material lipídico 

liberado pelas células danificadas em decorrência da sífilis e possivelmente contra a 

cardiolipina liberada pelos treponêmas, desenvolvidos pelo organismo do hospedeiro, 

podendo ser quali ou quantitativos. Os qualitativos indicam a presença ou ausência de 

anticorpo na amostra, já os quantitativos permitem a determinação do título de anticorpos das 

amostras que tiveram resultados reagentes nos testes qualitativos, o monitoramento da 

resposta e também, o monitoramento do tratamento. São classificados em: VDRL (do inglês 

Venereal Disease Research Laboratory), RPR (do inglês, Rapid Test Reagin), USR (do inglês 

Unheated Serum Reagin) e TRUST (do inglês Toluidine Red Unheated Serum Test) 

(BRASIL, 2015). 

Estes testes (não treponêmicos) são utilizados para seguimento do tratamento, sendo a 

queda do título indicação de sucesso. Se a infecção for detectada nas fases tardias da doença, 

títulos baixos podem persistir por meses ou anos. Pessoas com títulos baixos em testes não 

treponêmicos, sem registro de tratamento e sem data de infecção conhecida, são consideras 

portadoras de sífilis latente tardia, devendo ser tratadas. (BRASIL, 2015). 

 Na forma congênita, o diagnóstico é realizado por meio da pesquisa do T.pallidum, 

através da amostra de lesões cutâneas, mucosas, secreção nasal, biópsia ou necropsia do 

recém-nascido, se for o caso. Nesse caso, é importante o conhecimento da sorologia da mãe 

para se correlacionar a doença (BRASIL, 2016b), esta forma é usada como forma auxiliar no 

diagnóstico da sífilis congênita (BRASIL, 2016b). 

De acordo com o manual das DST do Ministério da Saúde toda criança filha de mãe 

com sífilis não tratada ou inadequadamente tratada, sendo o recém-nascido sintomático ou 

assintomático, deverá ser submetida aos seguintes exames para diagnóstico da doença: raios X 

de ossos longos, punção lombar e hemograma para que se possam analisar formas de 
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tratamentos ou profilaxia de acordo com algoritmo estabelecido pela Coordenação Nacional 

de DST/AIDS (BRASIL, 2007).  

Além dos exames citados, deverão ser incluídos: perfil hepático e eletrólitos, avaliação 

neurológica, incluindo punção liquórica, proteínas, testes treponêmicos e não treponêmicos, 

além de outros, como avaliação oftalmológica e audiológica. Para exames liquorótico do RN 

consideram - se os seguintes valores suspeitos de neurossífilis: leucócitos para maior que 25 

células por mm
3
, proteínas maior que 180mg/dl e o reagente Venereal Disease Research 

Laboratory (VDRL). No entanto, para menores de 28 dias maiores os valores suspeitos são 

leucócitos maior 5 células por mm
3
, dosagem de proteínas maior que 40 mg /dl e VDRL 

reagente (BRASIL, 2016b). 

O tratamento da sífilis adquirida deverá ser realizado no pré-natal e de acordo com a 

fase clínica da doença, sendo que: na fase primária deve ser realizado com dose única de 

penicilina G benzatina 2.400.000UI por via intramuscular, sendo 1.200.00.000 UI em cada 

nádega; na fase secundária ou latente recente são utilizadas duas doses de penicilina G 

benzatina, por via intramuscular, totalizando dose de 2.400.000 UI, sendo 1.200.00 em cada 

nádega durante duas semanas de tratamento, e na fase terciária, utiliza-se a dose máxima de 

penicilina G benzatina, totalizando 7.200.000 UI, sendo administradas em três doses de 

1.200.00.000 UI em cada nádega durante três semanas de tratamento. Após o tratamento 

adequado deverá haver queda nos títulos (BRASIL, 2015). 

Dentre os testes não treponêmicos o mais utilizado para controle de cura é o (VDRL), 

tanto na sífilis primária como na secundária e os títulos devem declinar cerca de 4 vezes após 

3 a 6 meses (ex 1:64 para 1:16) e 8 vezes após 12 meses (1:16 para1:2), com níveis não 

reagentes após os 12 meses. Na infecção latente a queda nos títulos ocorre geralmente após 

um ano. Pacientes tratados em estágios latente ou tardio ou que tiveram múltiplos episódios 

podem mostrar declínios graduais nos títulos (BRASIL, 2017a). 

O tratamento do parceiro sexual de uma mulher com sífilis devera ser realizado com 

penicilina G benzatina de acordo com a forma clínica da doença de forma concomitante  e 

independente da presença de sinais e sintomas diante da  impossibilidade de diagnóstico 

laboratorial (BRASIL, 2017a). 

O Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, lançou em março de 2017 uma nota 

técnica que estabeleceu esclarecimentos aos profissionais de Enfermagem sobre a importância 

da administração de Penicilina Benzatina para tratamento de sífilis nas Unidades de Saúde do 

SUS, pois, nenhum outro medicamento além da penicilina benzatina provou ser efetivo no 

tratamento da sífilis gestacional e na prevenção da sífilis congênita, (COFEN, 2017).  



19 

 

Esta nota técnica surgiu em virtude da insegurança que os profissionais de 

enfermagem tinham em relação à administração deste medicamento na Unidade de Saúde, 

muitas delas totalmente sem estruturas para reverter possíveis efeitos adversos que a 

administração deste medicamento pode causar (COFEN, 2017).  

Reações de sensibilidade à penicilina ocorrem em 0,7% a 10%, dos casos e reações 

anafiláticas mais graves ocorrem entre 0,04 e 0,2% com taxa de letalidade de 0,001%, ou seja, 

(1 caso em casa 50,000 a 100,000). Estes indicadores justificam a realização da administração 

de penicilina benzatina mesmo na ausência do profissional médico na unidade desde que o 

medicamento tenha sido prescrito por médicos ou Enfermeiros (de acordo com protocolos 

institucionais), pois o risco é muito menor que o benefício que a administração deste 

medicamento poderá causar aos fetos de gestantes com sífilis (COFEN, 2017).  

Devido a erros no diagnóstico é consenso entre os protocolos de alguns estados, 

inclusive em Sergipe, nos casos de sífilis secundária, terciária ou latente e tardia, tratar com 

Penicilina G Benzatina, na dose total de 7.200.000UI, sendo administradas em 3 doses, ou 

seja, 1.200.000UI em cada nádega por via intramuscular por três semana (BRASIL, 2015). 

 Em 2014, houve aumento da incidência da sífilis congênita nos Estados Unidos onde 

foram constatadas 55.000 novas infecções. Este fato motivou a Clement, Okeke e Hicks 

(2014) a realizarem um trabalho de revisão de literatura sobre os tratamentos usando 

penicilina e não penicilina e as implicações destes tratamentos em populações específicas, 

incluindo àquelas infectadas com neurosífilis ou com infecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) e mulheres grávidas. Os resultados sobre o tratamento da sífilis precoce 

apoiam o uso de uma única injeção intramuscular de 2,4 milhões de U de Penicilina G 

Benzatina, como dose de sucesso de tratamento de 90% a 100% (CLEMENT; OKEKE; 

HICKS, 2014). 

Com o objetivo de evitar a transmissão da doença para o feto, o estado de Sergipe 

passou a considerar o diagnóstico de sífilis na gestante diante da presença de qualquer exame 

positivo para sífilis sendo eles, tanto os testes treponêmicos (Protege/Elisa, FTA-ABS, Teste 

rápido, TPHA) como não treponêmicos (VDRL, RPR). Assim sendo, toda gestante com teste 

positivo para sífilis deverá ser classificada, para fins de tratamento, como sendo portadora de 

sífilis com duração ignorada ou latente e de tempo indeterminado. Dessa forma, a partir daí, o 

tratamento da gestante e do parceiro deve ser instituído com Penicilina G Benzatina 7.200.000 

UI, por via intramuscular, dividido em 3 doses de 2.400.000UI cada, sendo 1.200.000 UI em 

cada nádega, administradas com intervalos de uma semana, totalizando três semanas de 
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tratamento realizados de forma concomitante, ou seja, gestante e seu parceiro (SERGIPE, 

2011).  

Há ainda a opção de tratamentos alternativos, diante da impossibilidade do uso da 

penicilina que incluem, para sífilis primária, secundária e latente recente a doxicilina 100 mg 

por via oral duas vezes ao dia por 15 dias. No entanto, este medicamento é contra indicado 

para gestantes, nelas é usado o ceftriaxone 1 grama por via intramuscular ou endovenosa, uma 

vez ao dia de oito a dez dias. Para sífilis terciária, latente e tardia de duração ignorada a 

terapia medicamentosa usada é a mesma, porém a doxicilina deverá ser usada durante 30 dias 

(BRSIL, 2017a). 

Nos casos de pacientes tratados com esses medicamentos alternativos o seguimento 

dos casos deve ser mais curto, ou seja, a cada 60 dias. No caso de gestantes devem ser 

avaliadas mensalmente com testes treponêmicos: Elisa, FTA-ABS, Fluorescent Treponemal 

Antibody-Absorption  Teste rápido, TPHA Treponema pallidum haemagglutination, se 

houver a elevação da diluição dos testes em duas diluições (1:16 para 1:64) indica falha 

terapêutica (BRSIL, 2017a). 

Em se tratando da neurossífilis o tratamento é o ceftriaxone 2 gramas por via 

endovenosa ou intramuscular de 10 a 14 dias (BRSIL, 2017a). 

O tratamento da criança filha de mãe com sífilis não tratada ou inadequadamente 

tratada deverá ser realizado com penicilina G cristalina (Benzilpenicilina potássica) na dose 

50.000 UI/kg/peso, por via intramuscular ou endovenosa a cada 12 horas, nos primeiros sete 

dias de vida, a cada 08 horas, após o sétimo dia de vida, durante 10 a 14 dias. Há, ainda, 

opção de tratamento com penicilina G procaína 50.000 UI/Kg/peso, por via intramuscular, 

dose única diária, durante 10 dias, para casos em que tenham sido realizadas punções 

lombares para exclusão de neurosífilis. O acompanhamento do caso com VDRL é obrigatório, 

inclusive após a conclusão do tratamento, que deve apresentar queda gradativa dos níveis até 

sua negativação (BRASIL, 2017a). 

Para o manejo clínico da sífilis congênita diante da impossibilidade do uso das 

penicilinas G procaína, G cristalina e G benzatina é utilizado o ceftriaxone 25 a 50 mg/kg de 

peso por via endovenosa e ou intramuscular durante 10 a 14 dias (BRASIL, 2017a). 

Considera-se tratamento inadequado para sífilis congênita todo tratamento realizado 

com qualquer medicamento, que não seja a penicilina benzatina; ou tratamento incompleto 

mesmo tendo sido feito com penicilina benzatina; ou tratamento inadequado para a fase 

clínica da doença; ou finalização de tratamento no período de 30 dias que antecedem o parto; 
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ou apenas parceiro(s) sexual(is) com sífilis não tratado(s) ou tratado(s) inadequadamente 

(BRSIL, 2017a). 

 

3.5. Seguimento terapêutico 

 

É muito importante acompanhar a evolução das crianças filhas de mães com 

diagnóstico de sífilis gestacional, pois  a doença pode se manifestar de forma tardia , ou seja, 

após o segundo ano de vida da criança (BRASIL, 2017a). 

Este acompanhamento deverá ser realizado durante 18 meses com consultas 

ambulatoriais mensais até o 6 mês de idade, bimestrais entre 6 e 12 meses. Realizar testes 

treponêmicos com 1, 3, 6, 12 e 18 meses de idade interrompendo este segmenrto após a 

realização dos resultados desses testes sendo não reagentes; Realizar testes treponêmicos para 

sífilis com 18 meses de idade para confirmação do caso (BRASIL, 2017a). 

Caso sejam identificados sinais clínicos compatíveis com a infecção de sífilis 

congênita, o procedimento correto é a realização de exames imunológicos e, diante da 

elevação dos níveis, meses, de acordo com os seguintes parâmetros nesses exames ou diante 

de sua negativação ate os 18 meses se deve reinvestigar o paciente e proceder ao tratamento. 

O acompanhamento oftalmológico, radiológico e audiológico deverá ser realizado 

semestralmente durante 2 anos. Deve- se realizar exames de líquido cefalo raquidiano LCR a 

cada 6 meses até sua normalização e alterações persistentes indicam avaliação clinico 

laboratorial incompleta e a conduta indicada é o retratamento (BRASIL, 2017a). 
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Abstract 

 

Background: Congenital Syphilis remains, to date, a public health problem. The present 

study aimed to analyze the spatial distribution and its temporal trend, as well as identify risk 

areas for the occurrence of Congenital Syphilis in Sergipe, northeastern Brazil. Methods: An 

ecological study, of temporal series and with techniques of spatial analysis, was performed, 

having the municipalities as unit of analysis. Data was obtained from Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (SINAN) and included all cases of Congenital Syphilis reported 

from 2007 to 2015 in Sergipe. Local empirical Bayes method was used to minimize rate 

variance. Spatial autocorrelation (Global Moran e Bayesian) was used to analyze spatial 

patterns. Results: 2,381 new cases of Congenital Syphilis were recorded in the studied period. 

A unique trend of incidence growth was found, ranging from 2.7 (2007) to 11 (2015) per 1000 

live births. The mean incidence for the period was 7.63 cases per 1000 live births. The Moran 

global index was I = 0.64 (p <0.01), indicating the existence of spatial dependence; the Moran 

map identified 20 municipalities as priority areas of attention in Sergipe. Conclusion: There 

was a tendency of increasing incidence of Congenital Syphilis during the period (2007 to 

2010). From 2010 the disease continued to grow, but with a lower growth intensity when 

compared to previous years. From 2011 there was stabilization, with an incidence remaining 

around 11 cases per thousand live births by 2015. The geographical distribution of risk areas 

was heterogeneous, due to both territory breadth and cases concentration in certain regions. 

The application of different spatial analysis methods allowed identifying the priority areas of 

attention.  

 

Keywords: Congenital Syphilis; neglected diseases; epidemiology; health information 

systems; spatial analysis. 
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Introduction 

 

According to the World Health Organization (WHO), 930,000 women acquire 

Gestational Syphilis annually, of which approximately 350,000 will transmit the disease to the 

fetus thought the placenta. More than half of these fetuses will develop several adverse effects 

such as organ deformities, prematurity and neonatal death, which reinforced the international 

commitment to eliminate Syphilis as a Public Health problem [1, 2]. Congenital syphilis 

continues to be a preventable cause of global stillbirth and neonatal morbidity and mortality 

[3]. 

In Japan there has been a rapid increase in syphilis in women of reproductive age in 

recent years [4], about 12,000 newborns contract Congenital Syphilis each year In Brazil, 

among the difficulties to control the disease are the late diagnosis and lack of women-focused 

care, which provides a risk of reinfection by untreated partners, indicating a possible 

inadequate performance of prenatal follow-up [5]. 

In 2007, WHO proposed a global initiative to eliminate Congenital Syphilis in three 

regions: the Americas, Asia-Pacific and África. These continents have initiated efforts 

focused on maternal and fetal double elimination of HIV and Syphilis transmission, aiming to 

improve maternal and child health, contributing to the achievement of Millennium 

Development Goals. Thus, validation criteria were established in these countries to reach 

these goals, in which 95% of pregnant women would perform prenatal exams, HIV and 

Syphilis testing, and those diagnosed with HIV or Syphilis would receive treatment. For fetal 

transmission, targets were: for HIV, ≤50 new pediatric infections per 100,000 live births and a 

transmission rate of <5% in women who are breastfeeding; and for Syphilis, ≤ 50 cases of 

Congenital Syphilis per 100,000 live births [6, 7, 8 ]. 

 The Syphilis is caused by the spirochete Treponema pallidum, continues to be a 

globally incident disease despite remaining susceptible to penicillin treatment. Syphilis 

vaccine development is a viable preventative approach that will serve to complement public 

health-oriented syphilis prevention [ 9].  

In Brazil all its forms, acquired, gestational and congenital being of compulsory 

notification. In the Gestational form, the estimate is that, annually, about 2 million pregnant 

women are infected world wide for not being adequately diagnosed and treated. This situation 

happens mainly in South Africa, where approximately 63% of pregnant women are infected. 

Due to this fact, the interest of world authorities in Syphilis control has increased, since 70% 
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of untreated or inadequately treated pregnant women transmit the infection to the fetus, 

causing Congenital Syphilis [10]. 

Although in Sergipe, a state from Northeast Brazil, the disease is considered a priority 

in its Epidemiological Surveillance programs, studies focused on this subject are still rare or 

scarce. Therefore, researches indicatingthe cities more incident to the disease, as well as 

possible causes that permeate the problem, are necessary. Such data may contribute to future 

improvements in preventive and curative actions. 

The use of geoprocessing to evaluate the incidence of Congenital Syphilis is an 

important tool for managers, professionals and researchers, enabling to identify the disease 

clustering and verify its spatial distribution. Thus, prevention strategies for elimination in the 

transmission chain can be performed in an equitable manner and directed at risk areas [11]. 

This study aimed to analyze spatial distribution and its temporal trend, in addition to 

identifying the local risk areas of Congenital Syphilis occurrence in Sergipe, Brazil. 
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Methods 

 

Study area 

The present study was performed in the state of Sergipe (Figure 1), a State located in 

the northeastern region of Brazil. A total area of state is  21.918.493 km
2
, 0.26% of the 

national total area. It is composed of 75 municipalities, according to Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) [12].  

In 2017, IBGE estimated a population of 2.288.116 inhabitants for Sergipe, with a 

population density of 94.36 in habitants/km
2
and a life expectancy at birth of 72.4 years. The 

general climate in the State is semiarid, consisting of seven to eleven dry months [12]. 

 

Figure 1.Geographic location of the state of Sergipe, Brazil, and its division into 

Mesoregions.

 

 

 

Study design, population and data sources 

A mixed ecological study was performed, using temporal and spatial analysis 

techniques, with the use of secondary data from Congenital Syphilis notifications in Sergipe, 

between 2007 and 2015. The analysis units were its 75 municipalities. 
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The definition of Congenital Syphilis was based on the following criteria: 1) any child, 

abortion or stillbirth from a woman with clinical or serological evidence for Syphilis, that has 

not been treated or has received inadequate treatment; 2) children under 13 years of age with 

serological evidence for Syphilis, once chances of maternal antibodies maintenance and 

acquired Syphilis were excluded; 3) children under 13 years of age with non-treponemic 

serology for Syphilis and clinical, radiological or cerebrospinal fluid (CSF) evidence for 

Congenital Syphilis; or 4) microbiological evidence of T. pallidum in the placenta, umbilical 

cord or child tissue, from abortion or stillbirth [13]. 

Data were of public domain and comprised all confirmed new cases of Congenital 

Syphilis, considering the International Classification of Diseases 10th revision (ICD-10). 

Epidemiological indicators were described with annual incidence rates, from the ratio 

between the number of Congenital Syphilis new cases and the live births, living in the same 

place and period considered, and multiplied by the constant 1,000. Data were obtained 

directly from Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) and Sistema de 

Informação de Nascidos Vivos (SINASC) for Sergipe. Cases presenting diagnostic errors, 

duplication, inconsistency or incompleteness in the files were excluded from the study. 

Population data and cartographic grids were obtained from IBGE [12]. 

 

 

Statistical Analysis 

To adjust the incidence time trends, the non-linear regression was also performed, 

using the formula: 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 =
𝑎

1 + e−𝑟×(𝑌𝑒𝑎𝑟−𝐿)
 

 

The model choice was based on the observation of the series scatterplot. In the model, 

which 𝑎 represents the curve threshold was adjusted, with 𝑟 indicating the direction and 

magnitude of the time trend and 𝐿 being the curve inflection point. The parameters were 

estimated using the Levemberg-Marquard algorithm, and a 95% confidence level was 

considered in the calculation of the confidence interval. 

The cartographic base of Sergipe was used, available in the IBGE electronic base [14]. 

The cartographic projection corresponded to the SIRGAS 2000 Universal Reference System. 

The Bayesian estimator was used to minimize the instability caused by the cases random 

fluctuation, smoothing the standardized rates by applying weighted averages and creating a 
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third corrected rate [15, 16]. The Empirical Bayesian Rate illustrated a correction of the 

multiplicative rate equal to 1,000, considering the population at risk and the number of cases 

for each year analyzed, by municipality. 

The spatial autocorrelation between incidence rates was used to investigate whether 

the disease spatial distribution would occur randomly or followed some occurrence pattern in 

space. A spatial proximity matrix was elaborated using the nearest neighbor criteria, with a 

5% level of significance and calculating the Moran Global Index (I) [17] varying between -1 

and +1, which represents the expression of spatial autocorrelation of Congenital Syphilis 

incidence in the geographic space analyzed to identify spatial clusters and define risk areas. 

Values close to zero indicate spatial randomness; values between 0 and +1 indicate positive 

spatial autocorrelation and, between -1 and 0, negative spatial autocorrelation. 

A significance level of 5% was adopted throughout the study and all statistical 

analyzes were performed in R software (Version 3.5.0). 

 

Ethical aspects  

The study was approved by the Human Research Ethics Committee from Universidade 

Federal de Sergipe, Brazil (Registration number 65892316.6.0000.5546). 
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Results 

 

In Sergipe, from 2007 to 2015, 2,381 new cases of Congenital Syphilis were reported 

in SINAN. The mean incidence for the period was 7.63 cases per 1,000 live births, ranging 

from 2.68 (2007) to 11.0 (2015) per 1,000 live births. Therefore, there was a growing and 

significant trend of Congenital Syphilis incidence rates in the State. 

The temporal trend of the disease, per year, was constructed through the general 

incidence of Congenital Syphilis in Sergipe. In Figure 2 it is possible to observe that the 

disease had an upward curve, thus indicating an increasing trend, whereas from 2010, 

although the disease continued to grow when compared to previous years, it had a lower 

growth intensity. From 2011 to 2015 there was a trend towards stabilization, with the 

incidence remaining around eleven cases per 1,000 live births. 

 

Figure 2.Temporal trend of Congenital Syphilis incidence in the state of Sergipe, Brazil, from 

2007 to 2015. 

 

 

To model the Syphilis incidence trend per 1,000 live births, a non-linear regression 

adjustment was used, according to the data presented in Table 1. The adjusted model showed 

that the series was increasing (𝑟 = 0,62; p < 0.01), that is, there was an increasing curve of 

incidence for the disease over the period studied, characterized by the parameter sign. When 𝑟 
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is positive, the curve under analysis is increasing. It is also noted that the incidence growth 

starts to decelerate from 2010 on, as indicated by the parameter 𝐿  = 2,010.01 (p<0.01), 

meaning that the trend of Syphilis incidence began to lose strength, until the curve stabilized 

in 2012. This stabilization occurred when the cases incidence reached 𝑎= 12.67 (p<0.001) per 

1000 live births. From 2012 to 2016 the disease incidence continued around this value. 

 

Table 1. Trend evaluation of Congenital Syphilis incidence in state of Sergipe, Brazil, from 

2007 to 2015. 

Parameter Estimate Standard Deviation 
Confidence Limit (95%) 

P value 
Lower Upper 

𝑎 12.67 1.29 9.69 15.64 <0.01 

𝑟 0.62 0.17 0.24 1.00 <0.01 

𝐿 2,010.01 0.52 2,008.80 2,011.22 <0.01 

 

Table 2 shows the Moran Index calculated for incidences and Bayesian rates. Moran's 

general index was positive and significant (I = 0.64, p <0.01), indicating that there was a 

spatial dependence. Through this indicator it was evidenced that municipalities of high 

incidence tended to be neighbors of municipalities with high incidence and, in the same way 

municipalities characterized by low incidence were likely to be close to other municipalities 

with low incidence. 

On average, for each neighbor considered in the analysis, the Moran Index decreased 

0.04 (p<0.01) for the incidence. In percentage terms, this index decreased, on average, 

11.18% to each neighbor added in the incidence analysis. That is, for each municipality added 

in the group, the force of influence between the municipalities of the group decreased 11.18%, 

reinforcing the idea regarding the association strength of Congenital Syphilis presence among 

nearby municipalities, as well as the idea of the disease spatial dependence. 

Table 2 also points out, through the Moran Index calculation, the measure of incidence 

according to the closest neighbor. In this way, random fluctuation failures were reduced. The 

estimator (Bayesian) showed the same behavior as the previously calculated by the Moran 

index: for each additional neighbor that is added to the group, the disease association strength 

decreased by 0.07 (p<0.01). In percentage terms, for each municipality added to the analysis 

group the correlation decreased from 14.16%, reinforcing the idea that, the greater the 
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proximity between the municipalities with high incidence, the greater the disease influence 

force between the studied group. 

 

Table 2. Moran Index for the incidence per 1,000 live births and for the Bayesian empirical 

rate observed in the state of Sergipe, from 2007 to 2015. 

Number of neighbors 
Moran Index 

Incidence P Bayesian empirical rate P 

1 0.64 <0.01 0.91 <0.01 

2 0.50 <0.01 0.71 <0.01 

3 0.42 <0.01 0.59 <0.01 

4 0.38 <0.01 0.50 <0.01 

5 0.33 <0.01 0.42 <0.01 

6 0.26 <0.01 0.33 <0.01 

7 0.26 <0.01 0.31 <0.01 

8 0.24 <0.01 0.28 <0.01 

9 0.23 <0.01 0.26 <0.01 

10 0.24 <0.01 0.27 <0.01 

 

In the stratification of incidence, a total of 18 municipalities (24%) had rates above 9 

cases per 1,000 live births; 20 municipalities (26.6%) with rates ranging from 6 to 8.99 per 

1,000 live births; 27 municipalities (36%) with rates from 3 to 5.99; and 10 municipalities 

(13%) with rates lower than 3 cases per 1000 live births (Figure 3A). 

Figure 3A also showe, in the map clusters, the 18 municipalities with higher incidence 

of the disease, distributed in descending order of incidence: Campo do Brito, Riachuelo, 

Divina Pastora, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora das Dores, Rosário do Catete, 

Macambira e Nossa Senhora do Socorro, Malhada dos Bois, Arauá, General Maynard, 

Estância, Capela, Muribeca, Siriri, Aquidabã, São Cristóvão and Umbaúba. All of these 

municipalities had an average incidence of 9 cases per 1,000 live births over the years studied 

and were considered priority areas of special attention. This high incidence of Congenital 

Syphilis was distributed in the northeast, central-eastern and southern regions of Sergipe. 

From these regions the lowest intensity of Congenital Syphilis infection was found in the 

southern region. 
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In 20 municipalities, incidences ranging from 6 to 8.99 cases per 1,000 births were 

found, in decreasing order as follows: Pedrinhas, Itabaiana, Santa Rosa de Lima, Laranjeiras, 

Feira Nova, Carmópolis, Tomar do Geru, São Miguel do Aleixo, Areia Branca, Japaratuba, 

Santo Amaro das Brotas, Boquim, Pirambu, Aracaju, Cristinápolis, Maruim, Gracho Cardoso, 

Itabaianinha, Propriá and Japoatã. 

In 27 municipalities, the incidence varied from 3 to 5.99 cases per 1,000 live births, 

following this descending order: Canhoba, Amparo de São Francisco, Frei Paulo, Indiaroba, 

Itaporanga d'Ajuda, Lagarto, Tobias Barreto, Salgado, São Domingos, Monte Alegre, Nossa 

Senhora Aparecida, Malhador, Santana do São Francisco, Pinhão, São Francisco, Neópolis, 

Santa Luzia do Itanhy, Cedro de São João, Cumbe, Carira, Poço Redondo, Canindé de São 

Francisco, Moita Bonita, Nossa Senhora da Glória, Ilha das Flores, Simão Dias and 

Ribeirópolis. 

Mean while, 10 municipalities had incidences lower than 2.99 cases per thousand live 

births: Pacatuba, Porto da Folha, Riachão do Dantas, Nossa Senhora de Lourdes, Telha, Poço 

Verde, Itabi, Brejo Grande, Gararu and Pedra Mole. 

 

Figure 3.(A) Spatial analysis on the general incidence for new cases of Congenital Syphilis: 

incidence for new cases in the state of Sergipe, Brazil, from 2007 to 2015. (B) Rate smoothed 

using the local empirical Bayes method in Sergipe, Brazil, from 2007 to 2015. 

 

 

 

 

The local empirical Bayes estimator (Figure 3B) included spatial effects, calculating 

the estimate locally using only the geographic neighbors of the area in which the rate was 

estimated, leading to convergence towards a local average instead of a overall one. Corrected 
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rates were less unstable since they considered not only the area information but also the 

information of their neighborhood [18]. 

The map in Figure 3B showed municipalities with incidence greater than 9 cases per 

1,000 live births, being ordered according to their incidence: Campo do Brito, Riachuelo, 

Divina Pastora, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Rosário do 

Catete, Macambira, Malhada dos Bois, Nossa Senhora do Socorro, Arauá, Estancia, Capela, 

Muribeca, Siriri, Aquidabã, Umbaúba, São Cristóvão, Itabaiana, Santa Rosa de Lima and 

Laranjeiras. Although the municipalities. São Francisco, Laranjeiras and Santa Rosa de Lima 

had minor incidence, being classified among the municipalities considered of highest 

incidence due to their geographic proximity to those with high incidence. Due to the 

calculation of the area global average, the municipality General Maynard did not fit into this 

category of municipalities distribution map, even though it had a high incidence. 
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Discussion 

Epidemiological data were presented in this study, showing the municipalities and 

regions most affected by Congenital Syphilis in the state of Sergipe, Brazil. 

Congenital Syphilis incidence increased from 2.68 in 2007 to 11 cases per 1,000 live 

births in 2015. The mean incidence was 7.63 cases per 1,000 live births, higher than that 

recommended by the Ministério da Saúde (0.5 cases per 1,000 live births) [19]. Among 

pregnant women in this period, 75.8% performed prenatal care and, even so, had Syphilis and 

transmitted the disease to their children. 

In Sergipe there was a considerable increase in the number of reported cases of 

Congenital Syphilis and the disease had a trend to grow over the studied years (𝑟 = 0.62). By 

2010, the disease growth rate was greater than those in subsequent years. Still, as of 2011, the 

disease incidence began to decelerate, with a trend towards stabilization, although the 

incidence rate remained high. 

 In a study carried out by Saab [20] in order to know the prevalence, the occurrence 

of abortion and the age of pregnant women with syphilis infection in Sergipe, concluded that 

the abortion record was high in pregnant women in most municipalities the prevalence rates 

and incidence of syphilis were higher than those recommended by WHO, and that syphilis 

may be a factor associated with the occurrence of high incidence of abortion and perinatal 

morbidity and mortality. 

 A prospective, observational study about the adherence and follow-up of newborns 

of mothers with positive serology for Treponema pallidum, conducted at the Philanthropic 

Maternity of Aracaju between 2010 and 2014, showed an average incidence of 10.2 cases per 

thousand live births, 28% of the newborns did not attend the first consultation for treatment of 

the disease, the treatment abandonment rate was 75%, the mean cure rate of these newborns 

was 2.25 months. The high incidence of syphilis was associated with low adherence to 

treatment, only 67.1% of newborns were treated with Crystalline Penicillin [21]. 

Despite the expansion of perinatal care in Brazil in recent years, the incidence of 

Congenital Syphilis in Sergipe has been very high. However, the marked differences in the 

magnitude of this morbidity indicate that, at least, the improvements implemented have not 

produced the expected breakthroughs. Some countries that have a high burden of maternal 

and CS report stockouts and shortages of penicillin. On the other hand, some countries such 

as China recommend providing 2 courses of benzathine penicillin injection in the first and 

third trimesters [22]. 
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With the implementation of “Rede Cegonha”, there has been an increase in the number 

of actions directed to women, from prenatal, childbirth, and puerperium caring, with the 

availability of rapid tests, both in the Basic Health Units and in reference hospitals, totheir 

childbirth with coverage of actions directed to the child's two years of life throughout Brazil 

in Sistema Único de Saúde (SUS). Thus there was stabilization in the growth rate of 

Congenital Syphilis [23], as observed in Sergipe. 

According to the (WHO), more than 12 million cases of Syphilis are diagnosed 

annually worldwide, with a higher incidence in countries considered as “poor”. The disease 

presence in pregnant women is associated with 90,000 neonatal deaths and 65,000 preterm 

deliveries or low birth weight infants, with overall rates for adverse events ranging from 58 to 

over 80 [24]. Mostly affects racial and ethnic minority women, especially in the US South. 

Although CS is relatively easy and inexpensive to prevent through screening and treatment of 

pregnant women, CS cases have continued to rise and are concentrated in relatively few US 

counties and states [25]. 

Recent data on Gestational and Congenital Syphilis in Brazil were alarming. A 

significant proportion of women and newborns were infected, with a 104% increase in 

Syphilis among pregnant women between 2005 and 2013. During the same period there was a 

135% increase in Congenital Syphilis reports, which may be related to both the increase in 

notifications and the improvement in health information services [26]. Although improvement 

actions were beneficial, they were not sufficient to explain the epidemic of reported cases, in 

both women and children, in this context [26]. 

While interpreting this study’s results, some issues need to be considered, especially 

those concerning data quality, such as underreporting, incorrect and incomplete filling of 

some fields on the notification form, and errors in the disease classification (recent and late 

Congenital Syphilis). In addition, since this is an ecological study, aggregated areas were 

subject to the scale effects or areas aggregation, as well as difficulties in defining the 

geographical boundaries of each area, which may interfere in the results. It is possible that the 

results were affected by statistical bias, the option of using smoothed rates. Although such 

rates have been used as strategies established to overcome the instability of rates produced by 

a small number of observations found in small areas. 

Despite this fact, the present findings leave no doubt about the need to offer 

differentiated assistance to prenatal, childbirth and puerperium for Sergipe municipalities, in 

order to stimulate the development of adequate supervision in higher risk areas for Congenital 

Syphilis in the State. Screening for syphilis infection in pregnant women is associated with a 
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reduction in the incidence of congenital syphilis, and available evidence supports the need for 

more emphatic actions directed towards positive test results [27]. 

The achievement of these objectives requires constant vigilance in these areas, 

adequate access to care by qualified professionals and the implementation of public policies 

focused on social fairness, since they can minimize the adverse effects of disadvantaged 

positions in the social space. 

The performance of quick tests for HIV and Syphilis during prenatal care, instituted by 

“Rede Cegonha”, is of great importance in this context, in most Gestational Syphilis cases 

patients are not aware of the disease, and it is through quick testing that they acquire 

knowledge about it [28]. In these cases the disease was in a latent stage, when symptoms did 

not develop, and the test was necessary both for diagnosis and targeting of therapeutic actions. 

[28]. 

The knowledge of basic care professionals about syphilis in all its presentations, 

acquired, gestational and congenital is an important factor in the control and cure of this 

disease. In a cross-sectional study conducted by Rodrigues, DC, 2017 between January and 

May 2015 on the knowledge management and practices of health professionals working on 

prenatal care on syphilis during pregnancy identified that only 2 criteria, "knowledge about 

transmission of mother to child according to gestational age "and" counseling on infection ", 

reached 95% compliance [29]. 

As all epidemiological work proposes to present results that indicate the need for 

governmental actions seeking improvement, the present study would not be different. It was 

verified that the most incident regions for the disease, in the studied period, was the northeast 

and center-eastern, and that municipalities with high incidence tend to be neighbors of others 

with the same characteristic. The possible explanations related to the disease occurrence were 

that most municipalities with high incidence have an average monthly income and human 

development index (HDI) and educational level between low and median [30]. Such cities 

require more emphatic and effective actions, both for prevention and assistance, regarding the 

disease in all its forms: Acquired, Gestational and Congenital. Such data can be reflected by 

those responsible, in particular, for the health of pregnant women and newborns. 

The general incidence showed two clusters of positive and significant autocorrelation: 

a high risk for Congenital Syphilis, located in the Mesoregion East and Agreste, and another 

one of low risk comprising municipalities located predominantly in the western region of 

Sergipe. 
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Conclusion  

 

During the study period (from 2007 to 2010) there was an increase in the incidence 

rates of Congenital Syphilis. As of 2011 there was a trend for the disease stabilization, which 

appeared to be related to improvements in surveillance services and directed assistance 

actions provided in health services. The geographical distribution of risk areas was 

heterogeneous, due to both the territory breadth and the concentration of cases in certain 

regions of Sergipe. Analyzes suggested that the aim of eliminating Congenital Syphilis as a 

public health problem in Sergipe seems to be far from being achieved. 

 The distribution of the disease in the state has shown to be heterogeneous and, since 

it is a Sexually Transmitted Infection, neighboring municipalities tend to present similar 

characteristics. 
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RESUMO 

 

Introdução: A sífilis congênita permanece, até o presente, como um problema de saúde 

pública. Este estudo objetivou analisar a distribuição espacial e sua tendência temporal, além 

de identificar as áreas de risco, local da ocorrência de sífilis congênita no estado de Sergipe, 

região nordeste do Brasil. Metodologia: Estudo ecológico, de série temporal e com técnicas 

de análise espacial tendo os municípios do estado, como unidade de análise. Os dados foram 

obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e compreendeu todos 

os casos novos de sífilis congênita notificados no estado durante o período de 2007 a 2015. 

Foi utilizado o método de Bayes empíricos locais para minimizar as taxas de variação 

autoadesivas (Moran global e Bayseano), utilizadas para a análise dos padrões espaciais. 

Resultados: Foram registrados 2.381 casos novos de sífilis congênita no período estudado. 

Foi encontrada uma tendência única de crescimento da taxa de incidência, que variou de 2,7 

(2007) para 11 (2015) por 1000 nascidos vivos. A taxa média de incidência do período foi 

7,63 casos por 1000 nascidos vivos. O índice global Moran foi de I = 0,64 p<0,01, indicando 

a existência de dependência espacial; o mapa de Moran identificou 20 municípios do estado 

de Sergipe, como áreas de risco prioritárias de atenção. Conclusões: Houve tendência de 

crescimento de incidência de sífilis congênita durante o período (2007 a 2010), a partir de 

2010, a doença continuou crescendo, porém, com uma intensidade menor de crescimento 

quando se compara com anos anteriores. A partir de 2011 houve uma estabilização com 

incidência mantendo-se em torno de onze casos para cada mil nascidos vivos até 2015. A 

distribuição geográfica das áreas de risco mostrou-se heterogênea, em função tanto da 

amplitude do território como pela concentração de casos em determinadas regiões. A 

aplicação de diferentes métodos de análise espacial permitiu identificar as áreas prioritárias de 

atenção. 

 

Palavras-chave: Sífilis Congênita. Doenças Negligenciadas. Epidemiologia. Sistemas de 

Informação em Saúde. Análise espacial. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada ano, 930.000 mulheres 

adquirem sífilis gestacional, destas aproximadamente, 350.000 irão transmitir, via a placenta, 

a doença ao feto. Mais da metade destes fetos irão desenvolver diversos efeitos adversos tais 

como: deformidades de órgãos, prematuridade, morte neonatal o que reforçou o compromisso 

internacional de eliminação da sífilis como problema de Saúde Pública [1,2]. A sífilis 

congênita continua sendo uma causa evitável de natimortalidade, morbidade e probelas gerais 

de desenvolvimento [3] 

 No Japão houve um rápido aumento da sífilis em mulheres em idade reprodutiva nos 

últimos anos [4], cerca de 12.000 recém-nascidos contraem sífilis congênita a cada ano No 

Brasil, entre as dificuldades para controlar a doença está  o diagnóstico tardio e a falta de foco 

feminino cuidado, que fornece um risco de reinfecção por parceiros não tratados, indicando 

um possível desempenho inadequado do acompanhamento pré-natal [5]. 

Em 2007 A OMS propôs uma iniciativa global para eliminação da sífilis congênita em 

três regiões: Américas, Ásia-Pacífico e África. Estes continentes iniciaram esforços centrados 

na dupla eliminação materno e fetal da transmissão do HIV e sífilis, com o intuito de melhorar 

a saúde materna e infantil e contribuir para a realização dos objetivos do milênio. Assim, 

foram estabelecidos critérios de validação nestes países para atingirem as metas, em que 95% 

das mulheres gestantes realizariam: pré-natais; testes de HIV e sífilis na gravidez; e 

diagnosticadas com HIV ou sífilis receberiam tratamento. Para transmissão fetal as metas 

foram para o HIV, ≤50 novas infecções pediátricas por 100.000 nascidos vivos e uma taxa de 

transmissão de <5% nas mulheres que amamentam e para sífilis, ≤ 50 casos de sífilis 

congênita por 100.000 nascidos vivos [6,7,8]. 

 A sífilis é causada pela espiroqueta Treponema pallidum, continua a ser uma doença 

globalmente incidente, apesar de permanecer suscetível ao tratamento com penicilina. O 

desenvolvimento de vacinas contra a sífilis é uma abordagem preventiva viável que servirá 

para complementar a prevenção da sífilis orientada para a saúde pública [9]. 

 No Brasil todas as suas formas, adquiridas, gestacionais e congênitas, são de 

notificação compulsória. Na forma Gestacional, a estimativa é de que, anualmente, cerca de 2 

milhões de gestantes sejam infectadas em todo o mundo por não serem adequadamente 

diagnosticadas e tratadas. Esta situação ocorre principalmente na África do Sul, onde 

aproximadamente 63% das mulheres grávidas estão infectadas. Devido a isso, o interesse das 

autoridades mundiais no controle da sífilis tem aumentado, já que 70% das gestantes não 
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tratadas ou tratadas inadequadamente transmitem a infecção para o feto, causando a sífilis 

congênita [10]. 

Embora em Sergipe, estado localizado no Nordeste do Brasil, a doença seja 

considerada como prioridade em seus programas de Vigilância Epidemiológica, ainda são 

raros ou escassos os estudos que tratem, especificamente, sobre o tema. Há, portanto, a 

necessidade de estudos que apontem, no estado, as cidades mais incidentes da doença bem 

como, possíveis causas que permeiam o problema. Um estudo desse tipo poderá contribuir 

para a busca de melhorias das ações preventivas e curativas que venham a ser adotadas no 

futuro.  

O uso do geoprocessamento para estudo da incidência da sífilis congênita é uma 

ferramenta importante para gestores, profissionais e pesquisadores identificar o agrupamento 

da doença e verificar a sua distribuição no espaço. Assim, estratégias de prevenção para 

eliminação na cadeia de transmissão poderá ser realizada de maneira equânime e direcionada 

as áreas de risco [11]. 

Este estudo teve como objetivo analisar a distribuição espacial e sua tendência 

temporal, além de identificar as áreas de risco locais da ocorrência da sífilis congênita no 

estado de Sergipe, região nordeste do Brasil. 
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Metodologia 

Área de estudo: 

 

O presente estudo foi realizado no estado de Sergipe (Figura 1), localizado na região 

nordeste do Brasil. A área total do estado e de 21.918.493 km
2
 e representa 0,26% da área 

nacional total. Está localizada no Nordeste, compreendendo 75 municípios, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) [12].  

O IBGE estimou uma população de 2.288.116 habitantes para Sergipe em 2017, a 

densidade populacional é de 94,36 hab / km
2
, e a expectativa de vida ao nascer no ano de 

2016 foi de 72,4 anos, o clima geral no estado é semiárido, consistindo de sete a 11 meses 

secos [12]. 

 

Figura 1. Localização geográfica do estado de Sergipe, Brasil e divisão em mesorregiões.
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Desenho do estudo, população e fontes de dados: 

 

Estudo ecológico, utilizando técnicas de análise temporal e espacial, com o uso de 

dados secundários das notificações de sífilis congênita no estado de Sergipe, no período de 

2007 a 2015. As unidades de análise foram os 75 municípios do estado. 

 A definição de Sífilis Congênita foi baseada nos seguintes critérios: 1) qualquer 

criança, aborto ou natimorto de uma mulher com evidência clínica ou sorológica para Sífilis, 

que não tenha sido tratada ou tenha recebido tratamento inadequado; 2) crianças menores de 

13 anos com evidências sorológicas para sífilis, uma vez excluídas as chances de manutenção 

dos anticorpos maternos e sífilis adquirida; 3) crianças com menos de 13 anos de idade com 

sorologia não treponêmica para sífilis e evidência clínica, radiológica ou do líquido 

cefalorraquidiano (LCR) de sífilis congênita; ou 4) evidência microbiológica de T. pallidum 

na placenta, no cordão umbilical ou no tecido infantil, de aborto ou natimorto [13]. 

Os dados são de domínio público e compreendeu todos os casos novos confirmados de 

sífilis congênita, considerando a Classificação Internacional de Doenças 10ª revisão (CID-10). 

Os indicadores epidemiológicos foram descritos como as taxas de incidência anuais a partir 

do cálculo do número de casos novos de sífilis congênita dividida pelo número de nascidos 

vivos, residentes no mesmo local e período considerado, e multiplicado pela constante 1.000. 

Os dados foram obtidos diretamente do Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) e do Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) do estado de Sergipe. 

Casos com erros nos diagnósticos, duplicação, inconsistência ou com dados incompletos nos 

arquivos foram excluídos do estudo. Os dados populacionais e as grades cartográficas foram 

obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [12]. 

 

Análise estatística: 

 

Para o ajuste da tendência temporal da incidência, foi também realizado o ajuste de 

regressão não linear, através da fórmula: 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑎

1 + e−𝑟×(𝐴𝑛𝑜−𝐿)
 

A escolha do modelo foi a partir da observação do gráfico de dispersão da série. Foi 

ajustado o modelo em que 𝑎 representa o patamar da curva, 𝑟 indica a direção e magnitude da 

tendência temporal e 𝐿 é o ponto de inflexão da curva. As estimativas dos parâmetros foram 
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feitas utilizando o algoritmo Levemberg-Marquard, e foi considerado um nível de confiança 

de 95% no cálculo do intervalo de confiança. 

Foi utilizada a base cartográfica do estado de Sergipe disponível na base eletrônica do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [14]. A projeção cartográfica correspondeu ao 

Sistema de Referência Universal SIRGAS 2000. Empregou-se o estimador bayesiano para 

minimizar a instabilidade ocasionada pela flutuação aleatória dos casos, suavizando as taxas 

padronizadas por aplicação de médias ponderadas e criando uma terceira taxa corrigida [15, 

16]. A Taxa Bayesiana Empírica ilustrou correção da taxa multiplicativa igual a 1.000, 

levando-se em consideração a população em risco e o número de casos para cada ano 

analisado, por área municipal. 

A autocorrelação espacial entre as taxas de incidência foi utilizada para investigar se a 

distribuição espacial da doença ocorreria de forma aleatória ou seguia algum padrão de 

ocorrência no espaço. Foi elaborada uma matriz de proximidade espacial obtida pelo critério 

do vizinho mais próximo, adotando-se um nível de significância de 5% e calculado o Índice 

Global de Moran (I) [17] variando entre -1 e +1, que representa a expressão da autocorrelação 

espacial da incidência de sífilis congênita no espaço geográfico analisado para identificar 

aglomerados espaciais e definir áreas de riscos. Valores próximos de zero indicam 

aleatoriedade espacial; valores entre 0 e +1 indicam autocorrelação espacial positiva e, entre -

1 e 0, autocorrelação espacial negativa. 

Em todo o trabalho foi adotado um nível de significância de 5%, e todas as análises 

estatísticas foram realizadas no software livre R, versão 3.5.0. 

 

Considerações Éticas 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Federal de Sergipe, sob o número de registro 65892316.6.0000.5546.  
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Resultados 

 

Em Sergipe, entre os anos de 2007 a 2015 foram notificados no SINAN 2.381 novos 

casos de sífilis congênita. A taxa de incidência média nesse período foi de 7.63 casos/1000 

nascidos, variando de 2,68 (2007) a 11,00 (2015) por 1000 nascidos vivos e apresentava uma 

tendência crescente e significativa. 

 A tendência temporal da doença, por ano, foi construída através das taxas de 

incidência geral da sífilis congênita em Sergipe. De acordo com o representado na Figura 2, é 

possível observar que, apesar da doença ter apresentado uma curva ascendente, apontando, 

portanto uma tendência crescente, enquanto a partir de 2010, embora a doença continuasse 

crescendo, quando comparado há anos anteriores, teve uma intensidade de crescimento 

menor. De 2011 até 2015 houve uma tendência à estabilização, com a incidência mantendo-se 

em torno de onze casos para cada mil nascidos vivos.  

 

Figura 2. Tendência temporal das taxas de incidência da sífilis congênita em Sergipe, Brasil, 

2007 a 2015. 

 

Para modelação da tendência de incidência da sífilis por 1000 nascidos vivos foi 

utilizado, de acordo com os dados representados na Tabela 1, um ajuste de regressão não 

linear. Através do modelo ajustado nota-se pelo parâmetro 𝑟 = 0,62(p-valor < 0,01) que a 
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série é crescente, ou seja, houve uma curva crescente de incidência da doença ao longo dos 

anos estudados, caracterizada pelo sinal do parâmetro. Quando 𝑟  é positivo, a curva sob 

análise é crescente. Nota-se também que o crescimento da incidência começa a desacelerar a 

partir do ano de 2010, conforme indicado pelo parâmetro 𝐿 = 2010,01  (p-valor < 0,01), 

significando que, a partir de 2010 a tendência da incidência de sífilis começou a perder força, 

até o momento em que a curva se estabilizou em 2012. Esta estabilização da sífilis ocorreu 

quando a incidência de casos atingiu 𝑎 = 12,67 (p-valor < 0,001) por 1000 nascidos vivos. 

De 2012 a 2016 a incidência da doença continuou em torno desse valor. 

 

Tabela 1: Avaliação da tendência da incidência da sífilis congênita em Sergipe, Brasil, 2007 a 

2015. 

Parâmetro Estimativa Desvio Padrão 
Limite de Confiança (95%) 

P-valor 
Mais baixo Mais alto 

𝑎 12,67 1,29 9,69 15,64 <0,01 

𝑟 0,62 0,17 0,24 1,00 <0,01 

𝐿 2010,01 0,52 2008,80 2011,22 <0,01 

 

A tabela 2 mostra o Índice de Moran calculado para as incidências e para as taxas 

Bayseana. O indice geral de Moran foi positivo e significativo (I=0.64 p<0.01), indicando que 

existiu uma dependência espacial. Através deste indicador foi evidenciado que municípios de 

alta incidência tendiam a serem vizinhos de municípios com alta incidência e, inversamente, 

os municípios caracterizados por baixa incidência foram susceptíveis de se encontrarem perto 

de outros municípios com baixa incidência. 

Em média, a cada 1 vizinho a mais considerado na análise, o Índice de Moran 

diminuiu 0,04 (p-valor < 0,01) para a incidência. Em termos percentuais, este índice diminuiu, 

em média, 11,18% a cada vizinho a mais que é acrescido na análise para a Incidência, isto é, 

para cada município a mais que é colocada em análise no grupo a força de influencia existente 

entre os municípios do grupo vai diminuindo 11,18%, reforçando a ideia quanto a força de 

associação da presença da sífilis congênita entre municípios mais próximos, como também da 

ideia de dependência espacial da doença. 

A Tabela 2 aponta ainda, através do calculo do Índice de Moran, a medida da 

incidência em função dos vizinhos mais próximos. Desse modo, foram reduzidas as falhas de 

flutuação aleatória que possam ter acontecido. O estimador (Bayseano) apresentou o mesmo 



54 

 

comportamento do Índice de Moran calculado anteriormente, ou seja, para cada vizinho a 

mais que é adicionado ao grupo, a força da associação da doença diminuiu em 0,07 (p-valor < 

0,01). Em termos percentuais significou que, para cada município adicionado ao grupo de 

análise a correlação diminuiu de 14,16%, reforçando a ideia de que, quanto maior era a 

proximidade entre os municípios com alta incidência, maior a força de influencia da doença 

entre o grupo estudado.  

 

Tabela 2: Índice de Moran para a Incidência por 1000 nascidos vivos e para a Taxa Empírica 

Bayesiana observada em Sergipe, 2007 a 2015. 

Número de Vizinhos 

Índice de Moran 

Incidência P-valor 
Taxa Empírica 

Bayesiana 

P-

valor 

1 0,64 <0,01 0,91 <0,01 

2 0,50 <0,01 0,71 <0,01 

3 0,42 <0,01 0,59 <0,01 

4 0,38 <0,01 0,50 <0,01 

5 0,33 <0,01 0,42 <0,01 

6 0,26 <0,01 0,33 <0,01 

7 0,26 <0,01 0,31 <0,01 

8 0,24 <0,01 0,28 <0,01 

9 0,23 <0,01 0,26 <0,01 

10 0,24 <0,01 0,27 <0,01 

 

Na estratificação das taxas de incidência, um total de 18 municípios (24%) 

apresentaram taxas superiores a 9 casos/1000 nascidos vivos, 20 municípios (26,6%) com 

taxas entre 6 a 8,99 por 1.000 nascidos vivos, 27 municípios (36%) com taxas variando entre 

3 a 5,99 e 10 municípios (13%) com taxas inferiores a 3 casos por 1000 nascidos vivos 

(Figura 3A). 

A Figura 3A, mostra ainda, no mapa clusters, os 18 municípios do Estado, com 

incidências mais elevadas da doença, distribuídos por ordem decrescente de incidência: 

Campo do Brito, Riachuelo, Divina Pastora, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora das Dores, 

Rosário do Catete, Macambira e Nossa Senhora do Socorro, Malhada dos Bois, Arauá, 

General Maynard, Estância, Capela, Muribeca, Siriri, Aquidabã, São Cristóvão, Umbaúba. 
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Todos esses municípios apresentaram incidência média de 9 casos para cada mil nascidos 

vivos ao longo dos anos estudados e são considerados áreas prioritáris de atenção especial no 

enfrentamento do problema. Essa alta incidência da sífilis congênita encontra-se distribuída 

nas regiões nordeste, centro-leste e sul do estado de Sergipe. Dessas regiões a de menor 

intensidade da infecção por sífilis congênita foi encontrada na região sul.  

Em 20 municípios, foram encontradas incidências que variaram entre 6 a 8,99 casos 

para cada mil nascimentos, aqui citados por ordem decrescente: Pedrinhas, Itabaiana, Santa 

Rosa de Lima, Laranjeiras, Feira Nova, Carmópolis, Tomar do Geru, São Miguel do Aleixo, 

Areia Branca, Japaratuba, Santo Amaro das Brotas, Boquim, Pirambu, Aracaju, Cristinápolis, 

Maruim, Gracho Cardoso, Itabaianinha, Propriá e Japoatã. 

Em 27 municípios as incidências variaram de 3 a 5,99 casos para cada mil nascidos 

vivos e em ordem decrescente foram os seguintes : Canhoba, Amparo de São Francisco, Frei 

Paulo, Indiaroba, Itaporanga d'Ajuda, Lagarto, Tobias Barreto, Salgado, São Domingos, 

Monte Alegre, Nossa Senhora Aparecida, Malhador, Santana do São Francisco, Pinhão, São 

Francisco, Neópolis, Santa Luzia do Itanhy, Cedro de São João, Cumbe, Carira, Poço 

Redondo, Canindé de São Francisco, Moita Bonita, Nossa Senhora da Glória, Ilha das Flores, 

Simão Dias e Ribeirópolis. 

Enquanto isso, 10 municípios apresentaram incidências menores que 2,99 casos por 

mil nascidos vivos: Pacatuba, Porto da Folha, Riachão do Dantas, Nossa Senhora de Lourdes, 

Telha, Poço Verde, Itabi, Brejo Grande, Gararu e Pedra Mole. 

 

Figura 3: (A) Análise espacial da taxa geral de incidência de novos casos de sífilis congênita: 

taxa de incidência de novos casos de sífilis congênita. Sergipe, Brasil, 2007-2015. (B) Taxa 

suavizada usando o método Bayes empírico local Sergipe, Brasil, 2007-2015. 
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O estimador Bayes empírico local (Figura 3B) incluiu efeitos espaciais, calculando a 

estimativa localmente, isto é, utilizando somente os vizinhos geográficos da área na qual se 

estimou a taxa o que levou a convergir em direção a uma média local, em vez de uma média 

global. As taxas corrigidas são menos instáveis, pois levaram em conta no seu cálculo não só 

a informação da área, mas também, a informação de sua vizinhança [18]. 

O mapa representado na (Figura 3B), mostra os municípios com taxas de incidência 

maiores que 9 casos/1000 nascidos vivos. Aparecem ordenados por ordem de incidência: 

Campo do Brito, Riachuelo, Divina Pastora, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora das Dores, 

Nossa Senhora do Rosario do Catete, Macambira, Malhada dos Bois, Nossa Senhora do 

Socorro, Arauá, Estancia, Capela, Muribeca, Siriri, Aquidabã, Umbaúba, São Cristóvão, 

Itabaiana, Santa Rosa de Lima, Laranjeiras. Pode ser observado que alguns municípios como: 

São Francisco, Laranjeiras e Santa Rosa de Lima, apesar desses municipios terem incidências 

menores, foram enquadrados, nessa forma de distribuição entre os municípios considerados de 

maior incidência, devido estar situados geograficamente próximos àqueles de alta incidência. 

Por causa do cálculo da média global da área, o município de General Maynard, embora tenha 

apresentado uma alta incidência, não se enquadrou nessa categoria de distribuição de 

municipios no mapa. 
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Discussão 

 

No presente estudo foram apresentados dados epidemiológicos mostrando no estado 

de Sergipe os municípios e as regiões mais afetadas pela sífilis congênita.  

Foi detectado que a incidência de sífilis congênita entre 2007 a 2015 aumentou de 2,68 

em 2007 para 11 casos para cada mil nascimentos em 2015. A taxa de incidência média da 

doença no estado foi de 7,63 casos para cada mil nascimentos e encontrando-se muito acima 

do preconizado pelo Ministério da Saúde que é de 0,5 casos por mil nascidos vivo [19]. Entre 

as mulheres gestantes nesse período se verificou que 75,8 % realizaram o pré-natal e, mesmo 

assim, tiveram sífilis e transmitiram a doença para seus filhos. 

Observa-se que em Sergipe aconteceu um aumento considerável do numero de casos 

notificados de sífilis congênita e que a doença apresentou tendência de crescimento ao longo 

dos anos estudados r =0,62. Até 2010 a velocidade de crescimento da doença era maior que a 

apresentada nos anos subsequentes. Por outro lado, a partir de 2011 a incidência da doença 

começou a desacelerar, ocorrendo uma tendência de estabilização embora o índice de 

incidência tenha permanecido alto. 

  Em estudo realizado pela Saab [20] com o intuito de conhecer a prevalência, 

ocorrência de abortos e a idade das gestantes com sífilis em Sergipe, concluiu-se que o 

registro de abortamento foi elevado em gestantes na maioria dos municípios. a incidência de 

sífilis foi maior que a recomendada pela OMS, e a sífilis pode ser um fator associado à 

ocorrência de alta incidência de aborto e morbidade e mortalidade perinatais.  

Um estudo prospectivo observacional sobre a adesão e o acompanhamento de recém-

nascidos de mães soropositivas para Treponema pallidum, realizado na Maternidade 

Filantrópica de Aracaju entre 2010 e 2014, mostrou uma incidência média de 10,2 casos por 

mil nascidos vivos, 28% dos os recém-nascidos não compareceram à primeira consulta para 

tratamento da doença, a taxa de abandono do tratamento foi de 75%, a taxa média de cura 

desses recém-nascidos foi de 2,25 meses. A alta incidência de sífilis foi associada à baixa 

adesão ao tratamento, apenas 67,1% dos recém-nascidos foram tratados com Penicilina 

Cristalina [21] 

 Apesar da expansão do cuidado pré-natal no Brasil, nos últimos anos, a incidência 

de sífilis congênita em Sergipe tem sido muito alta. Entretanto, as diferenças acentuadas na 

magnitude desta morbidade indicam que, ao menos, as melhorias implementadas não 

produziram os avanços esperados. Alguns países que têm uma alta carga de maternidade e CS 
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relatam faltas de estoque e escassez de penicilina. Por outro lado, alguns países como a China 

recomendam o fornecimento de 2 doses de injeção de penicilina benzatina no primeiro e 

terceiro trimestres [22]. 

 

Com a implementação do Programa da Rede Cegonha houve a ampliação das ações 

voltadas às mulheres desde as ações do pré-natal, parto, e puerpério com disponibilização dos 

testes rápidos, tanto nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) como nos hospitais de referência, 

ao parto dessas mulheres com cobertura de ações voltadas até aos dois anos de vida da criança 

em todo o Brasil nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). Desse modo, houve uma 

estabilização na velocidade de crescimento da sífilis congênita [14]. Particularmente, em 

Sergipe, foi observada uma estabilização na velocidade de crescimento da sífilis congênita. 

Por meio desse programa houve a ampliação das ações voltadas para o pré-natal, parto, 

puerpério com disponibilização dos testes rápidos [23]. 

 A cada ano no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) são 

diagnosticados mais de 12 milhões de casos de sífilis, com maior incidência nos países 

considerados pobres. A presença da doença em gestantes está associada a 90.000 mortes 

neonatais e 65.000 partos prematuros ou recém-nascidos de baixo peso. As taxas globais para 

eventos adversos variaram de 58 para mais de 80 [24]. Afeta principalmente mulheres de 

minorias raciais e étnicas, especialmente no sul dos EUA. Embora a SC seja relativamente 

fácil e barata de prevenir por meio de triagem e tratamento de mulheres grávidas, os casos de 

SC continuaram a aumentar e estão concentrados em relativamente poucos condados e 

estados dos EUA [25]. 

Dados recentes sobre sífilis gestacional e congênita no Brasil são alarmantes. Uma 

proporção significativa de mulheres e recém-nascidos estão infectados. Houve um aumento de 

sífilis 104% em gestantes entre 2005 e 2013. Durante esse mesmo período houve um aumento 

de 135% em notificações de sífilis congênita, este fato pode estar relacionado tanto com o 

aumento das notificações, como a melhoria nos serviços de informação em saúde. Embora as 

ações de melhoria sejam benéficas, nesse contexto elas não foram suficientes para explicar a 

epidemia de casos notificados tanto em mulheres quanto em crianças [26]. 

 Na interpretação dos resultados deste estudo algumas questões precisam ser 

consideradas, especialmente àquelas, sobre a qualidade dos dados, tais como: subnotificação e 

preenchimento incorreto ou incompleto de alguns campos da ficha de notificação, e erros na 

classificaçã da doença (sífilis congenita recente e tardia). Além disso, por se tratar de um 

estudo ecológico, áreas agregadas estão sujeitas aos efeitos de escala ou agregação de áreas, 
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assim como, dificuldades em definir os limites geográficos de cada área, o que pode afetar os 

resultados. Existe a possibilidade de que os resultados deste estudo tenham sido afetados por 

viés estatístico, a opção do uso de taxas suavizadas. Embora essas taxas suavizadas tenham 

sido usadas como estratégias estabelecidas para superar a instabilidade das taxas produzidas 

por um pequeno número de observações encontradas em pequenas áreas. 

 Apesar da existência dessas, os presentes achados, não deixam dúvidas sobre a 

necessidade de oferecer atendimento diferenciado ao pré-natal, parto e puerpério para os 

municípios do estado de Sergipe, estimular o desenvolvimento de supervisão adequada nas 

áreas de maior risco de ocorrência da sífilis congenita no estado. A realização desses objetivos 

requer vigilância constante nas áreas de alto risco, acesso adequado de atendimento por 

profissionais qualificados e implementação de políticas públicas voltadas à justiça social, uma 

vez que, essas ações podem minimizar os efeitos adversos de posições sociais desfavorecidas 

no espaço social. 

 Apesar disso, os presentes achados não deixam dúvidas sobre a necessidade de 

oferecer atendimento diferenciado ao pré-natal, parto e puerpério para os municípios de 

Sergipe, a fim de estimular o desenvolvimento de supervisão adequada nas áreas de maior 

risco para Sífilis Congênita no Estado. A triagem para infecção por sífilis em mulheres 

grávidas está associada a uma redução na incidência de sífilis congênita, e as evidências 

disponíveis apóiam a necessidade de ações mais enfáticas direcionadas para resultados de 

testes positivos [27]. 

 Os objetivos propostos exigem vigilância constante nessas áreas, acesso adequado 

ao atendimento por profissionais qualificados e a implementação de políticas públicas 

voltadas à justiça social, uma vez que podem minimizar os efeitos adversos de posições 

desfavorecidas no espaço social. 

 A realização de testes rápidos para HIV e sífilis durante a assistência pré-natal, 

instituída pela Rede Cegonha, é de grande importância nesse contexto, na maioria dos casos 

de sífilis gestacional os pacientes desconhecem a doença, e é através de testes rápidos que eles 

adquirem conhecimento sobre isso [28]. Nesses casos, a doença estava em um estágio latente, 

quando os sintomas não se desenvolviam, e o teste era necessário tanto para o diagnóstico 

quanto para o direcionamento das ações terapêuticas. [28] 

 O conhecimento dos profissionais da atenção básica sobre a sífilis em todas as suas 

apresentações, adquiridas, gestacionais e congênitas, é um fator importante no controle e cura 

dessa doença. Em um estudo transversal conduzido por Rodrigues, DC, 2017 entre janeiro e 

maio de 2015 sobre a gestão do conhecimento e práticas de profissionais de saúde que 
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trabalham no pré-natal na sífilis durante a gestação identificaram que apenas 2 critérios, 

"conhecimento sobre transmissão de mãe para filho para a idade gestacional "e" 

aconselhamento sobre infecção ", alcançou 95% de complacência [29]. 

Como todo trabalho epidemiológico se propõe a apresentar resultados que indicam a 

necessidade de ações governamentais em busca de melhoria do fato citado esse não seria 

diferente. Foi verificado, que a região mais incidente da doença durante o período em estudo 

foi a nordeste e centro-leste do estado, e que os municípios com incidências elevadas tendem 

a ser vizinhos de outros com a mesma característica. As possíveis explicações relacionadas à 

ocorrência da doença é que a maioria dos municípios com alta incidência possui em comum 

renda média mensal, índice de desenvolvimento humano (IDH) e nível educacional entre 

baixos e médios [30].  

Tais cidades necessitam de ações mais enfáticas e efetivas tanto preventivas como 

assistenciais em relação à doença em todas as suas formas: adquirida, gestacional e congênita. 

São dados que podem ser refletidos pelos responsáveis, em especial, pela saúde de gestantes e 

recém-nascidos.  

A taxa geral de incidência mostra dois agrupamentos de autocorrelação positiva e 

significativa: alto risco de sífilis congênita, localizado na mesorregião leste e agreste, e outro 

de baixo risco, compreendendo municípios localizados predominantemente na região oeste do 

estado de Sergipe. 
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Conclusão  

No periodo do estudo de 2007 a 2010, ocorreu um aumento das taxas de incidência de 

sífilis congênita. A partir de 2011 houve uma tendencia de estabilização da doença. Esta 

ocorrência pareceu estar relacionada às melhorias nos serviços de vigilancia e na ações 

direcionadas a ações assistenciais pretadas nos serviços de saúde.  

A distribuição geográfica das áreas de risco foi heterogênea, em função tanto da 

amplitude do território como pela concentração de casos em determinadas regiões do estado. 

As análises sugerem, que o objetivo de eliminação da sífilis congênita, enquanto problema de 

Saúde Pública, no Sergipe parece está longe de ser atingido. 
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RESUMO  

A sífilis está entre as doenças negligenciadas há anos sendo considerado um agravo 

recruscedente em todo o mundo. Doença infectocontagiosa, sistêmica de evolução crônica, 

bacteriana, provocada pela bactéria Treponema pallidum. Nos últimos anos o Brasil vive uma 

epidemia da sífilis congênita que é a doença causada pela transmissão via transplacentária da 

sífilis adquirida pela mulher gestante não diagnosticada e/ou tratada inadequadamente e pode 

ocasionar morte fetal, prematuridade, má formação congênita e sequelas irreversíveis para o 

recém-nascido além onerar os serviços públicos. Embora em Sergipe a doença seja 

considerada como prioridade em seus programas de vigilância epidemiológica houve um 

aumento considerável no número de casos de sífilis congênita e diante dessa realidade o 

objetivo desse trabalho é analisar a dinâmica temporal da sífilis gestacional e congênita em 

Sergipe, e descrever características associadas a variáveis sociodemográficas das mães cujos 

filhos tiveram sífilis congênita em Sergipe no período de 2007 a 2015. Foi realizado um 

estudo descritivo, ecológico, analítico e do tipo série histórica de todos os casos de sífilis 

congênita ocorridos em Sergipe no ano de 2007 a 2015, incluindo as mães notificadas no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN. Houve um aumento da taxa de 

incidência de sífilis congênita no período de 2007 a 2010, e uma tendência de estabilização da 

doença apartir deste ano.maioria das mães avaliadas, 68,46 % encontra-se entre 20 a 34 anos, 

40,7% dessas mulheres possuem ensino fundamental incompleto e 85 % se declararam 

pardas, 72,7% realizaram o pré-natal e mesmo assim boa parte dessas mulheres foi 

diagnosticada tardiamente, este fato reflete a fragilidade da assistência de pré-natal prestada a 

estas mulheres no estado. Este fato reflete a necessidade de melhorias nas ações dos serviços 

de saúde em Sergipe. 

Descritores: Sífilis congênita, Epidemiologia, Sergipe.  
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ABSTRACT 

 

Syphilis is among the neglected diseases for years being considered a worldwide recursion. In 

recent years, Brazil is experiencing an epidemic of congenital syphilis, which is the disease 

transmitted of Treponema palidium the transplacental transmission of syphilis acquired by 

pregnant women who are undiagnosed and / or inadequately treated and can cause death fetal, 

prematurity, congenital malformation and irreversible sequelae for the newborn as well as 

high expenses for public coffers. Although in Sergipe the disease is considered a priority in its 

epidemiological surveillance programs, there has been a considerable increase in the number 

of cases of congenital syphilis in the face of this reality. The objective of this study is to 

analyze the temporal dynamics of congenital and gestational syphilis in Sergipe and to 

describe associated characteristics to sociodemographic variables of mothers whose children 

had congenital syphilis in Sergipe no from 2007 to 2015. A descriptive, ecological, analytical 

and historical series study of all cases of congenital syphilis occurred in Sergipe in 2007 to 

2015, including the mothers notified in the Notification System - SINAN. There was an 

increase in the incidence rate of congenital syphilis in the period from 2007 to 2010, and a 

trend towards stabilization of the disease from this year onwards. Most of the mothers 

evaluated, 68.46% are between 20 and 34 years old, 40.7% of these women had incomplete 

elementary education and 85% declared themselves to be brown, 72.7% performed prenatal 

care and even though a good part of these women were diagnosed late, this fact reflects the 

fragility of prenatal care provided to these women in the aforementioned state. This fact 

reflects the need for improvements in the actions of health services in Sergipe. 

 

Keywords: Congenital syphilis, Epidemiology, Sergipe. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) no mundo aproximadamente meio 

milhão de crianças nascem a cada ano com sífilis congênita, enquanto, outros meio milhões 

são de natimortos e abortos causados pela presença da doença [1,2]. 

. No Brasil, cerca de 12 mil recém-nascidos contraem sífilis a cada ano. Estes números 

evidenciam que a doença é um problema de saúde pública o que vem reforçar o compromisso 

internacional com sua eliminação. Entre as dificuldades de controle da doença tem sido 

destacado: o diagnóstico tardio; o foco na saúde da mulher; a realização mais adequada do 

pré-natal; prevenir o risco de reinfecção realizando o tratamento dos parceiros. Dessa maneira 

espera-se que venha a ser quebrada a cadeia de transmissão da sífilis [1]. 

Devido a ocorrência de elevados números de casos da sífilis, em especial, nos países de 

três regiões (América, Ásia-Pacífico e África), a OMS lançou em 2007 uma iniciativa global 

para eliminar a sífilis congênita nestas três regiões [2]. Desde então, nestes continentes, com o 

intuito de melhorar a saúde materna e infantil e contribuir para a realização dos objetivos do 

milênio, tiveram inicio uma serie de esforços locais, que foram centrados na dupla eliminação 

da transmissão, materno fetal do HIV e da sífilis.  

Alguns criterios foram estabelecidos objetivando a validação dos países para as metas do 

milênio como: 95% das mulheres grávidas realizarem os pré-natais; executar em 95% das 

mulheres grávidas testes de HIV e sífilis na gravidez; e 95% das gestantes diagnosticadas com 

HIV ou sífilis para receberem tratamento. Para transmissão fetal as metas são para o HIV, ≤50 

de novas infecções pediátricas por 100.000 nascidos vivos e uma taxa de transmissão de <5% 

nas mulheres que amamentam e para sífilis, ≤ 50 casos de sífilis congênita por 100.000 

nascidos vivos [3]. 

Em sua forma gestacional tem sido estimado que dois milhões de gestantes sejam 

infectadas a cada ano no mundo, pela falta de adequado diagnóstico e tratamento, permitindo, 
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desse modo à doença evoluir para quadros mais graves. Isso ocorre principalmente no Sul da 

África, em que aproximadamente 63% das gestantes são infectadas com sífilis [4].  Este fato 

aumentou o interesse das autoridades mundiais em saúde para o controle da doença porque 

70% das gestantes infectadas não eram tratadas ou o tratamento acontece de forma 

inadequada transmitindo infecção ao feto, e que resultam em efeitos adversos como: 

prematuridade, baixo peso fetal, más formações congênitas, retardo no desenvolvimento da 

criança além de muitos outros sintomas [5]. 

Embora a sífilis congênita, em Sergipe seja considerada como prioridade nos 

Programas de Vigilância Epidemiológica, até o presente, são poucos os estudos que tratem 

especificamente sobre o tema. Há necessidade de conhecimento quanto à incidência nas 

cidades do estado de Sergipe, acompanhada de dados como: a situação sociodemográfica 

materna, as consultas durante o pré-natal, realização de teste rápido para sífilis e HIV, 

tratamento dos parceiros, tratamento e estadiamento da doença e sua evolução.  

O presente estudo teve por objetivo analisar a dinâmica temporal da sífilis congênita 

no estado de Sergipe, e descrever a associação de variáveis sociodemográficas referentes às 

mães e de seus filhos nascidos e diagnosticados como portadores de sífilis congênita. 
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2. METODOLOGIA  

 Esta pesquisa foi realizada no estado de Sergipe, com área total de 21.918.493 km
2
 e 

representa 0,26% da área total nacional. Está localizada no Nordeste, compreendendo 75 

municípios, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) [6,7]. O IBGE 

estimou uma população de 2.288.116 habitantes para Sergipe em 2017, a densidade 

populacional é de 94,36 hab / km
2
, e a expectativa de vida ao nascer no ano de 2016 foi de 

72,4 anos [7]. O clima geral no estado é semiárido [6]. 

 Trata-se de um estudo descritivo ecológico, analítico e do tipo série histórica de 

todos os casos de sífilis congênita ocorridos no estado de Sergipe no período de 01 de janeiro 

de 2007 a 31 de dezembro de 2015. Foram utilizadas para o estudo as informações das fontes 

de base de dados secundários, de domínio público, do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) e Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC), fornecidos pela 

Secretaria de Estado de Saúde.  

 Foi procedida uma analise da situação da sífilis congênita nos 75 municípios do 

estado. O critério de inclusão compreendeu todas as crianças que nasceram em Sergipe, 

durante o período do estudo com diagnóstico de sífilis congênita, e de suas mães notificadas 

no SINAN de acordo com seu local de residência.  

Os critérios utilizados para definir um caso de sífilis congênita até o ano de 2014 

foram àqueles estabelecidos pelo documento Bases Técnicos para Eliminação da Sífilis 

Congênita, que foram revisados a partir de 2004, e passaram a ser definidos por: 1) toda 

criança, aborto ou natimorto de mãe com evidência clínica ou sorológica para sífilis que não 

tenha sido tratada ou tenha recebido tratamento inadequado; 2) menores de 13 anos com 

evidências sorológicas para sífilis, desde que afastadas as possibilidades de manutenção de 

anticorpos maternos e de sífilis adquirida; 3) menores de 13 anos com sorologia não 

treponêmica reagente para sífilis e evidência clínica, radiológica ou liquórica para sífilis 



73 

 

congênita; ou 4) evidência microbiológica da presença do Treponema pallidum na placenta, 

cordão umbilical ou tecido da criança, produto de aborto ou natimorto [8]. 

Para se estabelecer um paralelo entre a sífilis gestacional e congênita foi necessário a 

realização do cálculo de incidência de ambas (sífilis gestacional e congênita) de todos os 

municípios de Sergipe entre 2007 a 2015, para, a partir daí ser realizada uma análise 

comparativa entre as duas e verificar ate que ponto os bancos de dados com informações das 

duas doenças (sífilis gestacional e congênita), foram convergentes ou divergentes entre si. 

A caracterização da amostra foi realizada por meio de análise descritiva, em que foram 

calculadas as freqüências e os percentuais de ocorrência de cada categoria das variáveis 

qualitativas nominais e ordinais. Foi utilizado o banco de dados de sífilis congênita para 

realização das análises estatísticas, e, para uma análise mais apurada foram retirados destas 

analises todos os casos notificados de sífilis congênita das mulheres procedentes de outros 

estados, apesar do parto ter sido realizado em maternidades do estado de Sergipe.  

Por considerar a variável realização do pré-natal muito importante nesse trabalho, esta 

foi escolhida, para a realização do cruzamento entre as variáveis sociodemograficas da mãe, 

tais como : idade, escolaridade, realização do pré natal, tratamento desta mulher e de seu 

parceiro sexual e, nessa segunda fase da pesquisa foi realizada uma análise inferencial, 

realizando o cruzamento entre algumas variáveis, tais como: idade, ocupação, escolaridade e 

realização de tratamento. Foram utilizados os testes de Qui-Quadrado de Pearson [9] e de 

Exato Fisher [10]. 

 Em todos os cruzamentos também foi calculada a Razão de Chance (OR), para medir 

a força das associações entre as variáveis com intervalo de confiança de 95%. O nível de 

significância adotado foi de 5%, e as análises foram realizadas no software R 3.5.0. Os casos 

ignorados, duplicados em branco ou com variáveis não preenchidas no banco de dados não 

foram contadas nas análises estatísticas. 
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O projeto foi aprovado pelo CEP - Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos da Universidade Federal de Sergipe através do protocolo número: CAAE: 

65892316.6.0000.5546.
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3. RESULTADOS  

No período estudado, 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro 2015, foram notificados 

em Sergipe, no SINAN 2.290 casos de sífilis gestacional e 2.381 casos de sífilis congênita. 

Foi verificada a ocorrência da diferença entre os dois tipos de sífilis, ou seja, 91 casos de 

sífilis foram subnotificados durante a gestação e só tiveram da doença no feto, sendo, 

portanto, a sífilis congênita. 

A taxa de incidência da sífilis gestacional variou de 4,6 em 2007 para 10,7 casos, em 

2015, para cada mil nascidos vivos, com incidência média de 7,3 casos por mil nascidos 

vivos. Enquanto isso, a taxa de incidência da sífilis congênita variou de 2,7 em 2007 para 11 

em 2015 casos para cada mil nascimentos com taxa de incidência média de 7.5 casos por mil 

nascidos vivos entre 2007 e 2015, como mostra a Figura 1.  

Em virtude da diferença nos números existentes nos dois bancos de dados, foi 

utilizado para a realização da análise estatística o banco referente à Sífilis congênita, que 

registrou no período em estudo (2007 a 2015) 2,381 casos notificados, desses, 113 não tinham 

informações referentes à realização do pré-natal por parte da gestante, 76 casos estavam sem 

informação definida no tocante a variável período de diagnóstico da doença na mãe. 

Com relação ao grau de escolaridade da mãe 387 mulheres foram notificadas. E 119 

casos foram notificados sem informação referente à etnia. Todos os campos cujas variáveis 

não estavam preenchidas não foram incluídas nas análises estatísticas. 
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Figura 1. Distribuição da incidência da sífilis gestacional e congênita em Sergipe no período 

de 2007 a 2015. 

É observado na Figura 1 que ocorreu nos anos de 2012 a 2015 uma maior incidência 

dos casos de sífilis congênita comparado aos de sífilis gestacional. Isso possivelmente pode 

ter ocorrido devido a não realização do diagnóstico da sífilis na gestante. Dessa maneira é 

possível inferir que as ações preconizadas pelo Ministério da Saúde, podem não estar sendo 

ofertadas ou realizadas de forma adequada no estado de Sergipe. 

A partir do ano de 2011, ocorreu um aumento considerável do numero de casos 

notificados que refletiu sobremodo, também no aumento da incidência dos casos de sífilis 

gestacional e congênita [11]. Esta ocorrência pode ser creditada às melhorias nos processos de 

notificação a partir da criação da Rede Cegonha, naquele ano e a disponibilização dos testes 

rápidos nas Unidades de Saúde do SUS.  
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Tabela 1. Distribuição das mães portadoras de sífilis segundo os dados sociodemográficos no estado 

de Sergipe no período de 2007 a 2015. 

 

 A tabela 1 demonstra que, embora a grande maioria das mulheres que tiveram sífilis 

e transmitiram a doença para seus filhos tenham realizado o pré-natal, elas não tiveram acesso 

ao diagnóstico da doença em tempo hábil para que fosse instituído o tratamento eficaz. Foi 

encontrado que 43,56% só tiveram o diagnóstico da doença no momento do parto ou no pós-

parto.  

  

 Casos notificados em 

Sergipe no período de  

2007 a 2015 

Valor absoluto 

2381 
Percentual 

100 

Variável Categoria Frequência Percentual 

Realizou Pré-natal 
 

Sim 1722 75.9 

 Não 546 24.1 

Total  2268 100 

Diagnóstico de sífilis 

materna 
Durante o pré-natal 962 41,74 

 No momento do parto 1004 43,56 

 Após o parto 324 14,06 

 Não realizado 15 0,65 

Total  2305 100 

Faixa Etária da mãe 
 

10 a 14 28 1,19 

 15 a 19 440 18,68 

 20 a 34 1614 68,54 

 35 a 49 273 11,59 

Total  2355 100 

Escolaridade da Mãe 
 

Analfabeta 71 3,56 

 Ensino Fundamental 1547 77,58 

 Ensino Médio 345 17,30 

 Ensino Superior 31 1,55 

Total  1994 100 

Raça/cor da mãe
 

Branca 117 5,17 

 Preta 123 5,44 

 Amarela 6 0,27 

 Parda 1993 88,11 

 Indígena 23 1,02 

Total  2262 100 
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Variável Categoria 
Realizou pré-natal 

OR P-valor 
Não Sim 

Faixa Etária da mãe 10 a 14 7 (25,93) 20 (74,07) 1,14 (0,46; 2,83) 0,2775 

 
15 a 19 86 (20,53) 333 (79,47) 0,84 (0,58; 1,23) 

 

 
20 a 34 389 (25,08) 1162 (74,92) 1,09 (0,80; 1,49) 

 

 
35 a 49 60 (23,44) 196 (76,56) 1,00 

 
Ocupação Desempregado 25 (42,37) 34 (57,63) 4,42 (2,46; 7,94) 0,0000 

 
Dona de Casa 359 (26,28) 1007 (73,72) 2,15 (1,59; 2,90) 

 

 
Estudante 25 (21,37) 92 (78,63) 1,64 (0,97; 2,75) 

 

 
Atividade Remunerada 59 (14,25) 355 (85,75) 1,00 

 
Tratamento 

materno 
Inadequado 349 (23,76) 1120 (76,24) 8,77 (4,09; 18,81) 0,0000 

 
Não realizado 180 (37,04) 306 (62,96) 16,55 (7,62; 35,97) 

 

 
Adequado 7 (3,43) 197 (96,57) 1,00 

 
Parceiro (s) 

tratado(s) 

concomitantemente 

Não 499 (29,28) 1205 (70,72) 6,32 (4,06; 9,86) 0,0000 

 
Sim 22 (6,15) 336 (93,85) 1,00 

 
Evolução do caso Óbito por outras causas 3 (25,00) 9 (75,00) 1,45 (0,39; 5,40) 0,0000 

 

 
Óbito por sífilis congênita 19 (37,25) 32 (62,75) 2,59 (1,45; 4,62) 

 

 
Aborto 115 (84,56) 21 (15,44) 23,88 (14,79; 38,56) 

 

 
Natimorto 48 (48,98) 50 (51,02) 4,19 (2,77; 6,32) 

 

 
Vivo 360 (18,65) 1570 (81,35) 1,00 

 
Tabela 2. Análise estatística do cruzamento de informações do pré-natal com dados 

sociodemográficos das mulheres com sífilis no estado de Sergipe entre os anos de 2007 a 

2015. 

 

 A tabela 2 mostra que não houve correlação significativa entre a não realização do 

pré-natal e a faixa etária dessas mulheres (p-valor = 0,275). Por outro lado, existiu uma 

correlação significativa entre a realização do pré-natal e a ocupação da mãe, (p-valor = 

0,0000). 

  O percentual de mulheres que fizeram o pré-natal foi maior entre as que exerciam 

alguma atividade remunerada (85,75%); seguido pelas mulheres que eram estudantes 

(78,63%). Para o grupo de mães que eram donas de casa e as desempregadas, os percentuais 

foram de 73,72% e 57,63%, respectivamente. Ainda com relação à ocupação, a OR de uma 

mulher desempregada é 4,42 vezes de não realizar o pré-natal em comparação com as mães 
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que exercem alguma atividade remunerada. As mães donas de casa tiveram chance 2,15 vezes 

maior de não realizar o pré-natal em comparação com aquelas que exerciam atividade 

remunerada. Para as estudantes, o OR estimado não foi significativo uma vez que, o valor 1 

está dentro do intervalo de confiança (0,97; 2,75), ou seja, ao nível de significância de 5% não 

há diferença na chance de realização do pré-natal entre mães que são estudantes e aquelas que 

exercem atividade remunerada. 

Houve correlação significativa entre a não realização do pré-natal com o tratamento 

das mulheres e de forma concomitante com o tratamento de seu parceiro (p-valor=0,0000). 

Merece destacar que naqueles casos em que não foi realizado o tratamento do parceiro, 

29,28% deles ocorreram entre parceiros de mulheres que não realizaram o pré-natal. Já os 

casos em que foi realizado o tratamento concomitante dos parceiros, apenas 6,15% referem-se 

a casos dentre as mulheres que não realizaram o pré-natal.  

Através da razão de (OR) foi observado que, a não realização do pré-natal aumenta em 

8,77 vezes as chances da mulher realizar o tratamento inadequado e em 16,55 vezes as 

chances de não realizar o tratamento, no caso do tratamento do seu parceiro, a não realização 

do pré-natal, por parte da gestante aumenta em 6,32 vezes a chance de que o tratamento do 

parceiro não tenha sido realizado. 

Existiu correlação significativa entre a não realização do pré-natal e a evolução ou 

desfecho da gravidez (p-valor = 0,0000). Isso ficou evidente pelos 25% dos óbitos neonatais 

por diferentes causas devido a sífilis congênita ocorridos entre mulheres que não realizaram o 

pré-natal. Dessa maneira foram registrados: 37% de óbitos neonatais; 84% de abortos e 18% 

dos fetos que nasceram vivos. Através da razão do (OR) foi constatado que, a não realização 

do pré-natal aumenta em 2,59 vezes as chances de a mulher ter um filho que tenha óbito por 

sífilis congênita, 4,19 vezes a possibilidade de a criança nascer morta, e em 23,88 vezes a 

probabilidade de abortamento.  
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4. DISCUSSÃO  

 A análise das séries temporais em Sergipe evidenciou que houve tendência crescente 

tanto da sífilis gestacional quanto da congênita. A sífilis congênita, no estado apresentou uma 

taxa de incidência crescente entre 2007 a 2010 com tendência a estabilização a partir desse 

período.  

Em Sergipe, em estudo realizado por Saab [12] com o objetivo de conhecer a 

ocorência de aborto e a idade de mulheres gravidas com infecção por sífilis em Sergipe 

concluiu que foi elevado o registro de abortos em gestantes na maior parte dos municípios do 

estado, as taxas de prevalência e incidência de sífilis foram maiores que as reccomendadas 

pela OMS, e que a sífilis pode ser um fator associado à ocorrência de alta incidência de aborto 

e morbimortalidade perinatal. 

Em estudo prospectivo, observacional acerca da adesão e acompanhamento de recém-

nascidos de mães com sorologia positiva para o T. pallidum, realizado na Maternidade 

Filantrópica de Aracaju, entre 2010 e 2014, evidenciou-se uma incidência média de 10,2 

casos para cada mil nascidos vivos, sendo que 28% dos recém-nascidos não compareceram à 

primeira consulta para tratamento da doença. A taxa de abandono do tratamento foi de 75 e  o 

intervalo médio de cura desses recém-nascidos foi de 2,25 meses. A alta incidência da sífilis 

foi associada à baixa adesão ao tratamento, apenas 67,1% dos recém-nascidos foram tratados 

com Penicilina Cristalina [13]. 

Entre os anos 2010 e 2011 ocorreu um número muito elevado de casos de sífilis 

congênita, com aumento das notificações de 34% no Brasil [11]. No estado de Sergipe, assim 

como nos demais estados brasileiros as Infecções sexualmente transmissíveis (IST’s), são 

grave problema de saúde pública e em virtude dos indicadores estaduais estarem em 

consonância com os nacionais o estado de Sergipe adotou ações mais severas e eficazes com o 
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objetivo de controlar a doença dentre essas está à solicitação do VDRL aos homens em geral 

atendidos nas rotinas dos serviços de saúde prestados pelo SUS [14].  

Em um estudo realizado na China sobre o perfil epidemiológico das mulheres com 

sífilis, foi evidenciado um aumento abrupto no número de casos notificados da doença, que 

passou de 0.1 casos por mil nascidos vivos em 1991 para 69,9 casos por mil nascidos vivos 

(NV) em 2013 [15].  

No mesmo estudo foram analisadas características sociodemográficas, econômicas, 

bem como, informações gerais do pré-natal, tais como: número de consultas realizadas se 

houve o diagnóstico da doença em tempo hábil, se houve tratamento da mãe e do seu parceiro, 

se este foi realizado de forma correta dentre outras informações para tentar entender as causas 

do problema. Os resultados mostraram que a maioria das mulheres, 79,1%, recebeu o 

diagnóstico da doença antes de 37 semanas de gravidez, 55,4%, não receberam tratamento ou 

receberam de forma inadequada, 14% tiveram sérios problemas no desfecho da gravidez, 

como: abortamento, natimortalidade, baixo peso ao nascer e o aparecimento da sífilis 

congênita. [15]. 

 Este dado pode indicar uma possível fragilidade na qualidade da assistência do pré-

natal prestado à estas mulheres, demonstrando que o fato de que a realização do pré-natal 

pode não garantir que as ações preventivas preconizadas estejam sendo realizadas em sua 

totalidade, ou seja, não garantiu uma boa qualidade da assistência prestada a estas mulheres. 

Estratégias de detecção precoce e adoção de medidas de tratamento a estas mulheres devem 

ser fortalecidas e adotadas para buscar o fortalecimento assistencial e de quebrar a cadeia de 

transmissão da doença da mãe para o feto. Estes resultados ainda sugerem ocorrer falhas 

determinantes no nível de atenção primária a saúde [11]. 
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Peterman e Bernstein (2015) [16] estimaram as taxas e tendências da infecção por 

sífilis em grupos de populações nos Estados Unidos, e relataram que em 2013 as taxas de 

sífilis primária e secundária, entre os homens que praticavam sexo com homens eram altas, 

em torno de (228,8 por 100 000). 

Segundo o mesmo estudo descrito acima, a ocorência da sifilis em mulheres, é muito 

menos comum a taxa foi de (0,9 por 100 000) e ocorria em surtos isolados em alguns 

municípios com baixos níveis de infecção persistentes. Os autores afirmaram que entre 

mulheres a tendência da sífilis congênita seguiria semelhantemente a das sifilis primária e 

secundaria. Essa tendência teria implicações na disseminação da doença. Consideraram que o 

controle da sífilis através de notificação, triagem e tratamento adequados como ferramentas 

importantes para o controle dessa infecção sexualmente transmissível [16]. 

Lago (2012) [17] realizou estudos relacionando a prevenção e transmissão da sífilis de 

mãe para filho, enfatizando sobre o diagnóstico e o tratamento da sifilis na gravidez, destacou 

que, a epidemiologia da sífilis é influenciada por fatores socioeconômicos e culturais, e que os 

países pobres e em desenvolvimento identificaram a gravidade do problema e que, diante 

desta realidade enfrentam grandes desafios. 

A assistência pré-natal é entendida em linha geral como sendo um conjunto de ações e 

medidas direcionado as mulheres grávidas que incluem: orientações, exames, consultas e o 

rastreamento da presença de algumas doenças. Essas ações buscam detectar precocemente 

algumas doenças na mãe e no feto e em especial, com o diagnóstico precoce e tratamento 

adequado reduzir a incidência da sífilis congênita e da transmissão do HIV da mãe para o 

bebê [18]. 

O Ministério da Saúde preconiza que sejam realizadas no mínimo seis consultas de 

pré-natal ao longo da gestação e que, os testes diagnósticos de HIV e sífilis sejam realizados o 

mais precocemente e se possível, logo na primeira consulta da gestante ao pré-natal e repetido 
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no terceiro trimestre gestacional. Foi observado que, caso esta orientação tivesse sido 

executada de maneira satisfatória, possivelmente no estado de Sergipe, não teria ocorrido um 

número tão elevado de sífilis congênita [11]. 

Apesar do rastreamento e tratamento da sífilis, ao lado do custo efetivo de realização 

do pré-natal a presença ainda cosntante da doença continua a contribuir para o aumento da sua 

morbimormortalidade em todo o mundo [19].  

Adeyinka e colaboradores (2017), em um estudo realizado na Nigéria, avaliaram a 

prevalência, a tendência de cobertura e o tratamento da sifilis gestacional no programa 

nacional de prevenção de transmissão vertical da sífilis congenita e o progresso na eliminação 

da doença. Estes autores constataram que ao longo dos anos de 2013 a 2016, concluiram que 

o rastreamento e o tratamento da sífilis gestacional foram inadequados para atender as 

aspirações de eliminação da doença e admitiram que, uma rápida ampliação do rastreamento, 

tratamento da sífilis e de cuidados pré-natais são cruciais para evitar uma epidemia naquele 

país até o ano de 2020 [20]. 

 No Japão, Kamb, Taylor e Ishikawa (2018) relataram a ocorrência de uma taxa 

crescente de sífilis congênita maior nas mulheres japonesas jovens em idade reprodutiva entre 

de 20 a 29 anos [21]. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Japonês reconheceu esses 

dados como uma ameaça à saúde pública e fortaleceu suas campanhas de prevenção para 

rastreamento e tratamento da sífilis visando atender, em especial, a este grupo populacional 

[17]. 

 Na Colômbia, Garcés et al. (2017) em um estudo que teve como objetivo identificar 

lacunas entre os profissionais de saúde na prevenção da transmissão de sífilis / HIV de mãe 

para filho e fornecer recomendações para apoiar esses programas, comprovaram entre os 



84 

 

trabalhadores de saúde pesquisados, incluindo médicos a presença de déficits de 

conhecimento no manejo da sífilis gestacional [22]. 

 Destacaram ainda, que na realização dos testes rápidos para sífilis, utilizados em 

laboratórios clínicos em Cali, havia deficiências processuais em seu uso, incluindo garantia de 

controle de qualidade e que os profissionais de saúde estavam interessados em identificar e 

tratar a sífilis gestacional em um único evento. Estes autores sugeriram a necessidade de 

treinamento intensivo dirigido a profissionais de saúde e de políticas públicas voltadas para 

grupos acadêmicos para garantir a implementação adequada de novas estratégias para a 

prevenção da transmissão de sífilis / HIV de mãe para filho [22]. 

 O conhecimento dos profissionais da atenção básica sobre a sifilis em todas as suas 

apresentações, adquirida, gestacional e congênita é um fator importante no controle e cura 

deste agravo. Em estudo transversal realizado por Rodrigues, DC, 2017 entre janeiro e maio 

de 2015 sobre o conhecimentos manejo e práticas dos profissionais de saúde que trabalham no 

pré-natal sobre a sífilis durante a gravidez identificou que apenas 2 critérios, "conhecimento 

sobre a transmissão de mãe a criança de acordo com a idade gestacional" e "aconselhamento 

sobre infecção", atingiram 95% de conformidade [23].  

  De acordo com o mesmo estudo sobre o conhecimento do perfil epidemiológico, o 

objetivo da eliminação da sífilis congênita e o conhecimento sobre testes sorológicos 

apresentaram escores abaixo de 50%, por parte de médicos e enfermeiros, enquanto as 

práticas relacionadas ao aconselhamento pós-teste, ao controle da cura e ao tratamento dos 

parceiros atingiram 60%. O estudo ainda mostrou que barreiras organizacionais relacionadas 

ao início tardio do pré-natal, o retorno atrasado dos resultados do teste da sífilis, o tratamento 

adequado da doença com a aplicação da penicilina da benzatina nas unidades de atenção 

primária e ao tratamento dos parceiros são problemas identificados que necessitam de ações 

como: educação continuada direcionada aos profissionais de saúde que atuam na Estratégia 
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Saúde da Família, início precoce do pré-natal e tratamento adequado desta gestante e de seu 

parceiro são ações necessárias para o controle da sífilis congenita naquele estado [23].  
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5. CONCLUSÃO 

 

 Este estudo evidenciou a necessidade de continuar a rotina de testagem e 

aconselhamento para gestante no acompanhamento do pré-natal em Sergipe. 

 Embora as ações desenvolvidas no pré-natal não estejam sendo efetivas, ficou evidente 

que os índices elevados de sífilis congênita em Sergipe estão relacionados a fatores 

sociodemográficos das mulheres infectadas e que, embora as ações desenvolvidas no pré-natal 

não estejam sendo efetivas, estas devem continuar a serem fortalecidas, incentivadas e 

melhoradas, no estado de Sergipe. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As análises evidenciam que em Sergipe existe uma curva crescente de incidência da 

sífilis congênita, este fato está relacionado com a fragilidade da assistência de pré-natal 

prestada às gestantes, embora, a grande maioria delas tenha realizado as ações e serviços 

oferecidos pelo pré-natal, tiveram diagnóstico tardio da doença, muitas vezes no período pós-

parto, acarretando na transmissão da doença ao feto.  

Foi verificado também, que a maioria das mulheres notificadas encontra-se entre 20 e 

34 anos de idade, possuem ensino fundamental e se declararam pardas, ou seja, a presença da 

doença está relacionada com fatores socioeconômicos. 

 O fato de grande parte de essas mulheres terem tido acesso ao diagnóstico da sífilis 

gestacional no nível terciário de atenção a saúde, ou seja, no hospital de referencia já no 

momento do parto ou no período pós-parto sugere falha nos determinantes assistenciais no 

nível de atenção primária a saúde, ou seja, na atenção básica, isso mostra que não houve ações 

de enfrentamento do problema em períodos anteriores, no pré-natal, isso mostra que o 

tratamento desta mulher e/ou de seu parceiro não foi estabelecido em tempos hábeis que 

fossem capazes de evitar a transmissão fetal. 

 A distribuição geográfica das áreas de risco mostrou-se heterogênea, em função 

tanto da amplitude do território, como pela concentração de casos em determinadas regiões. 

Embora tenha sido observada uma fragilidade da assistência do pré-natal ofertado a 

essas mulheres em Sergipe, a realização das ações presentes nele (pré-natal) ainda se constitui 

uma ferramenta eficaz na redução da transmissão vertical através do diagnóstico precoce, 

tratamento dos infectados e busca ativa de faltosos, nesse caso, o parceiro sexual da gestante. 

Infelizmente, foi percebido nesses parcereiros, que essas ações não foram prestadas 

adequadamente no citado estado. 
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o or for non-clinical or non-research studies: a description of what the article 

reports 

 list the full names, institutional addresses and email addresses for all authors 



101 

 

o if a collaboration group should be listed as an author, please list the group 

name as an author. If you would like the names of the individual members of 

the group to be searchable through their individual PubMed records, please 

include this information in the “Acknowledgements” section in accordance 

with the instructions below 

 indicate the corresponding author 

Abstract 

The abstract should briefly summarize the aim, findings or purpose of the article. Please 

minimize the use of abbreviations and do not cite references in the abstract. 

Keywords 

Three to ten keywords representing the main content of the article. 

Main text 

This should contain the body of the article, and may also be broken into subsections with 

short, informative headings. 

List of abbreviations 

If abbreviations are used in the text they should be defined in the text at first use, and a list of 

abbreviations should be provided. 

Declarations 

All manuscripts must contain the following sections under the heading 'Declarations': 

 Ethics approval and consent to participate 

 Consent for publication 

 Availability of data and material 

 Competing interests 

 Funding 

 Authors' contributions 

 Acknowledgements 
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 Authors' information (optional) 

Please see below for details on the information to be included in these sections. 

If any of the sections are not relevant to your manuscript, please include the heading and write 

'Not applicable' for that section.  

Ethics approval and consent to participate 

Manuscripts reporting studies involving human participants, human data or human tissue 

must: 

 include a statement on ethics approval and consent (even where the need for approval 

was waived) 

 include the name of the ethics committee that approved the study and the committee’s 

reference number if appropriate 

Studies involving animals must include a statement on ethics approval. 

If your manuscript does not report on or involve the use of any animal or human data or 

tissue, please state “Not applicable” in this section. 

Consent for publication 

If your manuscript contains any individual person’s data in any form (including any 

individual details, images or videos), consent for publication must be obtained from that 

person, or in the case of children, their parent or legal guardian. All presentations of case 

reports must have consent for publication. 

You can use your institutional consent form or our consent form if you prefer. You should not 

send the form to us on submission, but we may request to see a copy at any stage (including 

after publication). 

If your manuscript does not contain data from any individual person, please state “Not 

applicable” in this section. 

Availability of data and materials 

https://resource-cms.springernature.com/springer-cms/rest/v1/content/6633976/data/v2
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All manuscripts must include an ‘Availability of data and materials’ statement. Data 

availability statements should include information on where data supporting the results 

reported in the article can be found including, where applicable, hyperlinks to publicly 

archived datasets analysed or generated during the study. By data we mean the minimal 

dataset that would be necessary to interpret, replicate and build upon the findings reported in 

the article. We recognise it is not always possible to share research data publicly, for instance 

when individual privacy could be compromised, and in such instances data availability should 

still be stated in the manuscript along with any conditions for access. 

Data availability statements can take one of the following forms (or a combination of more 

than one if required for multiple datasets): 

 The datasets generated and/or analysed during the current study are available in the 

[NAME] repository, [PERSISTENT WEB LINK TO DATASETS] 

 The datasets used and/or analysed during the current study are available from the 

corresponding author on reasonable request. 

 All data generated or analysed during this study are included in this published article 

[and its supplementary information files]. 

 The datasets generated and/or analysed during the current study are not publicly 

available due [REASON WHY DATA ARE NOT PUBLIC] but are available from the 

corresponding author on reasonable request. 

 Data sharing is not applicable to this article as no datasets were generated or analysed 

during the current study. 

 The data that support the findings of this study are available from [third party name] 

but restrictions apply to the availability of these data, which were used under license 

for the current study, and so are not publicly available. Data are however available 

from the authors upon reasonable request and with permission of [third party name]. 

 Not applicable. If your manuscript does not contain any data, please state 'Not 

applicable' in this section. 

Competing interests 

All financial and non-financial competing interests must be declared in this section. 
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See our editorial policies for a full explanation of competing interests. If you are unsure 

whether you or any of your co-authors have a competing interest please contact the editorial 

office. 

Please use the authors initials to refer to each authors' competing interests int his section. 

If you do not have any competing interests, please state "The authors declare that they have 

no competing interests" in this section. 

Funding 

All sources of funding for the research reported should be declared. The role of the funding 

body in the design of the study and collection, analysis, and interpretation of data and in 

writing the manuscript should be declared. 

Authors' contributions 

The individual contributions of authors to the manuscript should be specified in this section. 

Guidance and criteria for authorship can be found in our editorial policies. 

Please use initials to refer to each author's contribution in this section, for example: "FC 

analyzed and interpreted the patient data regarding the hematological disease and the 

transplant. RH performed the histological examination of the kidney, and was a major 

contributor in writing the manuscript. All authors read and approved the final manuscript." 

Acknowledgements 

Please acknowledge anyone who contributed towards the article who does not meet the 

criteria for authorship including anyone who provided professional writing services or 

materials. 

Authors should obtain permission to acknowledge from all those mentioned in the 

Acknowledgements section. 

See our editorial policies for a full explanation of acknowledgements and authorship criteria. 

If you do not have anyone to acknowledge, please write "Not applicable" in this section. 

http://www.biomedcentral.com/submissions/editorial-policies#competing+interests
http://www.biomedcentral.com/submissions/editorial-policies#authorship
http://www.biomedcentral.com/submissions/editorial-policies#authorship
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Group authorship (for manuscripts involving a collaboration group): if you would like the 

names of the individual members of a collaboration Group to be searchable through their 

individual PubMed records, please ensure that the title of the collaboration Group is included 

on the title page and in the submission system and also include collaborating author names as 

the last paragraph of the “Acknowledgements” section. Please add authors in the format First 

Name, Middle initial(s) (optional), Last Name. You can add institution or country information 

for each author if you wish, but this should be consistent across all authors. 

Please note that individual names may not be present in the PubMed record at the time a 

published article is initially included in PubMed as it takes PubMed additional time to code 

this information. 

Authors' information 

This section is optional. 

You may choose to use this section to include any relevant information about the author(s) 

that may aid the reader's interpretation of the article, and understand the standpoint of the 

author(s). This may include details about the authors' qualifications, current positions they 

hold at institutions or societies, or any other relevant background information. Please refer to 

authors using their initials. Note this section should not be used to describe any competing 

interests. 

 

Endnotes 

Endnotes should be designated within the text using a superscript lowercase letter and all 

notes (along with their corresponding letter) should be included in the Endnotes section. 

Please format this section in a paragraph rather than a list. 

References 

Examples of the Vancouver reference style are shown below. 

Healthwise Knowledgebase. US Pharmacopeia, Rockville. 1998. http://www.healthwise.org. 

Accessed 21 Sept 1998. 
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Figures, tables and additional files 

See General formatting guidelines for information on how to format figures, tables and 

additional files. 

Submit your manuscript in Editorial Manager 

Preparing figures 

 

When preparing figures, please follow the formatting instructions below. 

 Figures should be provided as separate files, not embedded in the main manuscript 

file. 

 Each figure of a manuscript should be submitted as a single file that fits on a single 

page in portrait format. 

 Tables should NOT be submitted as figures but should be included in the main 

manuscript file. 

 Multi-panel figures (those with parts a, b, c, d etc.) should be submitted as a single 

composite file that contains all parts of the figure. 

 Figures should be numbered in the order they are first mentioned in the text, and 

uploaded in this order. 

 Figures should be uploaded in the correct orientation. 

 Figure titles (max 15 words) and legends (max 300 words) should be provided in the 

main manuscript, not in the graphic file. 

 Figure keys should be incorporated into the graphic, not into the legend of the figure. 

 Each figure should be closely cropped to minimize the amount of white space 

surrounding the illustration. Cropping figures improves accuracy when placing the 

figure in combination with other elements when the accepted manuscript is prepared 

for publication on our site. For more information on individual figure file formats, see 

our detailed instructions. 

 Individual figure files should not exceed 10 MB. If a suitable format is chosen, this 

file size is adequate for extremely high quality figures. 

 Please note that it is the responsibility of the author(s) to obtain permission from 

the copyright holder to reproduce figures (or tables) that have previously been 

published elsewhere. In order for all figures to be open access, authors must have 

https://idpjournal.biomedcentral.com/submission-guidelines/preparing-your-manuscript
https://www.editorialmanager.com/idop/
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permission from the rights holder if they wish to include images that have been 

published elsewhere in non open access journals. Permission should be indicated in 

the figure legend, and the original source included in the reference list. 

Figure file types 

We accept the following file formats for figures: 

 EPS (suitable for diagrams and/or images) 

 PDF (suitable for diagrams and/or images) 

 Microsoft Word (suitable for diagrams and/or images, figures must be a single page) 

 PowerPoint (suitable for diagrams and/or images, figures must be a single page) 

 TIFF (suitable for images) 

 JPEG (suitable for photographic images, less suitable for graphical images) 

 PNG (suitable for images) 

 BMP (suitable for images) 

 CDX (ChemDraw - suitable for molecular structures) 

For information and suggestions of suitable file formats for specific figure types, please see 

our author academy. 

Figure size and resolution 

Figures are resized during publication of the final full text and PDF versions to conform to the 

BioMed Central standard dimensions, which are detailed below. 

Figures on the web: 

 width of 600 pixels (standard), 1200 pixels (high resolution). 

Figures in the final PDF version: 

 width of 85 mm for half page width figure 

 width of 170 mm for full page width figure 

 maximum height of 225 mm for figure and legend 

 image resolution of approximately 300 dpi (dots per inch) at the final size 

https://www.biomedcentral.com/getpublished/writing-resources/data-presentation
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Figures should be designed such that all information, including text, is legible at these 

dimensions. All lines should be wider than 0.25 pt when constrained to standard figure 

widths. All fonts must be embedded. 

Figure file compression 

 Vector figures should if possible be submitted as PDF files, which are usually more compact 

than EPS files. 

 TIFF files should be saved with LZW compression, which is lossless (decreases file 

size without decreasing quality) in order to minimize upload time. 

 JPEG files should be saved at maximum quality. 

 Conversion of images between file types (especially lossy formats such as JPEG) 

should be kept to a minimum to avoid degradation of quality. 

Preparing tables 

 

When preparing tables, please follow the formatting instructions below. 

 Tables should be numbered and cited in the text in sequence using Arabic numerals 

(i.e. Table 1, Table 2 etc.). 

 Tables less than one A4 or Letter page in length can be placed in the appropriate 

location within the manuscript. 

 Tables larger than one A4 or Letter page in length can be placed at the end of the 

document text file. Please cite and indicate where the table should appear at the 

relevant location in the text file so that the table can be added in the correct place 

during production. 

 Larger datasets, or tables too wide for A4 or Letter landscape page can be uploaded as 

additional files. Please see [below] for more information. 

 Tabular data provided as additional files can be uploaded as an Excel spreadsheet (.xls 

) or comma separated values (.csv). Please use the standard file extensions. 

 Table titles (max 15 words) should be included above the table, and legends (max 300 

words) should be included underneath the table. 

 Tables should not be embedded as figures or spreadsheet files, but should be formatted 

using ‘Table object’ function in your word processing program. 
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 Color and shading may not be used. Parts of the table can be highlighted using 

superscript, numbering, lettering, symbols or bold text, the meaning of which should 

be explained in a table legend. 

 Commas should not be used to indicate numerical values. 

If you have any questions or are experiencing a problem with tables, please contact the 

customer service team at info@biomedcentral.com. 

Preparing additional files 

 

As the length and quantity of data is not restricted for many article types, authors can provide 

datasets, tables, movies, or other information as additional files. 

All Additional files will be published along with the accepted article. Do not include files 

such as patient consent forms, certificates of language editing, or revised versions of the main 

manuscript document with tracked changes. Such files, if requested, should be sent by email 

to the journal’s editorial email address, quoting the manuscript reference number. Please do 

not send completed patient consent forms unless requested. 

Results that would otherwise be indicated as "data not shown" should be included as 

additional files. Since many web links and URLs rapidly become broken, BioMed Central 

requires that supporting data are included as additional files, or deposited in a recognized 

repository. Please do not link to data on a personal/departmental website. Do not include any 

individual participant details. The maximum file size for additional files is 20 MB each, and 

files will be virus-scanned on submission. Each additional file should be cited in sequence 

within the main body of text. 

If additional material is provided, please list the following information in a separate section of 

the manuscript text: 

 File name (e.g. Additional file 1) 

 File format including the correct file extension for example .pdf, .xls, .txt, .pptx 

(including name and a URL of an appropriate viewer if format is unusual) 

 Title of data 

mailto:info@biomedcentral.com
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 Description of data 

Additional files should be named "Additional file 1" and so on and should be referenced 

explicitly by file name within the body of the article, e.g. 'An additional movie file shows this 

in more detail [see Additional file 1]'. 

For further guidance on how to use Additional files or recommendations on how to present 

particular types of data or information, please see How to use additional files. 

Figures, tables and additional files 

 

See General formatting guidelines for information on how to format figures, tables and 

additional files. 

Submit your manuscript in Editorial Manager 

Preparing figures 

 

When preparing figures, please follow the formatting instructions below. 

 Figures should be provided as separate files, not embedded in the main manuscript 

file. 

 Each figure of a manuscript should be submitted as a single file that fits on a single 

page in portrait format. 

 Tables should NOT be submitted as figures but should be included in the main 

manuscript file. 

 Multi-panel figures (those with parts a, b, c, d etc.) should be submitted as a single 

composite file that contains all parts of the figure. 

 Figures should be numbered in the order they are first mentioned in the text, and 

uploaded in this order. 

 Figures should be uploaded in the correct orientation. 

 Figure titles (max 15 words) and legends (max 300 words) should be provided in the 

main manuscript, not in the graphic file. 

 Figure keys should be incorporated into the graphic, not into the legend of the figure. 

https://www.biomedcentral.com/getpublished/writing-resources/additional-files
https://idpjournal.biomedcentral.com/submission-guidelines/preparing-your-manuscript
https://www.editorialmanager.com/idop/
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 Each figure should be closely cropped to minimize the amount of white space 

surrounding the illustration. Cropping figures improves accuracy when placing the 

figure in combination with other elements when the accepted manuscript is prepared 

for publication on our site. For more information on individual figure file formats, see 

our detailed instructions. 

 Individual figure files should not exceed 10 MB. If a suitable format is chosen, this 

file size is adequate for extremely high quality figures. 

 Please note that it is the responsibility of the author(s) to obtain permission from 

the copyright holder to reproduce figures (or tables) that have previously been 

published elsewhere. In order for all figures to be open access, authors must have 

permission from the rights holder if they wish to include images that have been 

published elsewhere in non open access journals. Permission should be indicated in 

the figure legend, and the original source included in the reference list. 

Figure file types 

 

We accept the following file formats for figures: 

 EPS (suitable for diagrams and/or images) 

 PDF (suitable for diagrams and/or images) 

 Microsoft Word (suitable for diagrams and/or images, figures must be a single page) 

 PowerPoint (suitable for diagrams and/or images, figures must be a single page) 

 TIFF (suitable for images) 

 JPEG (suitable for photographic images, less suitable for graphical images) 

 PNG (suitable for images) 

 BMP (suitable for images) 

 CDX (ChemDraw - suitable for molecular structures) 

For information and suggestions of suitable file formats for specific figure types, please see 

our author academy. 

 

 

https://www.biomedcentral.com/getpublished/writing-resources/data-presentation
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Figure size and resolution 

 

Figures are resized during publication of the final full text and PDF versions to conform to the 

BioMed Central standard dimensions, which are detailed below. 

Figures on the web: 

 width of 600 pixels (standard), 1200 pixels (high resolution). 

Figures in the final PDF version: 

 width of 85 mm for half page width figure 

 width of 170 mm for full page width figure 

 maximum height of 225 mm for figure and legend 

 image resolution of approximately 300 dpi (dots per inch) at the final size 

Figures should be designed such that all information, including text, is legible at these 

dimensions. All lines should be wider than 0.25 pt when constrained to standard figure 

widths. All fonts must be embedded. 

Figure file compression 

 Vector figures should if possible be submitted as PDF files, which are usually more compact 

than EPS files. 

 TIFF files should be saved with LZW compression, which is lossless (decreases file 

size without decreasing quality) in order to minimize upload time. 

 JPEG files should be saved at maximum quality. 

 Conversion of images between file types (especially lossy formats such as JPEG) 

should be kept to a minimum to avoid degradation of quality. 

Preparing tables 

 

When preparing tables, please follow the formatting instructions below. 
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 Tables should be numbered and cited in the text in sequence using Arabic numerals 

(i.e. Table 1, Table 2 etc.). 

 Tables less than one A4 or Letter page in length can be placed in the appropriate 

location within the manuscript. 

 Tables larger than one A4 or Letter page in length can be placed at the end of the 

document text file. Please cite and indicate where the table should appear at the 

relevant location in the text file so that the table can be added in the correct place 

during production. 

 Larger datasets, or tables too wide for A4 or Letter landscape page can be uploaded as 

additional files. Please see [below] for more information. 

 Tabular data provided as additional files can be uploaded as an Excel spreadsheet (.xls 

) or comma separated values (.csv). Please use the standard file extensions. 

 Table titles (max 15 words) should be included above the table, and legends (max 300 

words) should be included underneath the table. 

 Tables should not be embedded as figures or spreadsheet files, but should be formatted 

using ‘Table object’ function in your word processing program. 

 Color and shading may not be used. Parts of the table can be highlighted using 

superscript, numbering, lettering, symbols or bold text, the meaning of which should 

be explained in a table legend. 

 Commas should not be used to indicate numerical values. 

If you have any questions or are experiencing a problem with tables, please contact the 

customer service team at info@biomedcentral.com. 

Preparing additional files 

 

As the length and quantity of data is not restricted for many article types, authors can provide 

datasets, tables, movies, or other information as additional files. 

All Additional files will be published along with the accepted article. Do not include files 

such as patient consent forms, certificates of language editing, or revised versions of the main 

manuscript document with tracked changes. Such files, if requested, should be sent by email 

mailto:info@biomedcentral.com
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to the journal’s editorial email address, quoting the manuscript reference number. Please do 

not send completed patient consent forms unless requested. 

Results that would otherwise be indicated as "data not shown" should be included as 

additional files. Since many web links and URLs rapidly become broken, BioMed Central 

requires that supporting data are included as additional files, or deposited in a recognized 

repository. Please do not link to data on a personal/departmental website. Do not include any 

individual participant details. The maximum file size for additional files is 20 MB each, and 

files will be virus-scanned on submission. Each additional file should be cited in sequence 

within the main body of text. 

If additional material is provided, please list the following information in a separate section of 

the manuscript text: 

 File name (e.g. Additional file 1) 

 File format including the correct file extension for example .pdf, .xls, .txt, .pptx 

(including name and a URL of an appropriate viewer if format is unusual) 

 Title of data 

 Description of data 

Additional files should be named "Additional file 1" and so on and should be referenced 

explicitly by file name within the body of the article, e.g. 'An additional movie file shows this 

in more detail [see Additional file 1]'. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

ANEXO D 

 

Publication rules and letter to the editor the magazine Acta Tropica 

Please submit the manuscript with double line spacing and with continuous line numbering. 

Article structure 

Subdivision - numbered sections  

Divide your article into clearly defined and numbered sections. Subsections should be numbered 1.1 

(then 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, etc. (the abstract is not included in section numbering). Use this numbering 

also for internal cross-referencing: do not just refer to 'the text'. Any subsection may be given a brief 

heading. Each heading should appear on its own separate line. 

Introduction  

State the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding a detailed literature 

survey or a summary of the results. 

Material and methods  

Provide sufficient details to allow the work to be reproduced by an independent researcher. Methods 

that are already published should be summarized, and indicated by a reference. If quoting directly 

from a previously published method, use quotation marks and also cite the source. Any modifications 

to existing methods should also be described. 

Theory/calculation  

A Theory section should extend, not repeat, the background to the article already dealt with in the 

Introduction and lay the foundation for further work. In contrast, a Calculation section represents a 

practical development from a theoretical basis. 

Results  

Results should be clear and concise. 

Discussion  

This should explore the significance of the results of the work, not repeat them. A combined Results 

and Discussion section is often appropriate. Avoid extensive citations and discussion of published 

literature. 

Conclusions  

The main conclusions of the study may be presented in a short Conclusions section, which may stand 

alone or form a subsection of a Discussion or Results and Discussion section. 

Appendices  

If there is more than one appendix, they should be identified as A, B, etc. Formulae and equations in 

appendices should be given separate numbering: Eq. (A.1), Eq. (A.2), etc.; in a subsequent appendix, 
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Eq. (B.1) and so on. Similarly for tables and figures: Table A.1; Fig. A.1, etc. 

Essential title page information  

 

• Title. Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval systems. Avoid 

abbreviations and formulae where possible. 

• Author names and affiliations. Please clearly indicate the given name(s) and family name(s) of each 

author and check that all names are accurately spelled. You can add your name between parentheses in 

your own script behind the English transliteration. Present the authors' affiliation addresses (where the 

actual work was done) below the names. Indicate all affiliations with a lower-case superscript letter 

immediately after the author's name and in front of the appropriate address. Provide the full postal 

address of each affiliation, including the country name and, if available, the e-mail address of each 

author. 

• Corresponding author. Clearly indicate who will handle correspondence at all stages of refereeing 

and publication, also post-publication. This responsibility includes answering any future queries about 

Methodology and Materials. Ensure that the e-mail address is given and that contact details are kept up 

to date by the corresponding author. 

• Present/permanent address. If an author has moved since the work described in the article was done, 

or was visiting at the time, a 'Present address' (or 'Permanent address') may be indicated as a footnote 

to that author's name. The address at which the author actually did the work must be retained as the 

main, affiliation address. Superscript Arabic numerals are used for such footnotes. 

 

Abstract  

A concise and factual abstract is required. The abstract should state briefly the purpose of the research, 

the principal results and major conclusions. An abstract is often presented separately from the article, 

so it must be able to stand alone. For this reason, References should be avoided, but if essential, then 

cite the author(s) and year(s). Also, non-standard or uncommon abbreviations should be avoided, but 

if essential they must be defined at their first mention in the abstract itself. 

 

Graphical abstract  

Please provide, when submitting your article, a graphical abstract. This comprises the title, authors and 

affiliations, identical to the article itself, a summary of about 25 words, and a pictogram: one figure 

representative of the work described. Maximum image size: 400 × 600 pixels (h × w, recommended 

size 200 × 500 pixels). Preferred file types: TIFF, EPS, PDF or MS Office files. See 

http://www.elsevier.com/graphicalabstracts for examples. 

 

Highlights  

Highlights are mandatory for this journal. They consist of a short collection of bullet points that 
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convey the core findings of the article and should be submitted in a separate editable file in the online 

submission system. Please use 'Highlights' in the file name and include 3 to 5 bullet points (maximum 

85 characters, including spaces, per bullet point). You can view example Highlights on our 

information site. 

 

Keywords  

Immediately after the abstract, provide a maximum of 6 keywords, using American spelling and 

avoiding general and plural terms and multiple concepts (avoid, for example, 'and', 'of'). Be sparing 

with abbreviations: only abbreviations firmly established in the field may be eligible. These keywords 

will be used for indexing purposes. 

 

Abbreviations  

Define abbreviations that are not standard in this field in a footnote to be placed on the first page of the 

article. Such abbreviations that are unavoidable in the abstract must be defined at their first mention 

there, as well as in the footnote. Ensure consistency of abbreviations throughout the article. 

 

Acknowledgements  

Collate acknowledgements in a separate section at the end of the article before the references and do 

not, therefore, include them on the title page, as a footnote to the title or otherwise. List here those 

individuals who provided help during the research (e.g., providing language help, writing assistance or 

proof reading the article, etc.). 

 

Formatting of funding sources  

List funding sources in this standard way to facilitate compliance to funder's requirements: 

Funding: This work was supported by the National Institutes of Health [grant numbers xxxx, yyyy]; 

the Bill & Melinda Gates Foundation, Seattle, WA [grant number zzzz]; and the United States 

Institutes of Peace [grant number aaaa]. 

It is not necessary to include detailed descriptions on the program or type of grants and awards. When 

funding is from a block grant or other resources available to a university, college, or other research 

institution, submit the name of the institute or organization that provided the funding. 

If no funding has been provided for the research, please include the following sentence: 

This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or 

not-for-profit sectors. 

Units  

Follow internationally accepted rules and conventions: use the international system of units (SI). If 
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other units are mentioned, please give their equivalent in SI. 

 

Math formulae  

Please submit math equations as editable text and not as images. Present simple formulae in line with 

normal text where possible and use the solidus (/) instead of a horizontal line for small fractional 

terms, e.g., X/Y. In principle, variables are to be presented in italics. Powers of e are often more 

conveniently denoted by exp. Number consecutively any equations that have to be displayed 

separately from the text (if referred to explicitly in the text). 

 

Footnotes  

Footnotes should be used sparingly. Number them consecutively throughout the article. Many word 

processors build footnotes into the text, and this feature may be used. Should this not be the case, 

indicate the position of footnotes in the text and present the footnotes themselves separately at the end 

of the article. 

 

Artwork 

Electronic artwork  

General points 

• Make sure you use uniform lettering and sizing of your original artwork.  

• Preferred fonts: Arial (or Helvetica), Times New Roman (or Times), Symbol, Courier.  

• Number the illustrations according to their sequence in the text.  

• Use a logical naming convention for your artwork files.  

• Indicate per figure if it is a single, 1.5 or 2-column fitting image.  

• For Word submissions only, you may still provide figures and their captions, and tables within a 

single file at the revision stage.  

• Please note that individual figure files larger than 10 MB must be provided in separate source files. 

A detailed guide on electronic artwork is available. 

You are urged to visit this site; some excerpts from the detailed information are given here.  

Formats  

Regardless of the application used, when your electronic artwork is finalized, please 'save as' or 

convert the images to one of the following formats (note the resolution requirements for line drawings, 

halftones, and line/halftone combinations given below):  

EPS (or PDF): Vector drawings. Embed the font or save the text as 'graphics'.  
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TIFF (or JPG): Color or grayscale photographs (halftones): always use a minimum of 300 dpi.  

TIFF (or JPG): Bitmapped line drawings: use a minimum of 1000 dpi.  

TIFF (or JPG): Combinations bitmapped line/half-tone (color or grayscale): a minimum of 500 dpi is 

required.  

Please do not:  

• Supply files that are optimized for screen use (e.g., GIF, BMP, PICT, WPG); the resolution is too 

low.  

• Supply files that are too low in resolution.  

• Submit graphics that are disproportionately large for the content. 

 

Color artwork  

Please make sure that artwork files are in an acceptable format (TIFF (or JPEG), EPS (or PDF), or MS 

Office files) and with the correct resolution. If, together with your accepted article, you submit usable 

color figures then Elsevier will ensure, at no additional charge, that these figures will appear in color 

online (e.g., ScienceDirect and other sites) regardless of whether or not these illustrations are 

reproduced in color in the printed version. For color reproduction in print, you will receive 

information regarding the costs from Elsevier after receipt of your accepted article. Please indicate 

your preference for color: in print or online only. Further information on the preparation of electronic 

artwork. 

 

Illustration services  
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