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1. Introdução 

 

A Sífilis caracteriza-se por ser doença infecciosa, sistêmica desde sua fase inicial, de 

evolução crônica, sujeita a surtos de agudização e períodos de latência. Seu agente 

etiológico é o Treponema pallidum, bactéria espiroqueta anaeróbia, exclusivo do ser 

humano, desenvolve-se bem em meios úmidos e é sensível ao calor, a ambientes secos, 

a detergentes e a antissépticos comuns (MIKALOVÁ et al, 2010).  

Clinicamente, a sífilis pode ser classificada em primária, secundária e terciária. 

Essa classificação é resultado da observação da história natural da evolução da sífilis, 

que é marcada por lesões específicas e períodos assintomáticos. Representando os 

estágios pelos quais evolui a doença (FACCO et al, 2002). 

Na década de 40, com a introdução da penicilina no esquema terapêutico, as 

taxas de sífilis sofreram importante queda mundialmente. A partir dos anos 1960 e, 

principalmente, da década de 1980, detectou-se um crescimento mundial da sífilis, fato 

este atribuído à maior liberação sexual e ao aumento do uso de drogas injetáveis. 

Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), ocorrem 340 milhões 

de casos de DSTs no mundo por ano, entre as quais 12 milhões são de sífilis e, em 90% 

dos casos, acontecem em países em desenvolvimento. No Brasil, estima-se que ocorrem 

900 mil casos de sífilis por ano (PASSOS et al, 2004). 

Como consequência ao aumento de sífilis adquirida, houve um aumento 

proporcional de sua transmissão vertical.  A OMS estima que 10 a 15% das gestantes 

residentes em países subdesenvolvidos estariam infectadas pelo Treponema pallidum 

.Em 1993, o Ministério de Saúde do Brasil (MS) lançou o projeto de eliminação da 

sífilis congênita de acordo com a proposta de controle do agravo nas Américas, 

proposto pela Organização Pan-Americana de Saúde e OMS. Nesta iniciativa foi 

definida a meta de redução da taxa de incidência da sífilis congênita para valores 

menores ou iguais a um caso por mil nascidos vivos (RODRIGUES; GUIMARÃES, 

2004. KOMKA; LAGO, 2007). 

 A notificação compulsória dos casos de sífilis na gestante a partir do ano de 

2006 somada a já estabelecida notificação dos casos de sífilis congênita desde 1987, 
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propiciou melhor análise da situação desse agravo no Brasil e desenvolvimento de 

estratégias de combate a transmissão vertical da sífilis (RODRIGUES; GUIMARÃES; 

CÉSAR, 2008). 

Uma dessas estratégias é o rastreamento da sífilis na gestante durante a 

realização do pré-natal. Em conformidade com a Resolução SS nº41 de 24/03/2005, 

deverá ser oferecido teste não treponêmico (VDRL) na primeira consulta de pré-natal 

para todas as gestantes, idealmente no primeiro trimestre e no início do terceiro 

trimestre da gestação. Na maternidade, deve ser realizado o VDRL em toda mulher 

admitida para parto (nascido vivo ou natimorto) ou curetagem (após o aborto) 

(SARACENI; LEAL; HARTZ, 2005; VÍCTOR et al, 2010). 

 A maioria das mulheres infectadas é identificada durante a gestação ou no 

momento do parto. Mas, estima-se, que 38 a 48% das gestantes infectadas ainda chegam 

às maternidades sem resultados das sorologias importantes, como a sorologia para sífilis 

e HIV (ROMANELLI et al, 2006; MAGALHÃES et al, 2011). Esse quadro 

impossibilita que medidas de prevenção, como o tratamento da gestante com penicilina, 

para evitar a transmissão vertical seja realizada, refletindo nos altos índices de sífilis 

congênita ainda encontrados no Brasil. Evidências indicam que um acompanhamento 

pré-natal adequado é um importante fator de diminuição da incidência de agravos como 

baixo peso ao nascer, prematuridade, infecções congênitas e óbito 

perinatal(CHUFALO; MACIEL; ESPÍNDOLA, 2006).  

A transmissão vertical pode ocorrer em qualquer fase da gestação e em qualquer 

estágio da doença, com probabilidades de 50% a 100% na sífilis primária e secundária, 

40% na sífilis latente precoce e 10% na sífilis tardia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2008). 

A sífilis congênita é o mais grave desfecho adverso prevenível da gestação e 

corresponde a aproximadamente, 50% dos recém-nascidos com seqüelas físicas, 

sensoriais ou de desenvolvimento quando não resulta em perda fetal e perinatal. É 

classificada em precoce, quando se manifesta até os dois anos de idade, e em tardia, 

quando se manifesta após os dois anos de idade. Isso resulta em aumento dos gastos 

públicos com cirurgias, reabilitação e consultas (MAGALHÃES et al, 2011). 
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No período de 1998 a 2005, foram notificados 29.396 casos de sífilis congênita. 

O Boletim Epidemiológico da Sífilis de 2012 revelou que entre os anos de 2005 e 2012 

foram notificados no SINAN (Sistema de Informação Nacional de Agravos e 

Notificação) 80.041 casos em menores de um ano de idade. Esse crescimento 

expressivo do número de casos, além de ser atribuído ao aumento da notificação dos 

casos, revela que o país ainda está longe de conseguir alcançar a meta proposta pela 

OMS. Em 2011, a taxa de incidência de sífilis congênita no Brasil foi de 3,3 casos por 

1000 nascidos vivos. A sífilis gestacional e congênita são mais prevalentes nas Regiões 

Sudeste e Nordeste, com 21.941 (38%) e 14.321(25,7%) casos de sífilis na gestante, 

respectivamente, e 36.770(45,9%) e 25.133(31,4%) casos de sífilis congênita, 

respectivamente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  

Os números oficiais do Ministério da Saúde são muito expressivos, mas 

acredita-se que o número real de casos de sífilis congênita e gestacional seja ainda 

maior. No ano de 2004, por exemplo, foram notificados 5.763 casos de sífilis congênita, 

no entanto, estima-se que o número real de casos desse agravo foi de 12.338, o que 

sugere subnotificação de 53% dos casos. Para o mesmo ano, as regiões Sul e Norte 

apresentaram taxas de subnotificação de 79% e 72%, respectivamente (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2006). Muitos sãos os motivos para essa subnotificação: dificuldade do 

preenchimento das fichas de notificação desses agravos, o não cumprimento do 

protocolo das consultas do pré-natal para a gestante, desinteresse/desinformação médica 

quanto à importância da notificação, entre outros (KOMKA; LAGO, 2007). 

Observa-se assim a magnitude que a sífilis congênita e a sífilis na gestante 

apresenta no panorama dos agravos que o Brasil tem por meta erradicar. O estado de 

Sergipe encontra-se no terceiro lugar de incidência de sífilis congênita, de acordo com o 

Boletim Epidemiológico de 2012, com 6,7 casos de sífilis congênita por mil nascidos 

vivos. Isso representa mais que o dobro da incidência nacional para o mesmo ano de 

2012 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). Sendo a sífilis congênita totalmente 

prevenível e tratável, faz-se importante conhecer a prevalência da sífilis congênita e da 

sífilis na gestante no estado de Sergipe. 
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2. Revisão de Literatura 

 

2.1. Sífilis - Epidemiologia 

 

A partir dos anos 1960 e, principalmente, da década de 1980, detectou-se um 

aumento mundial do número de casos de sífilis entre a população em geral, tornando-a 

um dos mais desafiadores problemas de saúde pública deste início de milênio (DE 

LORENZI; MADI, 2001).  

Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), ocorrem 340 

milhões de casos de DST no mundo por ano, entre os quais 12 milhões são de sífilis e, 

em 90% dos casos, acontecendo em países em desenvolvimento. Em alguns países da 

África como a Tanzânia, Uganda, Etiópia e Zâmbia, a doença apresenta altos índices de 

ocorrência, variando entre 3% e 17%. Na Bielorrúsia, a incidência da sífilis adquirida 

tem aumentado desde 1998 e atingiu uma proporção de mais de 200 casos por cem mil 

habitantes no ano de 1996. Nesses países, além do aumento de usuários de drogas e da 

liberação sexual, as condições socioeconômicas precárias também são apontadas como 

explicação para aumento nos índices dessa afecção (MAGALHÃES et al, 2011). 

 No início dos anos 2000, alguns países desenvolvidos também apresentaram 

aumento na incidência de sífilis adquirida. A Alemanha, a França, a Inglaterra e os 

Estados Unidos são exemplos de países que apresentaram esse crescimento, o qual foi 

observado principalmente entre homossexuais do sexo masculino, usuários de drogas, 

praticantes de sexo desprotegido e coinfectados pelo vírus HIV (MAGALHÃES et al, 

2011). 

 A situação epidemiológica da sífilis no Brasil não difere de outros países em 

desenvolvimento. Estima-se que ocorram 900 mil casos de sífilis por ano no Brasil, com 

uma mudança no perfil dos novos infectados. Atualmente, esse perfil caracteriza-se por 

pertencerem ao sexo feminino, predominantemente composto por adulto- jovem, de 

baixo nível socioeconômico e cultural (ALMEIDA; PEREIRA, 2007).  

 Os fenômenos epidêmicos estão estreitamente ligados aos fatores psicossociais, 

físicos, econômicos, familiares, sexuais, educacionais, religiosos e até ambientais que 
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determinam o desenvolvimento do comportamento humano. A mudança do perfil dos 

novos infectados por sífilis no Brasil acompanha as mudanças culturais, que também 

estão inseridos no contexto socioeconômico pelo qual passa (HELMAN, 2003). 

 Paralelo ao crescimento do número de casos de sífilis aumentaram os números 

de casos de sífilis congênita em todo mundo. Reflexo da falha na prevenção da 

transmissão vertical na atenção básica de saúde, durante o pré-natal, que não tem sido 

eficaz em rastrear as gestantes portadoras de sífilis e promover o tratamento adequado 

tanto da gestante quanto do seu parceiro (SALOOJEE et al, 2004). 

 A região nordeste do Brasil encontra-se em 2º lugar em incidência de sífilis na 

gestante e sífilis congênita. Entre 2005 e junho de 2012 foram notificados nessa região 

14.321 casos de sífilis em gestantes, correspondendo a 25,7% dos casos desse agravo no 

Brasil nesse período. O estado da Bahia encontra-se em primeiro lugar em casos 

notificados de sífilis na gestante com um total de 3.090 casos nesse mesmo período.  

Apesar da elevada incidência de sífilis na gestante na região nordeste, as maiores taxas 

de detecção em 2011  ocorreram nas regiões Centro-Oeste (6,0) e Sudeste (5,8) 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

 A baixa taxa de detecção na região nordeste de gestantes sifilíticas, reflete nos 

seus altos índices de sífilis congênita. No período entre 1998 e junho de 2012, foram 

notificados 25.133 casos desse agravo, correspondendo a 31,4% dos casos do Brasil 

nesse período. Em 2011, a taxa de incidência de sífilis congênita nessa região foi de 3,6 

casos por 1000 nascidos vivos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

 O estado de Sergipe acompanha a tendência brasileira de aumento do número de 

casos notificados tanto de sífilis na gestante quando de sífilis congênita. No período de 

2006 a 2012, foram notificados ao SINAN 976 casos de sífilis na gestante e 807 casos 

de sífilis congênita.  Em 2011, o estado ocupou o 3º lugar no Brasil em relação à taxa de 

incidência de casos de sífilis congênita. Isso revela que apesar desse estado apresentar 

uma ampla cobertura de Programa de Saúde da Família, a assistência pré-natal tem se 

mostrado ineficiente em conter o avanço desses agravos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2012). 
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2.2. Histórico: 

 

A Sífilis - também chamada de Lues (em latim significa ―peste, epidemia‖), mal 

venéreo, mal gálico, sifilose, Lues venérea - é um doença antiga, com mais de 500 anos 

de existência. A história de origem da Sífilis se confunde com história da civilização 

moderna e é marcada por controvérsias quanto ao lugar de sua origem.Segundo a Teoria 

do Novo Mundo, a sífilis surgiu no continente americano e foi introduzida na Europa 

pelos tripulantes do descobridor da América, Cristovão Colombo. A outra teoria, a 

Teoria do Velho Mundo, se apóia na tese de que as treponematoses já existiam no velho 

continente e eram causadas por um único microorganismo, mas, que sofrendo variações 

com os anos, adquiriu virulência, permitindo a transmissão sexual e acarretando 

epidemias (MAGALHÃES et al, 2011). 

A primeira epidemia de sífilis relatada na história ocorreu na Europa e data do final 

do século XV, até então a doença era desconhecida (SARACENI, 2005). Os primeiros 

relatos médicos datam do ano de 1945, na Batalha de Fornovo. Médicos venezianos, 

que serviam no front, relataram aspectos clínicos da doença em soldados. Foram 

descritas lesões semelhantes a grãos de milho na glande e prepúcio, pústulas por todo o 

corpo, seguidas de dores intensas em braços e pernas que deixavam os soldados 

desesperados. O sofrimento causado era mais temido que a lepra ou elefantíase, segundo 

consta nos relatos (QUÉTEL, 1992). 

 Desde o início do conhecimento dessa afecção, a promiscuidade foi relacionada 

como principal fator de risco para sua transmissão. Os prostíbulos eram considerados 

fontes potenciais da doença (UJVARI, 2008). Como conseqüência, os soldados, 

marinheiros e prostitutas eram os grupos de risco de contágio da época, reforçando o 

preconceito, principalmente nas sociedades fortemente católicas, como na Espanha 

(CARRARA, 1996). 
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2.3. Agente Etiológico: 

 

 O agente etiológico da sífilis, o Treponema pallidum, bactéria espiroqueta 

anaeróbia, foi descoberto por Fritz Richard Schaudinn e Paul Erich Hoffman, em 1905. 

Seu nome deve-se ao fato da dificuldade de corar a bactéria com os corantes existentes 

na época. No entanto, a confirmação de que essa bactéria era a causadora da sífilis 

acontece um ano depois com a visualização do treponema por microscopia de campo 

escuro, por Karl Landsteiner em 1906(SARACENI; LEAL, 2003). 

 Esse patógeno é exclusivo do ser humano, desenvolve-se bem em meios úmidos 

e é sensível ao calor, a ambientes secos, a detergentes e a antissépticos comuns. O 

principal meio de transmissão do agente sifilítico é a via sexual (genital, oral e anal). 

Outras formas de contágio acontecem pelo contato direto com lesões de mucosas ou 

cutâneas ricas em treponemas (principalmente em fetos durante o contato com lesões 

pelo canal de parto), por transfusão sanguínea de sangue contaminado, pela via 

placentária para o feto e, por fim, por via ocupacional. Todos os seres humanos são 

susceptíveis ao Treponema pallidum, porém apenas cerca de 30% das exposições 

terminam em doença. O risco de transmissão por parceiro sexual foi estimado em 60% 

(SARACENI, 2005). 

 

2.4. Patogenia: 

 

A sífilis pode ser classificada de diversas maneiras. Quanto ao tipo de contágio, 

classifica-se em adquirida e congênita e estas se subdividem em recente e tardia, de 

acordo com o tempo de aparecimento das lesões. A sífilis adquirida recente apresenta 

lesões infectantes ricas em bactérias com menos de um ano de evolução, já a tardia 

apresenta lesões infectantes após um ano de infecção. A sífilis congênita recente 

caracteriza-se por manifestações até o segundo ano de vida, já a tardia caracteriza-se por 

apresentar manifestações após esse período (DE LORENZI; FIAMINGHI; ARTICO, 

2009). 
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Clinicamente, pode ser classificada em primária, secundária e terciária. Essa 

classificação é resultado da observação da história natural da evolução da sífilis, que é 

marcada por lesões específicas e períodos assintomáticos. Representa, dessa forma, os 

estágios pelos quais evolui a doença (SARACENI; LEAL, 2003). 

A sífilis primária caracteriza-se pelo aparecimento do cancro, lesão de fundo 

limpo e indolor, geralmente única, que aparece no local de inoculação do agente, com 

pequeno aumento de linfonodos satélites, cerca de 30 dias após o contágio. Como a 

principal via de transmissão é a sexual, o cancro aparece principalmente nos órgãos 

genitais. No homem, o lugar mais comum é o sulco balanoprepucial, o que torna a lesão 

de fácil visualização e, consequentemente, de fácil diagnóstico. Na mulher, as lesões 

podem ocorrer no interior do trato genital, o que torna o diagnóstico mais difícil da 

sífilis primária no sexo feminino. Lesões primárias extragenitais podem ocorrer. É 

importante salientar que essas lesões são altamente contagiosas, mas tendem a 

desaparecer em 30 a 60 dias, mesmo sem tratamento e, geralmente, não deixam 

cicatrizes (DE LORENZI; FIAMINGHI; ARTICO, 2009). 

As lesões secundárias surgem após o desaparecimento do cancro e acometem a 

pele e as mucosas, com  sua apresentação mais comum  na forma de máculas (roséolas 

sifilíticas). Entretanto, as lesões cutâneas podem assumir diversos aspectos, o que 

dificulta o diagnóstico nesse estágio da doença. As lesões palmoplantares indicam o 

diagnóstico de sífilis, mas não são patognomônicas. Não há demarcação específica de 

tempo entre os estágios primário e secundário, mas em média acontece em cerca de oito 

semanas. Como, no primeiro estágio, as lesões regridem espontaneamente e também 

não deixam cicatrizes (FACCO et al., 2002). 

Segue-se à sífilis secundária, o período de latência, que pode ser dividido em 

recente e tardio. O primeiro compreende o período entre o desaparecimento das lesões 

secundárias até o final do primeiro ano de evolução da doença. O segundo compreende 

o período de doença assintomática após um ano de evolução da doença. O período de 

latência pode durar de 3 a 20 anos. Cerca de 2/3 dos pacientes não tratados permanecem 

nesta fase indefinidamente e sem complicações. O diagnóstico nessa fase ocorre 

somente por métodos sorológicos (CIMERMAN; CIMERMAN, 2003). 
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As lesões na sífilis terciária, em geral, dividem-se em tegumentares, viscerais 

(oculares, ósseas e cardiovasculares) e do sistema nervoso. Ressalta-se que as lesões 

clínicas desse estágio não são contagiosas, mas são de elevada morbidade. O 

mecanismo de aparecimento das lesões é a hipersensibilidade celular ao treponema. As 

lesões tegumentares são geralmente pouco numerosas assimétricas e não involuem 

espontaneamente  deixando cicatrizes atróficas, entre elas estão: os gomas-nódulos com 

ponto de flutuação central, que evoluem com supuração, ulceração e fistulização do seu 

material pode se desenvolver; lesões tuberocircinadas – lesões endurecidas de cor 

cúprea que se agrupam em forma de arco ou serpiginosamente; nódulos justa-articulares 

de Jeanselme – nodosidades de consistência firme, móveis, indolores, de longa 

evolução, não específicas da sífilis; eritema terciário- lesão de longa duração, rara, 

representada por placa superficial, não-escamosa, de cor rósea, localizada 

principalmente no tronco e na raiz de membros inferiores (DE LORENZI; 

FIAMINGHI; ARTICO, 2009). 

A neurossífilis pode se apresentar desde as fases iniciais da infecção. Sinais e 

sintomas inespecíficos como cefaléia, insônia, obnubilação, ansiedade, alucinações 

podem ocorrer principalmente na chamada fase secundária. Na sífilis terciária, o 

comprometimento do Sistema Nervoso Central pode ser: meningovascular, com 

formação de aneurismas e produz sinais típicos das meningites bacterianas de lenta 

evolução ou parenquimatosa, levando a quadros mais típicos da neurossífilis como a 

Tabes dorsalis (FACCO et al, 2002). 

 

2.5. Diagnóstico: 

 

O diagnóstico de sífilis pode ser dado através da pesquisa direta da espiroqueta 

através da raspagem das lesões ulceradas, de punção de linfonodos acometidos e 

visualização por microscopia de campo escuro, sendo este padrão ouro para diagnóstico 

de sífilis primária (DE LORENZI; FIAMINGHI; ARTICO, 2009).  

A sorologia é outro método diagnóstico e é obtida por testes não treponêmicos e 

testes treponêmicos. Os primeiros consistem na detecção de anticorpos contra os 
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componentes cardiolipínicos do Treponema pallidum, mas são inespecíficos e podem 

ser positivos na Leptospirose, Lúpus Eritematoso Sistêmico, gravidez, entre outros. O 

VDRL (Veneral Disease Research Laboratory) e RPR (Rapid Plasm Reagin) são os 

representantes. Nos pacientes portadores de sífilis primária o exame do VDRL torna-se 

positivo entre 4 a 7 dias após o aparecimento do cancro duro. O VDRL é capaz de 

estabelecer o diagnóstico em 85% dos casos nessa fase. Nos indivíduos recém-

infectados, o VDRL pode ainda ser negativo, configurando um quadro de exame falso-

negativo. Na sífilis secundária e na latente precoce (até um ano de duração), a 

positividade pode alcançar 100%. Essas duas fases apresentam os valores mais altos na 

titulação no exame quantitativo (SARACENI, 2005; AVELLEIRA; BOTTINO, 2006).  

O VDRL é um exame de baixo custo, de fácil execução e é o mais utilizado para 

realização de triagem da sífilis. É recomendada a realização desse exame em diluções 

do soro (1:4) no pré-natal, para evitar a ocorrência do fenômeno, e a conseqüente perda 

do caso de sífilis materna (REICHE et al, 2000; SARACENI, 2005). 

Os testes treponêmicos detectam anticorpos contra as espiroquetas, confirmando o 

contato com o treponema. Estes são exames qualitativos, muito específicos, raramente 

observam-se resultados falsos positivos, são os primeiros a positivar (a partir de 7 a 15 

dias de infecção) e podem permanecer positivos mesmo após tratamento efetivo. São 

utilizados, em geral, para confirmação de um teste não treponêmico positivo. 

Compreendem essa categoria: o FTA-Abs (Fluorescent Treponemal Antibody 

Absorption), MHA-TP (Microhemaglutination Assay for Treponema pallidum), TPI 

(Treponema pallidum Imobilization) e TPHA (Treponemal pallidum Hemaglutination 

Assay). É importante salientar que não existe imunidade adquirida contra a sífilis, pois 

os níveis de anticorpos vão decaindo com o tempo (SARACENI, 2005). 

 

2.6. Tratamento: 

 

O tratamento dessa afecção, ao contrário do que ocorreu com seu diagnóstico, 

desenvolveu-se de forma mais lenta. Em primeiro lugar ocorreu a utilização de 

compostos mercuriais, como o iodeto de potássio que se mostrou ineficaz (SARACENI, 



16 

 

2005).Em seguida, foi utilizado um composto arsênico,a arsfenamina, que começou a 

ser utilizada no início do século XIX, pelo médico alemão Paul Elrich. No entanto, sua 

toxicidade ,difícil manipulação  e tempo prolongado de tratamento tornou o arsênio uma 

opção descartada (GRIEBELER , 2008). 

 A partir da década de 40, foi instituída como terapêutica de escolha a penicilina. 

Descoberta por Alexander Fleming, em 1928, e obtida em sua forma purificada em 

1940, por Howard Florey e Enrst Chain, o advento da penicilina possibilitou inúmeras 

possibilidades para redução da morbidade e mortalidade de doenças infecciosas em todo 

o mundo, inclusive da sífilis. O efeito bactericida, a eficácia e o baixo custo, tornou-a 

antibiótico de primeira linha para essa afecção (GRUMACH et al ,2007).  

Após a introdução da penicilina, as taxas de sífilis sofreram importante queda em 

todo o mundo. Mesmo após anos como droga de escolha, ainda não existem relatos de 

casos de resistência à penicilina no tratamento da sífilis. Essa droga tem boa penetração 

no sistema nervoso central e atravessa a barreira placentária, sendo importante no 

tratamento de grávidas e prevenção de sua forma congênita (AVELLEIRA; BOTTINO, 

2006). 

O Ministério da Saúde estabelece para tratamento da sífilis adquirida: 

 Sífilis primária (com cancro duro): penicilina benzatina 2.400.000UI via 

intramuscular (1,2 milhões em cada glúteo na mesma aplicação); 

 Sífilis secundária ( com lesões cutâneas não ulceradas) ou latente precoce 

(com menos de um ano de evolução): penicilina benzatina 4.800.000UI 

via intramuscular dose total, aplicar duas doses com intervalo de sete 

dias (2,4 milhões por dose: 1,2 milhões em cada glúteo na mesma 

aplicação); 

 Sífilis terciária ou latente tardia (com mais de um ano de evolução ou 

duração ignorada): penicilina benzatina 7.200.000UI via intramuscular 

dose total (três séries, com intervalo de sete dias: 2,4 milhões por dose – 

1,2 milhões em cada glúteo na mesma aplicação) (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006). 
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Outras drogas têm sido utilizadas em ensaios clínicos ou relatos esporádicos para 

tratamento da sífilis. A cefalosporina de terceira geração, o ceftriaxone, foi estudada 

para tratamento da sífilis primária e secundária com respostas satisfatórias (HOOK; 

MARRA, 1992). No entanto, quando existe coinfecção com o vírus HIV, sífilis latente 

ou neurosífilis assintomática, existe falha terapêutica em 23% dos casos (SARACENI; 

LEAL, 2003). 

 

2.7. Sífilis na Gestante: 

 

Como conseqüência ao aumento da sífilis no Brasil e do perfil epidemiológico 

apresentado, as mulheres tornaram-se um dos alvos das estratégias das políticas de 

saúde, principalmente, devido às crescentes taxas de incidência de sífilis gestacional e 

congênita no país, duas condições que estão intimamente interligadas e que tornam o 

processo de disseminação cíclico (GRIEBELER, 2009). 

É considerado caso de sífilis na gestação toda gestante com evidência clínica de 

sífilis e/ou com sorologia não treponêmica reagente, com qualquer titulação, mesmo na 

ausência de resultado de teste treponêmico, realizado no pré-natal ou no momento do 

parto ou curetagem (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

O comportamento da sífilis na gestação não difere do seu comportamento em 

mulheres não gestantes, mantendo-se a classificação da sífilis adquirida em primária, 

secundária, terciária, fase latente e estas subdividas em recente e tardia. As 

características lesionais também permanecem as mesmas (MAGALHÃES et al., 2011). 

A transmissão vertical não tem relação direta com a infecção placentária, 

podendo ocorrer casos em que o feto se contamina sem infecção placentária, e casos de 

infecção fetal sem acometimento placentário (CHUFALO; MACIEL; ESPÍNDOLA, 

2006). No entanto, percebe-se predominância da via transplacentária de infecção, 

podendo ocorrer também, em menor proporção, por deglutição do líquido amniótico ou 
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secreções maternas contaminadas e contato com lesões primárias no momento do 

nascimento (GOULART; SANTOS, 2003). 

 A infecção fetal pode ocorrer em qualquer fase da gestação, mas é mais intensa 

no terceiro trimestre da gravidez. A taxa de transmissão da sífilis para o feto é 

inversamente proporcional ao tempo da doença materna, ou seja, quanto mais recente a 

infecção materna, mais treponemas circulantes e, portanto, mais grave será o 

comprometimento fetal. Ressalta-se que existem duas possibilidades para que ocorra a 

transmissão vertical. A primeira, a mulher tem sífilis antes mesmo de engravidar e a 

segunda, a gestante se infecta. Deste modo, o espectro de desfechos possíveis torna-se 

variado, de acordo com o estágio gestacional e da infecção (MAGALHÃES et al,  

2011).  

O tratamento materno também é fator importante na infecção fetal. Estima-se 

que em mulheres gestantes com diagnóstico definido de sífilis que não se submeteram 

ao tratamento, a taxa de transmissão varia de 70 a 100% em caso de doença primária, 

secundária ou de latência precoce, e 10 a 30% na fase latente tardia e terciária 

(GOULART; SANTOS, 2003).  

Nas últimas décadas, a sífilis materna vem sendo apontada universalmente 

dentre as principais causas de morbidade materna, fetal e neonatal precoce. A OMS 

estimou, em 1998, que a sífilis materna foi responsável pela ocorrência de 460 000 

abortos, 270 000 casos de sífilis congênita e 270 000 nascimentos de bebês prematuros 

de baixo peso globalmente e, em 2004, foi estimado o nascimento de mais de um 

milhão de crianças com sífilis congênita a cada ano no mundo (SALOOJEE et al, 2004). 

A alta incidência no país, a morbidade e mortalidade, principalmente fetal, 

fazem da sífilis um grave problema de saúde pública que necessita de políticas de 

controle, prevenção e erradicação sérias e eficazes. Com o intuito de diminuir as taxas 

de prevalência da sífilis congênita e materna, em concordância com OMS e OPAS, para 

taxas de menos de um caso em cada 1000 nascidos vivos, o Brasil adotou uma série de 

medidas para atingir seu alvo (MAGALHÃES  et al., 2011). 

A vigilância de agravos de transmissão vertical é uma dessas medidas e deve ser 

realizada no período onde a intervenção ainda é possível. Com o intuito de promover 

essa vigilância para impedir a transmissão da sífilis materna para o feto, o Ministério da 
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Saúde, no ano de 2005, instituiu a sífilis na gestação como doença de notificação 

compulsória no Brasil (SARACENI, 2007). Esperava-se que ocorresse o mesmo que 

houve com a notificação compulsória da gestante portadora do vírus HIV, introduzida 

no ano 2000, em que houve redução dos casos de transmissão verticais ao serem 

identificadas as mães HIV positivas e instituído o tratamento. No entanto, o panorama 

da sífilis congênita no país, pouco se alterou (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

Outra medida para interromper a cadeia de transmissão vertical da sífilis é o 

rastreamento precoce dessa afecção na gestação. De acordo com a Resolução SS nº41 

de 24/03/2005, deverá ser oferecido teste não treponêmico (VDRL) na primeira consulta 

de pré-natal, oferecido na Atenção Básica da Saúde, para todas as gestantes, idealmente 

no primeiro trimestre de gestação e no início do terceiro trimestre. Na maternidade 

deve-se realizar VDRL em toda mulher admitida para parto (nascido vivo ou natimorto) 

ou curetagem (após aborto). Nos casos das mães com VDRL reagente na gestação ou no 

parto, deverá ser colhido sangue periférico do recém-nascido para realização do teste 

não treponêmico e proceder à avaliação geral da criança com a solicitação dos exames 

complementares (DOMINGUES et al, 2013). 

O terceiro eixo da estratégia para interrupção da transmissão vertical é o 

tratamento da mãe com sífilis e de seu parceiro sexual. Ele é realizado do mesmo modo 

que para a sífilis adquirida, em conformidade com a fase da doença. No entanto, em 

alguns casos, fica difícil estabelecer o diagnóstico de qual estágio clínico se encontra a 

paciente, sendo recomendado que, nesses casos, o tratamento seja iniciado como se a 

gestante estivesse na fase secundária da doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).   

O tratamento da gestante deve ser iniciado imediatamente após o diagnóstico. É 

considerado adequado o tratamento quando for completo para o estágio da doença, feito 

com penicilina, finalizado em até 30 dias antes do parto e o parceiro tratado 

concomitantemente. Em contrapartida, é considerado inadequado o tratamento cuja 

terapia não tenha a penicilina como o princípio ativo e estabelecido dentro de 30 dias 

anteriores ao parto, ou que não tenha havido tratamento concomitante do parceiro ou 

não se tenha relato de que ele foi realizado (GRUMACH et al, 2007). 

A penicilina ainda é o antibiótico de primeira escolha para o tratamento da sífilis 

na gravidez. Opções terapêuticas, como a eritromicina, podem ser prescritas no caso de 
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alergia à penicilina. No entanto, não é essa a alternativa que tem sido preconizada pelo 

Ministério da Saúde por não ter mostrado mesma eficácia no tratamento da sífilis na 

gestação e prevenção da infecção congênita (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

A questão dos processos alérgicos relacionados ao uso da penicilina é bastante 

controversa e tem levado a não aplicação desse antibiótico em vários locais no Brasil. 

Os argumentos baseiam-se no fato que o tratamento é realizado na Atenção Básica e 

estas não estariam capacitadas para manejar um quadro de anafilaxia, por exemplo. 

Todavia, o único antibiótico que comprovadamente diminui a praticamente zero a 

chance de transmissão vertical é a penicilina (GRUMACH et al, 2007). 

Na grande maioria das vezes, as reações alérgicas referem-se, na verdade, a 

distúrbios neurovegetativos ou reações vasovagais, caracterizando-se por ansiedade, 

medo, sudorese, associados à dor ou à possibilidade de sensação dolorosa frente à 

administração de quaisquer medicamentos parenterais ou de outros procedimentos 

médicos: esses episódios são corriqueira e erroneamente interpretados como reações 

anafiláticas (ROBINSON; HAMEED; CARR, 2002). Associada a essa condição de erro 

diagnóstico, tem-se o marketing da indústria farmacêutica com novas e potentes 

―opções‖ terapêuticas mais ―seguras‖ e menos ―dolorosas‖ (GRUMACH et al, 2007). 

Na literatura, a frequência de reações de hipersensibilidade observada varia de 

0,7% a 10% dos pacientes tratados com penicilina (THETHI; DELLEN, 2004). Essas 

reações ocorrem menos frequentemente em idosos que em adultos jovens (20 a 49 anos 

de idade), principalmente em mulheres, e história de atopia não predispõe o individuo à 

alergia à penicilina, no entanto, os atópicos sensíveis à penicilina  apresentam maior 

risco de reações anafiláticas graves (GRUMACH et al, 2007). A sensibilização às 

penicilinas pode ocorrer em consequência de outros tipos de exposição, como ingestão 

de leite ou carne contaminados por penicilina natural, inalação de partículas de 

penicilina em suspensão no ar ou, ainda, infecções fúngicas cujos produtos induzem 

reações cruzadas com as penicilinas (APTER et al, 2004). 

Em 2006, o Ministério da Saúde estabeleceu o seguinte protocolo para 

tratamento de gestantes com história de sensibilidade à penicilina: 
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 Se a gestante tiver história de reação não grave à penicilina, realizar teste 

de punctura: 

o  Se o teste de punctura for negativo, submetê-la a teste 

intradérmico. Se este teste intradérmico for negativo, institui-se o 

tratamento com penicilina. Caso o teste intradérmico for positivo, 

deve-se proceder à dessensibilização oral em ambiente hospitalar, 

equipado para procedimentos de mergência e, a seguir, tratar com 

penicilina.  

o Se o teste de punctura for positivo, deve-se proceder à 

dessensibilização oral, a seguir, tratar com penicilina 

 Se a gestante tiver história pesquisada e confirmada de reação grave à 

penicilina, não fazer teste de punctura ou intradérmico, nem 

dessensibilização. O tratamento alternativo com o estearato de 

eritromicina. Como essa alternativa terapêutica  não é eficaz ao que se 

refere ao controle de transmissão para o feto/recém-nascido, ao 

nascimento, considerar a criança como portadora de sífilis congênita e 

proceder ao tratamento da mesma com penicilina (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006). 

O controle de cura deve ser mensal e realizado por meio do VDRL, 

considerando resposta adequada ao tratamento o declínio dos títulos. É importante 

anotar ou anexar na carteira da gestante o número do Sistema de Acompanhamento do 

programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (SisPreNatal), o resultado e as 

datas das sorologias, bem como, a droga, a dose e a data ( ―3D’s) do tratamento 

realizado na gestante e no seu parceiro. A gestante deve ser orientada para que tenha a 

carteira em seu poder no momento do parto(SES-SP, 2008). 

Percebe-se assim que a Atenção Básica de Saúde apresenta-se como o principal 

centro de desenvolvimento das medidas de controle da Sífilis Congênita no Brasil. 

Tanto a notificação, como diagnóstico e tratamento é realizado nesse nível de atenção à 

saúde. Dessa maneira, a atenção básica deve ser desenvolvida com qualidade, que 

possua capacitação para manejo de detecção precoce, tratamento e acompanhamento da 
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gestante e seu parceiro, além de promoção de campanhas de conscientização da 

população quanto aos riscos de contrair DST’s, da possibilidade de transmissão para o 

feto e das conseqüências da infecção tanto para a mãe quanto para o feto (ALMEIDA; 

PEREIRA, 2007).  

Na tentativa de assegurar uma Atenção Básica de saúde de boa qualidade às 

gestante com sífilis, o Ministério da Saúde, passou a investir em manuais e protocolos 

para o atendimento durante o pré-natal, como o das Diretrizes para o Controle da Sífilis 

Congênita, o manual técnico de pré-natal e Puerpério: atenção qualificada e 

humanizada, Curso básico de vigilância epidemiológica em sífilis congênita, sífilis em 

gestante e crianças expostas. Também foi criado o Dia Nacional de Combate à Sífilis 

em 17 de setembro de 2006, com o intuito de reduzir o número de casos no país e 

promover conscientização da população sobre o tema (BITTENCOURT et al, 2012). 

 

2.8. Sífilis Congênita:  

 

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, por definição, a sífilis congênita é o 

resultado da disseminação hemopatogênica do agente Treponema pallidum da gestante 

infectada não tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto, por via 

transplacentária. Além desse risco também pode ocorrer durante ou após o parto, através 

do canal vaginal que apresente lesões genitais, ou ainda pela amamentação em 

decorrência de lesões mamárias. Os principais fatores que determinam a probabilidade 

de transmissão vertical do Treponema pallidum são o estágio da sífilis na mãe e a 

duração da exposição do feto no útero. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).Acreditava-

se que a infecção do feto a partir da mãe com sífilis não ocorresse antes do 4º mês de 

gestação, entretanto, já se constatou a presença do Treponema pallidum em fetos, já a 

partir da 9ª semana de gestação( MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

As primeiras descrições da sífilis congênita são atribuídas a Lopez de Villalobos 

e Fracastoro, que a relacionavam ao contágio durante o parto, ou a uma transmissão 

pelo aleitamento materno ou cruzado. O primeiro a atribuir a infecção intra útero foi 

Paracelsus. No entanto, ele acreditava que o pai infectado pelo agente sifilítico era 
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capaz de infectar diretamente o ovo em formação, pois muitas mães não pareciam 

infectadas. Esse conceito só foi abandonado com o surgimento dos testes sorológicos 

que evidenciaram a presença de infecção materna mesmo em pacientes assintomáticas 

(MAGALHÃES et al, 2011). 

A sífilis congênita apresenta dois estágios: a precoce, na qual a sífilis é 

diagnosticada até os dois primeiros anos de vida da criança, e tardia, em que o 

diagnóstico é feito após esse período. Mais de 50% das crianças infectadas são 

assintomáticas ao nascimento, com surgimento dos primeiros sintomas, geralmente, nos 

primeiros três meses de vida. Evidencia-se assim a importância do diagnóstico da 

infecção materna, mesmo que durante o parto, para que o tratamento da criança seja o 

mais precoce possível (CHUFALO; MACIEL; ESPÍNDOLA, 2006; MAGALHÃES et 

al, 2011). 

Clinicamente, a sífilis congênita precoce é caracterizada por prematuridade, 

baixo peso ao nascimento e, excluídas outras causas: hepatomegalia com ou sem 

esplenomegalia, lesões cutâneas ( como pênfigo palmo plantar,  condiloma plano), 

periostite ou osteíte ou osteocondrite( com alterações características ao estudo 

radiológico), pseudoparalisia dos membros, sofrimento respiratório com ou sem 

pneumonia, rinite serosanguinolenta, icterícia, anemia e linfadenopatia generalizada 

(principalmente epitroclear). E, ainda, petéquias, púrpuras, fissura peribucal, síndrome 

nefrótica, hidropsia, edema, convulsão e meningite. Laboratorialmente, as alterações 

mais comuns são: anemia, trombocitopenia, leucocitose (pode ocorrer reação 

leucimóide, linfocitose e monocitose) ou leucopenia. Já a sífilis congênita tardia tem 

como principais características: tíbia em ―lâmina de sabre‖, articulações de Clutton, 

fronte ―olímpica‖, nariz ―em sela‖, dentes incisivos medianos superiores deformados 

(dentes de Hutchinson), molares em ―amora‖, rágades periorais, mandíbula Curta, arco 

palatino elevado, ceratite intersticial, surdez neurológica e dificuldade no aprendizado 

(CHUFALO; MACIEL; ESPÍNDOLA, 2006; SONDA et al., 2013; SARACENI, 2005; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).   

A sífilis congênita além de ser doença que deixa seqüelas físicas irreversíveis, é 

também causa de óbito fetal (todo feto morto, após 22 semanas de gestação ou com 

peso igual ou maior que 500 gramas, cuja mãe portadora de sífilis não foi tratada ou foi 
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inadequadamente tratada), aborto (perda gestacional, ocorrida antes de 22 semanas de 

gestação, ou com peso menor que 500 gramas, cuja mãe é portadora de sífilis e não foi 

tratada ou não foi tratada adequadamente, prematuridade, morte materna. Sendo assim, 

é doença que conduz a elevados gastos públicos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

O diagnóstico dessa infecção congênita é complexo. Além, de como dito, a 

maioria das crianças apresentam-se assintomáticas ao nascer, o que dificulta o 

diagnóstico precoce, naquelas com expressão clínica, os sinais podem ser muito 

discretos ou inespecíficos. Desse modo, o diagnóstico da sífilis congênita deve ser feito 

com base numa avaliação epidemiológica criteriosa da situação materna e de avaliações 

clínica, laboratorial e por estudos de imagem da criança (DE LORENZI; FALMINGHI; 

ARTICO, 2009). 

A sífilis congênita pode ter diagnóstico definido através da aplicação da pesquisa 

direta do Treponema pallidum (microscopia de campo escuro ou imunofluorescência) 

de material coletado de lesão cutâneo-mucosa, de biópsia ou necropsia, assim como de 

placenta e cordão umbilical, além de estudos histopatológicos, portanto devem ser 

realizados sempre. A observação em campo escuro, imediatamente após a coleta do 

material, permite visualizar os treponemas móveis, com sensibilidade de 74 a 86% e 

com especificidade que pode alcançar 97%, dependendo da experiência do avaliador. Já 

a imunofluorescência direta apresenta sensibilidade de 73 a 100% e especificidade de 89 

a 100%, superiores a pesquisa de campo escuro (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; 

CHUFALO; MACIEL, ESPÍNDOLA, 2006). 

Os testes de amplificação de ácidos nucléicos, como a reação em cadeia 

polimerase (PCR), vêm sendo desenvolvidos e avaliados, com resultados que indicam o 

aumento da sensibilidade (91%) para o diagnóstico da infecção pelo treponema. No 

entanto, são exames de alto custo e complexidade de realização, não estando disponíveis 

ainda comercialmente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

Os testes sorológicos também na sífilis congênita continuam sendo a principal 

forma de se estabelecer diagnóstico. Todavia, o significado de testes positivos, 

treponêmicos ou não, no soro dos recém-nascidos, é limitado em razão da transferência 

passiva de anticorpos IgG maternos que, no entanto, tendem progressivamente a 

decaírem, a partir dos três meses de vida da criança,  até sua negativação, por volta dos 
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seis meses. Quando existe a infecção congênita, os títulos se mantêm ou ascendem, 

caracterizando uma infecção ativa. Por isso, idealmente, faz-se mister que seja realizado 

rotineiramente o este confirmatório treponêmico na gestante a partir de todo teste não  

treponêmico reagente( a partir de títulos de 1:1 o teste não treponêmico é considerado 

reagente) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; SARACENI, 2005). 

 A sorologia não treponêmica tem no teste do VDRL o principal mecanismo para 

triagem sorológica. Teste qualitativo e quantitativo o que permite o acompanhamento 

sistemático da avaliação da progressão da infecção e da evolução a partir da instituição 

do tratamento. Tendo em vista, a presença de anticorpos maternos na criança, 

principalmente naquelas com idade menor que três meses de vida, faz-se necessário a 

comparação dos títulos da sorologia não treponêmica na criança com a da mãe, 

preferencialmente de um mesmo teste realizado em um mesmo laboratório. Quando os 

títulos da criança foram maiores que os da mãe ocorre suspeita de sífilis congênita. No 

entanto, a negatividade sorológica do recém-nascido não exclui infecção, especialmente 

em crianças cujas mães contraíram a infecção no período próximo ao parto. Nesse caso, 

os testes sorológicos devem ser repetidos após o terceiro mês de vida pela possibilidade 

de positivação tardia (SARACENI; LEAL, 2003).  

Portanto, o VDRL na infecção congênita tem a função de: 

 Triagem sorológica dos recém-nascidos possivelmente infectados, filhos 

de mães com teste não treponêmico reagente na gravidez ou parto, apara 

que sejam investigados com exames complementares; 

 Seguimento do recém-nascido com suspeita de infecção. Caso os títulos 

diminuam até a negativação, conclui-se que são anticorpos passivos 

maternos e não infecção congênita. Caso os títulos permaneçam 

reagentes até o terceiro mês de vida, a criança deverá ser tratada, pois 

após esse período as seqüelas começam a se instalar. 

 Comparação com os títulos da mãe. Quanto maior a titulação da criança 

em relação a da mãe, mais forte é a evidência de infecção congênita. 
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 Seguimento do recém-nascido tratado. Os títulos deverão diminuir até a 

negativação, que pode ocorrer até o fim do segundo ano nos infectados 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).  

Em relação a sorologia treponêmica na pesquisa da sífilis congênita vê-se que 

seu uso é limitado devido, não só a sua complexidade de realização mas também ao fato 

de que a pesquisa de anticorpos IgM no soro do recém-nascido pode resultar em 

aproximadamente 10% de resultados falso-positivos e de 20 a 40% de resultados falso-

negativos, mesmo considerando que os anticorpos IgM não atravessam a barreira 

placentária. O uso de testes treponêmicos é apenas utilizado para o seguimento, a partir 

dos 18 meses, quando os anticorpos adquiridos passivamente da mãe não são mais 

detectáveis por esses testes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

A negatividade sorológica do recém-nascido, como dito anteriormente, não 

representa necessariamente que a criança não tenha sido infectada. Deste modo, nos 

casos com suspeita epidemiológica, a criança deve ser tratada e acompanhada 

clinicamente, baseando-se na história clínico-epidemiológica da mãe e no diagnóstico 

clínico presuntivo quando a criança apresentar sinais e/ou sintomas (SARACENI; 

LEAL, 2003; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; CHUFALO, MACIEL, ESPÍNDOLA, 

2006). 

O estudo do líquido cefalorraquidiano (LCR) para investigação da sífilis 

congênita pode ser de grande valia. O objetivo desse exame é avaliar a celularidade, o 

perfil protéico e o VDRL, em todos os casos de sífilis em criança para a exclusão do 

diagnóstico de neurossífilis. É importante frisar que alterações no LCR é muito mais 

freqüente naquelas crianças que se apresentam sintomáticas com outras evidências de 

sífilis.  Os resultados da avaliação liquórica são menores em crianças que têm uma 

avaliação clínica normal em associação a um teste não treponêmico igual ou menor do 

que quatro vezes o da mãe que foi adequadamente tratada durante a gravidez e que 

apresenta avaliação sorológica posterior ao tratamento mostrando títulos de anticorpos 

não treponêmicos que permaneceram baixos ou estáveis (VDRL ≤1:2), ou que tenham 

reduzido em quatro vezes o título imediatamente anterior.  Fatores como idade 

gestacional, prematuridade podem também alterar esse exame. É considerado como 

evidência adicional para diagnóstico de sífilis congênita a presença de leucocitose ( 
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mais de 25 leucócitos/mm3) e a elevada concentração de proteínas (mais de 150mg/dl) 

no LCR. Se houver positividade de VDRL no LCR de um recém-nascido, este deve ser 

diagnosticado como portador de neurossífilis. Se a criança for identificada após o 

período neonatal ( com mais de 28 dias), as alterações no LCR incluem: VDRL positivo 

e/ou concentração de proteínas de 40mg/dl ou mais e/ou contagem de leucócitos de 5 

células/mm3 ou mais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

A sífilis congênita tornou-se doença de notificação compulsória para fins de 

vigilância epidemiológica por meio da portaria 542 de 22 de setembro de 1986, devendo 

ser investigada nas seguintes situações: 

 Todas as crianças nascidas de mãe co sífilis(evidência clínica e/ou 

laboratorial), diagnosticadas durante a gestação, parto ou puerpério; 

 Todo individuo com menos de 13 anos com suspeita clínica e/ou 

epidemiológica de sífilis congênita (KOMKA; LAGO, 2007). 

Para fins de vigilância epidemiológica, quatro critérios compõem a definição de 

caso, vigente desde janeiro de 2004: 

 Primeiro critério: Toda criança, ou aborto, ou natimorto de mãe com 

evidência clínica para sífilis e/ou sorologia não treponêmica reagente 

para sífilis com qualquer titulação, na ausência de teste treponêmico 

confirmatório realizado no pré-natal ou no momento do parto ou 

curetagem, que não tenha sido tratada ou tenha recebido tratamento 

inadequado. 

 Segundo critério: Todo indivíduo com menos de 13 anos de idade com as 

seguintes evidências sorológicas: títulos ascedentes (testes não 

treponêmicos); e/ou testes não treponêmicos reagentes após seis meses 

de idade (exceto em situações de seguimento terapêutico); e/ou testes 

treponêmicos reagntes após 18 meses de idade; e/ou títulos em teste não 

treponêmico maiores do que os da mãe. 
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 Terceiro critério: todo indivíduo com menos de 13 anos com este não 

treponêmico reagente e evidência clínica ou liquórica ou radiológica de 

sífilis congênita. 

 Quarto critério: toda situação de evidência de infecção pelo treponema na 

placenta ou no cordão umbilical e/ou em amostras da lesão, biópsia ou 

necropsia de criança, produto de aborto ou natimorto, por meios de 

exames microbiológicos (KOMKA; LAGO, 2007; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006). 

Segundo diretrizes do Ministério da saúde, o tratamento da sífilis congênita deve 

ser realizado de acordo com a idade da criança e assim realizado: 

 No período neonatal 

A-Nos recém-nascidos de mães com sífilis não tratada ou inadequadamente 

tratada, independentemente do resultado do VDRL do recém-nascido, realizar: 

hemograma, radiografia de ossos longos, punção lombar (na impossibilidade de realizar 

este exame, tratar o caso como neurossífilis), e outros exames, quando clinicamente 

indicados. De acordo com a avaliação clínica e de exames complementares: 

A 1 - se houver alterações clínicas e/ou sorológicas e/ou radiológicas e/ou 

hematológicas, o tratamento deverá ser feito com penicilina G cristalina na dose de 

50.000 UI/Kg/dose, por via endovenosa, a cada 12 horas (nos primeiros 7 dias de vida) 

e a cada 8 horas (após 7 dias de vida), durante 10 dias; ou penicilina G procaína 

50.000UI/Kg, dose única diária, IM, durante 10 dias; 

A 2 - se houver alteração liquórica, o tratamento deverá ser feito com penicilina 

G cristalina 6 , na dose de 50.000 UI/Kg/dose, por via endovenosa, a cada 12 horas (nos 

primeiros 7 dias de vida) e a cada 8 horas (após 7 dias de vida), durante 10 dias; 

A 3 - se não houver alterações clínicas, radiológicas, hematológicas e/ou 

liquóricas, e a sorologia for  negativa, deve-se proceder o tratamento com penicilina G 

benzatina 7 por via intramuscular na dose única de 50.000 UI/Kg. O acompanhamento é 

obrigatório, incluindo o seguimento com VDRL sérico após conclusão do tratamento 
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(ver seguimento, adiante). Sendo impossível garantir o acompanhamento, o recém-

nascido deverá ser tratado com o esquema A1. 

B - Nos recém-nascidos de mães adequadamente tratadas: realizar o VDRL em 

amostra de sangue periférico do recém-nascido; se este for reagente com titulação maior 

do que a materna, e/ou na presença de alterações clínicas, realizar hemograma, 

radiografia de ossos longos e análise do LCR: 

B 1 - se houver alterações clínicas e/ou radiológicas, e/ou hematológica sem 

alterações liquóricas, o tratamento deverá ser feito como em A1; 

B 2 - se houver alteração liquórica, o tratamento deverá ser feito como em A2; 

C – Nos recém-nascidos de mães adequadamente tratadas:realizar o VDRL em 

amostra de sangue periférico do recém-nascido: 

C.1 - se for assintomático e o VDRL não for reagente proceder apenas ao 

seguimento clínico-laboratorial. Na impossibilidade de garantir o seguimento deve-se 

proceder o tratamento com penicilina G benzatina, IM, na dose única de 50.000 UI/Kg. 

C.2 - se for assintomático e tiver o VDRL reagente, com título igual ou menor 

que o materno acompanhar clinicamente (ver Seguimento). Na impossibilidade do 

seguimento clínico, investigar e tratar como A1(sem alterações de LCR) ou A2 (se 

houver alterações no LCR) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; GUINSBURG; 

SANTOS, 2010). 

 No período Pós-Neonatal (após 28º dia de vida) 

Crianças com quadros clínico e sorológico sugestivos de sífilis congênita devem 

ser cuidadosamente investigadas, obedecendo-se à rotina acima referida. Confirmando-

se o diagnóstico, proceder o tratamento conforme preconizado, observando-se o 

intervalo das aplicações que, para a penicilina G cristalina, deve ser de 4 em 4 horas, e 

para a penicilina G procaína, de 12 em 12 horas, mantendo-se os mesmos esquemas de 

doses recomendados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 Apesar da instituição da penicilina na atenção básica de saúde brasileira 

(Portaria nº 156, de 19 de janeiro de 2006) , da notificação compulsória da sífilis na 

gestante, da tentativa de rastreamento precoce das gestantes infectadas durante o pré-

natal e de campanhas de educação sexual e DST’s promovidos pelo governo público, o 
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crescimento da incidência de sífilis congênita é patente, o que revela falha no 

planejamento e/ou execução das ações de combate e controle dessa afecção 

(GRUMACH et al, 2007; KOMKA; LAGO, 2007). 

O seguimento desses pacientes deve ser realizado através de consultas 

ambulatoriais mensais até o 6o mês de vida e bimensais do 6o ao 12o mês. Também 

deve ser realizado VDRL com 1 mês, 3, 6, 12 e 18 meses de idade, interrompendo o 

seguimento com dois exames consecutivos de VDRL negativos. O TPHA ou FTA-Abs 

deve ser realizado para sífilis após os 18 meses de idade para a confirmação do caso. 

Caso sejam observados sinais clínicos compatíveis com a infecção treponêmica 

congênita, deve-se proceder à repetição dos exames sorológicos, ainda que não esteja no 

momento previsto acima.  Diante de elevação do título sorológico ou da sua não 

negativação até os 18 meses de idade, reinvestigar o paciente e proceder ao tratamento. 

Recomenda-se o acompanhamento oftalmológico, neurológico e audiológico semestral 

por dois anos.  Nos casos em que o LCR mostrou-se alterado, deve ser realizada uma 

reavaliação liquórica a cada 6 meses até a normalização do mesmo.Alterações 

persistentes indicam avaliação clínico-laboratorial completa e retratamento.  Nos casos 

de crianças tratadas de forma inadequada, na dose e/ou tempo do tratamento 

preconizado, deve-se convocar a criança para reavaliação clínico-laboratorial, e reiniciar 

o tratamento da criança, obedecendo aos esquemas anteriormente descritos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 Entre as principais causas dos altos índices de sífilis congênita estão: alta de 

assistência médica à gestante, falha no rastreamento da sífilis durante o pré-natal, 

tratamento interrompido ou inadequado da gestante, não tratamento ou tratamento 

inadequado do parceiro sexual da gestante, falta de realização de protocolo de visitas e 

solicitação de exames durante o pré-natal das gestantes por parte da equipe 

multidisciplinar dos postos de saúde da família (SCHETINI et al, 2005). 

 Em Sergipe a situação dessa infecção acompanha a tendência brasileira de 

crescimento das taxas de incidência. No ano de 2011, a taxa de sífilis congênita foi de 

6,7 casos por mil nascidos vivos, mesmo apresentando cobertura de mais de 80% dos 

municípios pelo Programa Saúde da Família (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 
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3. Normas para Publicação 

REVISTA PANAMERICANA DE SALUD PUBLICA 

3.1. Objetivos 

 

A Revista Panamericana de Salud Pública / Pan American Journal of Public 

Health é a principal revista de informação técnica e científica da Organização Pan-

Americana da Saúde - OPAS, substituindo os antigos Boletín de la Oficina Sanitaria 

Panamericana eBulletin of the Pan American Health Organization. A revista é um 

importante veículo para divulgar os avanços mais recentes da pesquisa em saúde pública 

nas Américas, em função dos objetivos fundamentais da OPAS: promover as ações e 

coordenar os esforços dos países da Região para preservar a saúde, combater as doenças, 

prolongar a vida e estimular a melhoria da qualidade física, mental e social de seus 

habitantes. 

A Revista objetiva divulgar informações de interesse para a saúde pública, sobretudo 

as relacionadas com os programas de cooperação técnica da Organização, bem como 

notícias sobre políticas, ações e resultados da própria OPAS e dos Estados Membros na 

busca por melhorar as condições de saúde e fortalecer o setor de saúde em todo o 

hemisfério. 

 

 

 

3.2.  Critérios para a aceitação de manuscritos 

 

       A RPSP/PAJPH reserva todos os direitos legais de reprodução de seu conteúdo. Os 

manuscritos aprovados para publicação somente são aceitos com o entendimento de que 

não tenham sido publicados, parcial ou totalmente, em nenhuma outra parte e de que não o 

serão republicados sem a autorização expressa da OPAS. Os artigos serão considerados 

simultaneamente para publicação em inglês, espanhol ou português (ver seção II.C -

 Idioma). 

          A seleção do material proposto para publicação se baseia nos seguintes critérios 

gerais: grau de prioridade do tema para a Organização e os Estados Membros; solidez 

científica, originalidade, atualidade e oportunidade da informação; possibilidade de que a 

 

http://www.paho.org/
http://www.scielosp.org/revistas/rpsp/pinstruc.htm#Idioma
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experiência descrita seja aplicável em âmbito regional e não somente no lugar de origem; 

respeito às normas de ética médica no que se refere à experimentação com seres humanos 

e animais; respeito pelos Estados Membros e pelos povos que representam; variedade dos 

temas e da procedência geográfica da informação. A aceitação ou recusa de um 

manuscrito depende de um processo de seleção objetivo que está descrito mais adiante 

(ver seção II.O - Processo de seleção). 

        Enfatiza-se especialmente a importância de que o trabalho tenha uma apresentação 

apropriada (forma de abordar o problema proposto e plano para alcançar o objetivo do 

estudo), uma vez que as falhas nesse aspecto invalidam toda a informação e são a causa 

mais freqüente da recusa de manuscritos. 

         Os manuscritos apresentados em reuniões e conferências não os qualificam 

necessariamente como artigos científicos, já que não se ajustam aos objetivos e estrutura 

requeridos. Não são aceitos artigos sobre resultados preliminares, mas somente os 

definitivos. Em geral, tampouco são aceitos artigos destinados à publicação em série 

relacionados a diversos aspectos de uma única investigação 

        As opiniões expressas pelos autores são de sua exclusiva responsabilidade, não 

refletindo necessariamente os critérios nem a política da Organização Pan-Americana da 

Saúde, nem dos Estados Membros. A menção de determinadas sociedades comerciais ou 

do nome comercial de certos produtos não implica que a OPAS os aprove ou recomende 

preferencialmente a outros similares. 

3.3. Instruções para a apresentação de manuscritos propostos para publicação 

 

A. Especificações 

       A RPSP/PAJPH segue, em geral, as normas definidas no documento "Requisitos 

uniformes para preparar manuscritos enviados a revistas biomédicas", elaborado pelo 

Comitê Internacional de Diretores de Revistas Médicas (5a. ed., 1997). Tais normas são 

conhecidas também como "normas de Vancouver" (ver Bibliografia). 

        A seguir, são oferecidas instruções práticas para elaborar o manuscrito, ilustradas 

com exemplos representativos. Os autores que não obedecerem as normas de 

apresentação se expõem à recusa imediata de seus artigos. 

http://www.scielosp.org/revistas/rpsp/pinstruc.htm#Processo de seleção
http://www.scielosp.org/revistas/rpsp/pinstruc.htm#Bibliografia
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B. Envio do manuscrito 

         O original, três cópias e um disquete com o texto completo do manuscrito (ver 

seção II.E - Extensão e apresentação) devem ser enviados ao Chefe do Programa de 

Publicações e Serviços Editoriais (DBI), que acusará o recebimento do manuscrito 

mediante carta ao autor. 

C. Idioma 

         A RPSP/PAJPH publica artigos em espanhol, inglês e português, embora sejam 

aceitos manuscritos redigidos em qualquer dos idiomas oficiais da OPAS (inglês, 

francês, português e espanhol). É recomendado encarecidamente aos autores que 

escrevam em sua língua materna; o uso inadequado de uma língua estrangeira obscurece 

o sentido e enfraquece o rigor científico. 

        Os artigos selecionados para a RPSP/PAJPH nem sempre serão publicados no 

idioma em que foram originalmente escritos; o idioma de publicação será decidido 

segundo a procedência do público para o qual o conteúdo apresente maior interesse 

científico e prático. 

 

D. Direitos de autor (Copyright) 

 

       Cada artigo deverá ser acompanhado de uma declaração especificando que o 

manuscrito não foi publicado previamente e que não será apresentado a nenhuma outra 

revista antes de a decisão da OPAS ser conhecida. Os autores anexarão ainda uma 

declaração assinada indicando que, se o manuscrito for aceito para publicação, os 

direitos de autor pertencerão à OPAS. 

       Solicita-se aos autores que incluam informações completas sobre qualquer bolsa de 

estudos ou subvenções recebidas da OMS, da OPAS ou de outro organismo para custear 

o trabalho no qual o artigo é baseado. 

       Os autores assumirão a responsabilidade de obter as permissões necessárias para 

reproduzir qualquer material protegido por direitos autorais. O manuscrito deverá ser 

acompanhado da carta original outorgando essa permissão; nela deverá ser especificado 

com exatidão o número do quadro ou figura ou o texto exato que será citado e como será 

usado, além da referência bibliográfica completa (ver seção II.J - Referências 

http://www.scielosp.org/revistas/rpsp/pinstruc.htm#Extensão e apresentação
http://www.scielosp.org/revistas/rpsp/pinstruc.htm#PAHO Publications Program
http://www.scielosp.org/revistas/rpsp/pinstruc.htm#PAHO Publications Program
http://www.scielosp.org/revistas/rpsp/pinstruc.htm#Referências bibliográficas
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bibliográficas). 

        Somente devem constar como autores aqueles que tenham participado diretamente 

da pesquisa ou da elaboração do artigo, e que poderão ser publicamente 

responsabilizados pelo seu conteúdo. A inclusão de outras pessoas como autores, por 

amizade, reconhecimento ou outras razões não científicas, constitui falta de ética. 

E. Extensão e apresentação 

         O manuscrito completo não deverá exceder 15 a 20 folhas tamanho carta (8,5 x 

11") ou ISO A4 (212 x 297 mm). Estas devem ser datilografadas com tinta preta em um 

só lado do papel, com espaço duplo ou triplo e com margens superior e inferior de cerca 

de 2,4 cm. As margens direita e esquerda deverão medir pelo menos 2,4 cm. As palavras 

não deverão ser hifenizadas ao final das linhas. As páginas deverão ser numeradas 

sucessivamente. O original deverá ser acompanhado de três cópias de boa qualidade. 

Não serão aceitas cópias feitas com carbono. 

         Dá-se preferência aos manuscritos preparados em computador ou processador de 

textos, sendo que uma versão em disquete (de 3,5" ou 5,25") deve ser enviada junto com 

a versão final impressa. Embora seja aceito qualquer equipamento compatível com IBM 

ou Macintosh, o melhor programa é Microsoft Word. O autor deve indicar o programa 

que foi usado na elaboração do artigo. 

        Não serão aceitos manuscritos que não cumpram as especificações aqui detalhadas. 

No caso de trabalhos ou citações traduzidos, em parte ou na sua totalidade, uma cópia 

do texto no idioma original deverá acompanhar o manuscrito. 

        Os artigos aceitos serão submetidos a um processamento editorial que pode incluir, 

se necessário, a condensação do texto e a supressão ou adição de quadros, ilustrações e 

anexos. A versão editada será remetida ao autor para sua aprovação. 

F. Título e autores 

        O título deve limitar-se a 10 palavras, se possível, e não deve exceder 15. Deve 

descrever o conteúdo de forma específica, clara, breve e concisa. Palavras ambíguas, 

jargões e abreviaturas deverão ser evitados. Um bom título permite aos leitores 

identificar o tema facilmente e, além disso, ajuda aos centros de documentação a 

catalogar e classificar o material com exatidão. 
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        Imediatamente sob o título, deverão figurar o nome e o sobrenome de cada autor, 

bem como o nome da instituição em que trabalha. A RPSP/PAJPH não publica os 

títulos, distinções acadêmicas etc. dos autores. 

           É preciso informar o endereço completo do autor principal ou daquele que deverá 

se encarregar de responder toda a correspondência relativa ao artigo. Se uma caixa 

postal for usada, também é necessário indicar outro endereço onde possa chegar um 

serviço de entrega comercial. 

G. Resumo e palavras-chave 

          Cada trabalho, incluindo as comunicações breves, deverá ser acompanhado de um 

resumo — de cerca de 150 palavras se for descritivo, ou de 250 se for estruturado — 

que indique claramente: a) os propósitos do estudo; b) lugar e datas de sua realização; c) 

procedimentos básicos (seleção de amostras e métodos de observação e análise); d) 

resultados principais (dados específicos e, se for o caso, sua interpretação estatística); e 

e) as principais conclusões. Deve-se enfatizar os aspectos novos e relevantes. 

         Nenhuma informação ou conclusão que não apareça no texto deverá ser incluída. É 

conveniente redigi-lo em estilo impessoal e não incluir abreviaturas, remissões ao texto 

principal ou referências bibliográficas. 

         O resumo permite aos leitores determinar a pertinência do conteúdo e decidir se 

lhes interessa ler o documento em sua totalidade. De fato, é a única parte do artigo que 

muitas pessoas lêem e, junto com o título, a que é incluída nos sistemas de disseminação 

de informação bibliográfica, como o Index Medicus. 

        Depois do resumo, 3 a 10 palavras-chave ou frases curtas devem ser indicadas para 

fins de indexação em bases de dados como o Index Medicus, cuja lista "Cabeçalhos de 

assuntos médicos" (Medical Subject Headings) deve servir de guia. 

H. Corpo do artigo 

        Em geral, os trabalhos que apresentam pesquisas ou estudos se dividem nas 

seguintes seções correspondentes ao chamado "formato IMRED": introdução, materiais 

e métodos, resultados e discussão. Os trabalhos de atualização e revisão bibliográfica 
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costumam requerer outros títulos e subtítulos de acordo com o conteúdo. 

        No caso das comunicações breves, as divisões habituais deverão ser suprimidas, 

mantendo-se entretanto essa seqüência no texto. 

I. Notas de rodapé 

        São as explicações que, num tipo de letra menor, aparecem na parte inferior de uma 

página. Serão utilizadas para identificar a afiliação (instituição e departamento) e 

endereço dos autores e algumas fontes de informação inéditas (ver seção J.4 - Fontes 

inéditas e resumos). Essas notas deverão ser separadas do texto mediante uma linha 

horizontal e identificadas por números consecutivos ao longo do artigo, colocados como 

expoentes. 

J. Referências bibliográficas 

       São essenciais para identificar as fontes originais de conceitos, métodos e técnicas 

provenientes de pesquisas, estudos e experiências anteriores; para apoiar os fatos e 

opiniões expressos pelo autor, e orientar o leitor interessado a informar-se com maior 

detalhe sobre determinados aspectos do conteúdo do documento. 

       Com exceção dos artigos de revisão bibliográfica e das comunicações breves, a 

RPSP/PAJPH requer no mínimo 20 referências bibliográficas pertinentes e atualizadas. 

Os artigos de revisão em geral terão um maior número de fontes, e as comunicações 

breves, um máximo de 15. 

      Todas as referências devem ser citadas no texto com números consecutivos, entre 

parênteses, da seguinte forma: 

"Observou-se (3, 4) que..." 

Ou: 

"Vários autores (1-5) assinalaram que..." 

A lista de referências deverá ser numerada consecutivamente seguindo a ordem das 

citações no texto. Por sua vez, as fontes bibliográficas consultadas mas não citadas no 

http://www.scielosp.org/revistas/rpsp/pinstruc.htm#Fontes inéditas e resumos
http://www.scielosp.org/revistas/rpsp/pinstruc.htm#Fontes inéditas e resumos
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texto serão denominadas "bibliografia" e serão ordenadas alfabeticamente pelo 

sobrenome dos autores. 

A lista de referências ou a bibliografia deverá ser apresentada em folhas separadas, ao 

final do artigo, e elaborada de acordo com as normas descritas a seguir. 

 Artigos de revistas. É necessário fornecer a seguinte informação: autor(es), título do 

artigo, título abreviado da revista em que foi publicado (sublinhado ou em itálico); ano; 

volume (em números arábicos), número (pode ser omitido se a revista tiver paginação 

contínua ao longo de um volume) e páginas inicial e final. Toda a informação será 

apresentada na língua original do trabalho citado. Os seguintes exemplos ilustram o 

"estilo de Vancouver" para a elaboração e pontuação de citações bibliográficas que 

devem ser observadas. 

a. Autores individuais. Os sobrenomes e iniciais dos primeiros seis autores deverão ser 

mencionados; se são mais, a expressão "et al." deverá ser usada. Exemplos: 

Brownie C, Habicht JP, Cogill B. Comparing indicators of health and nutritional 

status. Am J Epidemiol 1986;124:1031-1044. 

Herrero R, Brinton L, Hartge P, Reeves W, Brenes M, Urcuyo R, et al. Determinants of 

the geographic variation of invasive cervical cancer in Costa Rica. Bull Pan Am Health 

Organ 1993; 27:15-25. 

b. Artigos que possuem várias partes 

Fitzharding PM, Stevens EM. The small-for-date infant: II, neurological and intellectual 

sequelae. Pediatrics 1972; 50:50-57. 

c. Autor corporativo. Se consta de vários elementos, mencionar da maior para a menor. 

Em revistas publicadas por organismos governamentais ou internacionais, os trabalhos 

sem autor podem ser atribuídos ao organismo responsável: 

Pan American Health Organization, Expanded Program on Immunization. Strategies for 

the certification of the eradication of wild poliovirus transmission in the Americas. Bull 
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Pan Am Health Organ 1993; 27:287-295. 

d. Artigo sem autor dentro de uma seção regular de uma revista: 

World Health Organization. Tuberculosis control and research strategies for the 1990s: 

memorandum from a WHO meeting. Bull World Health Organ 1992;70:17-22. 

e. Tipos especiais de artigos e outras comunicações. São indicados entre colchetes: 

Wedeen RD. In vivo tibial XFR measurement of bone lead [editorial]. Archives Environ 

Health 1990; 45:69-71. 

f. Suplemento de um volume: 

Maheshwari RK. The role of cytokines in malaria infection. Bull World Health 

Organ 1990; 68 (suppl):138-144. 

Trabalhos apresentados em conferências, congressos, simpósios etc. Somente devem 

constar nas referências se as atas correspondentes tiverem sido publicadas. 

Koeberle F. Pathologic anatomy of entero-megaly in Chagas' disease. Proceedings of 

the 2nd biennial meeting of the Bockus Alumni International Society of 

Gastroenterology, Rio de Janeiro. 1962;92-103. 

 Livros e outras monografias. Deverão ser incluídos os sobrenomes e iniciais de todos 

os autores (ou editores, compiladores etc.) ou o nome completo da entidade coletiva; 

título sublinhado (ou em itálico); número da edição; lugar de publicação, casa 

publicadora e ano. Quando procedente, os números do volume e as páginas consultadas 

deverão ser acrescentados, assim como a série a que pertence e o seu número 

correspondente na série. 

a. Autores individuais: 

Eisen HN. Immunology: an introduction to molecular and cellular principles of immune 

response. 5th ed. New York: Harper and Row; 1974: 215-217. 
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b. Autor corporativo que é também editor: 

World Health Organization. The SI for the health professions. Geneva: WHO; 1977. 

c. Como citar um capítulo: 

Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties of invading microorganisms. In: 

Sodeman WA Jr, Sodeman WA, eds. Pathologic physiology: mechanisms of disease. 

Philadelphia: WB Saunders; 1974:457-472. 

d. Como indicar o número de volumes ou citar um volume em particular: 

Pan American Health Organization. Volume II: Health conditions in the Americas. 1990 

ed. Washington, DC: PAHO;1990. (Scientific publication 524). 

Pan American Health Organization. Health conditions in the Americas. 1990 ed. 

Washington, DC: PAHO; 1990. (Scientific publication 524; 2 vol). 

e. Como citar um volume que tem título próprio: 

World Health Organization, Volume 2: Instruction manual. In: International 

Classification of Diseases and Related Health Problems. 10th rev. Geneva: WHO; 1992. 

f. Atas publicadas de congressos, simpósios, conferências etc.: 

DuPont B. Bone marrow transplantation in severe combined immunodeficiency with an 

unrelated MLC compatible donor. In: White HJ, Smith R, eds. Proceedings of the third 

annual meeting of the International Society for Experimental Hematology. Houston: 

International Society for Experimental Hematology; 1974: 44-46. 

g. Informes e documentos completos sem autor. Somente serão oferecidos detalhes 

sobre informes escritos que os leitores possam solicitar e obter. É importante indicar o 

nome exato da entidade coletiva responsável pelo documento, título completo, cidade, 

ano e número. Se possível, deve-se dar a fonte do documento. Exemplos: 

National Center for Health Services Research. Health technology assessment reports, 
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1984. Rockville, Maryland: National Center for Health Services Research; 1985; DHHS 

publication no (PHS) 85-3373. Available from: National Technical Information Service, 

Springfield, VA 22161. 

Fontes inéditas e resumos (abstracts). Não são consideradas referências apropriadas os 

resumos (abstracts) de artigos, os artigos que ainda não tenham sido aceitos para 

publicação, as teses quando ainda são inéditas e os trabalhos não publicados mesmo que 

tenham sido apresentados em conferências. Excetuam-se os artigos já aceitos mas ainda 

não publicados (no prelo). Se for absolutamente necessário citar fontes inéditas, deve-se 

mencioná-las no texto (entre parênteses) ou como notas de rodapé. A citação no texto 

deverá ser feita da seguinte maneira: 

Observou-se
1
 que . . . 

e ao pé da mesma página do manuscrito aparecerá a nota correspondente: 

1
 Herrick JB, [and others]. [Letter to Frank R Morton, Secretary, Chicago Medical 

Society]. Herrick papers. [1923]. Located at: University of Chicago Special Collections, 

Chicago, Illinois. 

No caso de artigos já aceitos mas ainda não publicados (no prelo), deve-se seguir o 

exemplo: 

It has been demonstrated (Little DA, Ecology Center of New York, unpublished 

observations, 1990) that . . . 

Comunicações pessoais. Devem ser incluídas unicamente quando oferecerem 

informação essencial não obtenível de uma fonte pública. Somente figuram no texto 

entre parênteses, sem nota de rodapé, da seguinte forma: 

Dr. D.A. Little (Ecology Center of New York, personal communication, 1991) has 

pointed out that . . . 

Outros materiais. Devem seguir em geral as indicações para referenciar um livro, 

especificando sua procedência (autores ou entidade responsável), título, tipo do material, 
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local de publicação e data. Também devem ser descritos os sistemas necessários para o 

uso de informação em formatos eletrônicos. 

a. Videocassetes: 

World Health Organization. Before disaster strikes [videocassette]. Geneva: WHO; 

1991. 

b. Diapositivos (slides): 

Sinusitis: a slide lecture series of the American Academy of Otolaryngology—Head and 

Neck Surgery Foundation [slide show]. Washington DC: The Academy; 1988. [54 slides 

and a guide by HC Pillsbury and ME Johns]. 

c. Programas de computador: 

Wechsler interpretation system [computer program]. Wakefield, Rhode Island: Applied 

Innovations; 1983. [1 diskette; 1 guide]. 

d. Audiocassetes: 

Clark RR, et al, eds. American Society for Microbiology prods. Topics in clinical 

microbiology [audiocassette]. Baltimore: Williams and Wilkins; 1976. [24 

audiocassettes: 480 min; accompanied by 120 slides and one manual]. 

e. Bases de dados / CD-ROMs: 

Compact library: AIDS [CD-ROM database updated quarterly]. Version 1.55a. Boston: 

Massachusetts Medical Society, Medical Publishing Group; 1980. [1 compact disk; 

operating system: IBM PC, PS/2 or compatible; 640K memory; MS-DOS 3.0 or later]. 

f. Sites na Internet: 

Pritzker TJ. An early fragment from Central Nepal [Internet site]. Ingress 

Communications. Available: http://www.ingress.com/ ~astanart/pritzker/pritzker.html. 
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Accessed 8 June 1995. 

g. Materiais instrucionais: 

Card No. 8 Use of cervical mucus examination as a method for avoiding pregnancy. In: 

World Health Organization and Blithe Centre for Health and Medical 

Education. Education on family fertility: instructional materials on natural methods of 

family planning for use by educators [pamphlets, cards, and posters]. Geneva: WHO; 

1982. 

K. Quadros (ou tabelas) 

          Os quadros são conjuntos ordenados e sistemáticos de valores agrupados em 

linhas e colunas. Devem ser usados para apresentar informação essencial de tipo 

repetitivo — em termos de variáveis, características ou atributos — em uma forma 

facilmente compreensível para o leitor. Podem mostrar freqüências, relações, contrastes, 

variações e tendências mediante a apresentação ordenada da informação. Devem ser 

compreensíveis por si mesmos e complementar — não duplicar — o texto. Os quadros 

não devem conter excesso de informação estatística porque resultam incompreensíveis, 

diminuem o interesse do leitor e podem chegar a confundi-lo. 

          Cada quadro deve ser apresentado em uma folha separada ao final do artigo, e ser 

identificado com um número correspondente. Deverá apresentar um título breve e claro 

de maneira que o leitor possa determinar sem dificuldades quais dados foram tabulados 

e o que indicarão, além do lugar, data e fonte da informação. O cabeçalho de cada 

coluna deve incluir a unidade de medida e ser o mais breve possível; a base das medidas 

relativas (porcentagens, taxas, índices) deve ser indicada claramente quando forem 

utilizadas. Somente devem ser deixados em branco os espaços correspondentes a dados 

que não são aplicáveis; se falta informação porque não foram feitas observações, os 

espaços deverão ser preenchidos por um pontilhado. 

        Linhas verticais não deverão ser usadas, assim como somente três horizontais 

deverão aparecer: uma após o título, outra após os cabeçalhos de coluna e a última ao 

final do quadro, antes das notas, se houver. As chamadas para as notas ao final do 

quadro deverão ser feitas mediante letras colocadas como exponentes, em ordem 

alfabética; cifras, asteriscos ou outros símbolos quaisquer não deverão ser utilizados 



47 

 

com esse propósito. 

       As comunicações breves poderão apresentar até o limite máximo de dois quadros ou 

figuras. 

 

L. Figuras 

         As ilustrações (gráficos, diagramas, desenhos lineares, mapas, fotografias etc.) 

devem ser utilizadas para destacar tendências e ilustrar comparações de forma clara e 

exata. Devem ser fáceis de compreender e agregar informação, não duplicá-la. As 

figuras deverão ser apresentadas em forma de desenhos manuais ou fotografias em 

branco e preto em papel brilhante, ou geradas por computador. Os desenhos e legendas 

devem ser bem elaborados para que possam ser reproduzidos diretamente; deverão ser 

enviados entre folhas de papelão duro que os protejam durante o transporte. Todas as 

figuras deverão ser perfeitamente identificadas no verso. Seus títulos serão tão concisos 

quanto possível e, ao mesmo tempo, bastante explícitos. Notas não deverão ser 

utilizadas na figura, mas a fonte deverá ser indicada no caso de haver sido retirada de 

outra publicação. 

        Os títulos de todas as figuras deverão ser anotados em ordem numérica numa folha 

separada. Se houver espaço suficiente, a explicação dos gráficos ou mapas poderá ser 

incluída dentro da própria figura, mas se não for possível, será incorporada ao título da 

figura. Os mapas e desenhos apresentarão uma escala em unidades SI (ver seção II.N -

 Unidades de medida). 

         As fotografias são preferíveis em branco e preto, devendo ter grande nitidez e 

excelente contraste, e incluir antecedentes, escala, fonte de origem e data. Cada 

fotografia deverá ser identificada no verso com um número e incluir um título claro e 

breve. Essa informação deverá ser escrita numa etiqueta adesiva no verso da fotografia. 

         O excesso de quadros, material gráfico ou ambos diminui o efeito que se deseja 

alcançar. Essa razão, mais o fato de que os quadros e ilustrações são custosos e ocupam 

muito espaço, obriga a uma seleção cuidadosa para realçar o texto. 

http://www.scielosp.org/revistas/rpsp/pinstruc.htm#Unidades de medida
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M. Abreviaturas e siglas 

       Serão utilizadas o menos possível. É preciso definir cada uma delas na primeira vez 

em que aparecer no texto, escrevendo o termo completo e em seguida a sigla ou 

abreviatura entre parênteses, por exemplo, Programa Ampliado de Imunização (PAI). 

Serão citadas em espanhol ou português, por exemplo, DP (desvio padrão) e não SD 

(standard deviation), exceto quando correspondam a entidades de alcance nacional (FBI) 

ou sejam conhecidas internacionalmente por suas siglas não espanholas ou portuguesas 

(UNICEF), ou se refiram a substâncias químicas cujas siglas inglesas estejam 

estabelecidas como denominação internacional, como GH (hormônio do crescimento), e 

não HC. (Ver também a seção II.N - Unidades de medida). 

N. Unidades de medida 

        Deverão ser usadas as unidades do Sistema Internacional (SI), que é essencialmente 

uma versão ampliada do sistema métrico decimal (verbibliografia). 

        De acordo com esse sistema, os símbolos das unidades não são expressos no plural 

(5 km e não 5 kms), nem são seguidos de ponto (10 mL e não 10 mL.), salvo se 

estiverem no final de uma frase e que por razões ortográficas deverão levá-lo. Em 

português, os números decimais são expressos usando-se a vírgula. As cifras devem ser 

agrupadas em trios, dispostos à direita e à esquerda da vírgula decimal, e separados entre 

si por um espaço simples. Não devem ser separados por nenhum sinal de pontuação. 

Forma correta: 

12 500 350 (doze milhões quinhentos mil trezentos cinqüenta) 

1 900,05 (mil novecentos e cinco centavos) 

Formas incorretas: 

12,500,350 / 1.900,05 / 1,900.05 

 
 

   
 

http://www.scielosp.org/revistas/rpsp/pinstruc.htm#Unidades de medida
http://www.scielosp.org/revistas/rpsp/pinstruc.htm#Bibliografia
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RESUMO:Objetivo. Conhecer a prevalência de casos notificados de sífilis em 

gestantes e congênita no estado de Sergipe entre 2007 e junho de 2013. 
       Métodos. Análise de corte transversal, descritiva, com componente retrospectivo, 

utilizando-se exclusivamente dados secundários provenientes do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. Os dados coletados referem-se ao período de 

2007 a junho de 2013. Foi utilizado o programa SPSS 17.0 para análise dos dados.                           

       Resultados. Notificou-se 1450 casos de sífilis em gestantes; 47% com sífilis 
latente; 30% com tratamento considerado inadequado; 42% dos parceiros não foram tratados. 

Quanto à sífilis congênita foram notificados 1371 casos; 48,5% de recém –nascidos do sexo 

feminino; 50% das mães receberam tratamento; 68,9% realizou pré-natal, 48% recebeu 
diagnóstico no momento do parto ou curetagem. 

       Conclusão. A análise dos resultados demonstra que, como ocorre em âmbito 

nacional, o grande problema da alta prevalência da transmissão vertical da sífilis, está na 

inefetividade da assistência pré-natal oferecida às gestantes. 
 

PALAVRAS-CHAVE:Prevalência. Sífilis. Gestantes. Sífilis Congênita. Sergipe. 

Brasil. 

 

 

ABSTRACT:  Aim. Knowing the prevalence of reported cases of syphilis in pregnant 

women and congenit in the state of Sergipe between 2007 and June 2013. 

              Methods. Analysis of cross-sectional, descriptive and retrospective 

component, using only secondary data from the Information System for Notifiable 

Diseases, Ministry of Health of Brazil. The data collected refer to the period 2007 to 

June 2013. It was used SPSS 17.0 for data analysis. 

                      Results. It has reported 1450 cases of syphilis in pregnant women, 47% 

with latent syphilis, 30% with treatment considered inadequate, 42% of partners were 

not treated. As for congenital syphilis cases were reported in 1371, 48.5% newborn of 

female, 50% of mothers received treatment, 68.9% underwent prenatal, 48% received a 

diagnosis at the time of delivery or curettage. 

                     Conclusion. The analysis shows that, as in nationwide, the central problem 

of the high prevalence of vertical transmission of syphilis is the ineffectiveness of 

prenatal care offered to pregnant women. 

 

KEYWORDS: Prevalence. Syphilis. Pregnant women. Congenital Syphilis. Sergipe. 

Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 A sífilis, junto com outras doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), foi causa 

de diversas epidemias no continente europeu no final do século XV
 
(1).  Essa afecção é 

causada pelo Treponema pallidum, bactéria espiroqueta, anaeróbia, exclusivo do ser 

humano (2, 3). O principal meio de transmissão é a via sexual. No entanto, o contato 

direto com a bactéria em lesões mucosas ou cutânea no canal de parto, transfusão 

sanguínea de sangue contaminado com a espiroqueta, transmissão placentária e 

ocupacional também podem ser encontradas (1). 

 A mudança no panorama da prevalência da sífilis ocorreu mundialmente com a 

introdução da penicilina no esquema terapêutico dessa infecção na década de 40, 

durante a Segunda Guerra Mundial. O número de pacientes diagnosticados com sífilis 

caiu vertiginosamente, pensando-se até que a penicilina levaria ao desaparecimento 

dessa afecção (4,5). 

 Todavia, a partir da década de 60 e, principalmente, a partir da década de 80, a 

prevalência de infecção por sífilis voltou a aumentar, mesmo o Treponema pallidum 

continuando a ser sensível à penicilina. Esse ressurgimento da sífilis se deu em âmbito 

mundial, mas de maneira mais expressiva em países subdesenvolvidos, tornando-a um 

dos mais desafiadores problemas de saúde pública deste início de milênio (4,5). 

 Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), ocorrem 340 

milhões de casos de DST no mundo por ano, entre as quais 12 milhões são de sífilis e, 

em 90% dos casos, acontecendo em países em desenvolvimento (6).  

 A situação epidemiológica da sífilis no Brasil não difere de outros países em 

desenvolvimento. Estima-se que ocorram 900 mil casos de sífilis por ano no Brasil, com 
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uma mudança no perfil dos novos infectados. Atualmente, esse perfil caracteriza-se por 

pertencerem ao sexo feminino, predominantemente composto por adulto-jovem, de 

baixo nível socioeconômico e cultural (7). 

 Consequente ao aumento de casos de sífilis na população adulta ocorre o 

aumento da taxa de transmissão vertical dessa doença. Entre os fatores de risco que 

contribuem para que a prevalência de sífilis congênita se mantenha alta estão: o baixo 

nível socioeconômico, a baixa escolaridade, promiscuidade sexual, uso de drogas 

ilícitas, presença de outra doença sexualmente transmissível e, sobretudo, a falta de 

adequada assistência pré-natal (8, 9). 

 A sífilis congênita além de ser doença que deixa seqüelas físicas irreversíveis, é 

também causa de óbito fetal, aborto, prematuridade e morte materna. Sendo assim, 

doença que conduz a elevados gastos públicos (10). 

 A tríade vigilância – assistência – prevenção, base da maioria dos programas de 

Saúde Pública, concorre para reforçar a tese que a vigilância da sífilis na gravidez é uma 

das possibilidades para solução desse problema(11). O diagnóstico e tratamento precoce 

das gestantes é a melhor forma de prevenção da sífilis congênita. Tanto a vigilância, 

quanto o diagnóstico e tratamento precoces acontecem no nível de Atenção Básica de 

Saúde, transferindo para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) o papel principal na 

prevenção da infecção congênita (8). No Brasil, mais de 70% das mães de bebês 

notificados como caso de sífilis congênita frequentaram o pré-natal; por diferentes 

motivos, entretanto, foram perdidas as oportunidades do diagnóstico e tratamento 

adequado dessas mulheres enquanto gestantes, o que se fosse realizado de maneira 

correta diminuiria a taxa de transmissão vertical da sífilis para aproximadamente 
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zero(11). Por isso, a sífilis congênita é um importante indicador da qualidade da 

assistência pré-natal oferecida no país(8). 

 Em 2011, a taxa de incidência de sífilis congênita no Brasil foi de 3,3 casos por 

1000 nascidos vivos. A sífilis gestacional e congênita são mais prevalentes nas Região 

Sudeste e  Região Nordeste, com 21.941 (38%) e 14.321(25,7%) casos de sífilis na 

gestante, respectivamente, e 36.770(45,9%) e 25.133(31,4%) casos de sífilis congênita, 

respectivamente(12). 

 Observa-se assim a magnitude que a sífilis congênita e a sífilis na gestante 

apresenta no panorama dos agravos que o Brasil tem por meta erradicar. No estado de 

Sergipe, apesar da ampla cobertura territorial das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 

mais de 80% de cobertura populacional pela Estratégia de Saúde da Família (ESP/PSF), 

verificam-se também altos índices de sífilis congênita(13). De acordo com o Boletim 

Epidemiológico de 2012, esse estado apresentou um índice de 6,7 casos de sífilis 

congênita por mil nascidos vivos no ano de 2012. Isso representa mais que o dobro da 

incidência nacional desse agravo para o mesmo ano(12). Sendo a sífilis congênita 

totalmente prevenível e tratável, faz-se importante conhecer a prevalência da sífilis 

congênita e da sífilis na gestante e caracterizar epidemiologicamente esses agravos no 

estado de Sergipe para que novas práticas de prevenção sejam instituídas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo é uma análise de corte transversal, descritiva, com 

componente retrospectivo, utilizando-se exclusivamente dados secundários provenientes 
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do Sistema de Informação de Agravos de Notificação- SINAN - do Ministério da 

Saúde. 

Os dados utilizados são referentes a todos os casos notificados de sífilis na 

gestante e sífilis congênita ao Ministério da Saúde e incluídos na base de dados do 

SINAN, entre o período do ano de 2007 e junho de 2013. Foram coletados através da 

solicitação das variáveis que se pretendeu analisar junto ao núcleo de Vigilância 

Epidemiológica do Estado de Sergipe e Programa DST/AIDS. 

Foi utilizado o software de domínio público SPSS 17.0 para análise dos dados 

coletados e elaboração das tabelas e gráficos. As variáveis utilizadas para análise foram 

retiradas das fichas de notificação da Sífilis na Gestante e da Sífilis Congênita. Para 

análise estatística foi utilizada a Análise Univariada. 

As variáveis utilizadas para caracterização da sífilis na gestante foram: faixa 

etária, raça, escolaridade, classificação clínica da sífilis, esquema de tratamento 

oferecido à gestante, concomitância de tratamento do parceiro, motivo para o não 

tratamento do parceiro da gestante, freqüência de sífilis na gestante durante o período de 

2007 a junho de 2013 por município sergipano. 

As variáveis utilizadas para caracterização da sífilis congênita foram: raça, sexo, 

diagnóstico final, realização do pré-natal pela gestante, momento de diagnóstico da 

sífilis materna, esquema de tratamento oferecido à criança, diagnóstico clínico, presença 

de alteração liquórica, presença de alteração em exame radiográfico de ossos longos, 

freqüência de sífilis congênita por ano de notificação por município sergipano. 
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RESULTADOS 

 No período de análise do estudo, foram notificadas ao SINAN 1450 gestantes 

com sífilis. O ano em que mais casos foram notificados foi o ano de 2011, com 344 

casos notificados. No entanto, ressalta-se que até o mês de junho de 2013, já haviam 

sido notificados cerca de 39% do total de casos notificados durante ano inteiro de 

2012(Gráfico 1). O município sergipano que mais apresentou casos notificados de sífilis 

em gestantes foi Aracaju (30%), seguido por Estância (10, 9%), Itabaiana (6,3%) e 

Lagarto (5,8%) (Gráfico 2). 

 Em todo o período de análise, a maioria das gestantes se autodeclarou parda, 

perfazendo 64,5% do total de gestantes notificadas nesse período. Quanto à 

escolaridade, o grau de escolaridade mais prevalente, quando notificado, foi o referente 

ao ensino fundamental incompleto (45%). A faixa etária de maior prevalência, em 70% 

dos casos, foi encontrada entre 20 a 24 anos de idade (Tabela 1). 

 Quanto à classificação da sífilis na gestante, 30% das gestantes apresentaram a 

sífilis na fase latente da doença. A maioria dessas gestantes, 852 casos (58,7%), recebeu 

tratamento com penicilina G Benzatina na dose 7 200 000 UI. Apesar de 1450 gestantes 

terem sido notificadas, foram registrados apenas 421 casos de parceiros tratados 

concomitantemente à gestante (Tabela 2). O principal motivo para o não tratamento dos 

parceiros não é especificado pela ficha de notificação (39%) (Tabela 3). 

 Em relação à sífilis congênita, a análise dos dados revela uma tendência 

crescente de casos notificados desse agravo no período estudado. O total de casos 

notificados foi de 1 371. O ano com maior número de casos notificados foi o ano de 

2012 com 377 casos, perfazendo 27,5% do total de casos (Gráfico 1). Até junho de 
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2013, já foram notificados 188 casos, o que corresponde a 49,8% dos casos notificados 

no ano anterior. O município com mais casos notificados nesse período foi Aracaju, 

com 376 casos, seguido de Nossa Senhora de Socorro, com 143 casos, e Estância com 

79 casos notificados no período de 2007 a junho de 2013 (Gráfico 3). 

 Todos os casos notificados de sífilis congênita ao SINAN apresentaram-se na 

faixa etária menor que 1 ano. Assim como na sífilis materna, a maioria dos pacientes é  

da raça parda (68,3%). O sexo prevalente foi o sexo feminino, correspondendo a 48,5% 

da população analisada (Tabela 4).  

 O diagnóstico final da criança com maior notificação foi o de sífilis congênita 

recente com 1045(76%). No mesmo item, a opção aborto apresentou freqüência de 99 

casos (7,2%) e natimorto com 97 casos (7%) (Tabela 4).  

 Em relação aos itens da ficha de notificação em relação à mãe: 50% das mães 

receberam tratamento considerado inadequado e uma parcela significativa, 32% não 

realizou tratamento durante a gestação; a maioria das gestantes realizou o pré-natal 

(68,9%); 48% das gestantes obtiveram diagnóstico de sífilis durante o parto ou 

curetagem. 

Apenas em 14 casos (3,2%) apresentaram alguma alteração liquórica. Em 

relação a alterações na radiografia de ossos longos, 599 casos (43,6%) apresentaram 

notificação quanto à realização do exame.  Em 590 casos notificados (43%) foram 

encontradas alterações sugestivas de sífilis congênita  
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DISCUSSÃO  

 Sergipe é o menor estado da federação brasileira, localiza-se na região nordeste, 

apresenta uma população de 2 068 017 distribuída em 75 municípios, com taxa de 

alfabetização de 83,7% entre pessoas maiores de 15 anos. Possui o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,742, o que o classifica em desenvolvimento 

moderado(13). A Atenção Básica de Saúde no estado apresenta uma cobertura 

territorial de 100% dos municípios com pelo menos uma Unidade Básica de Saúde e 

cobertura populacional de 82,6% pela Estratégia de Saúde da Família (ESP/PSF) (14).  

Mesmo com uma cobertura de assistência primária considerada satisfatória, o 

estado de Sergipe acompanha a tendência mundial de recrudescimento da sífilis, 

principalmente a sífilis na gestante e a sífilis congênita. O número total de casos 

notificados de sífilis na gestante e sífilis congênita foi, respectivamente, 1450 e 1371.   

 A capital do estado, Aracaju, foi o município que apresentou maior notificação 

nos dois agravos em estudo. Foram 429 casos de sífilis gestacional no período 

analisado, notificando 29,6% de todos os casos do estado e 376 casos de sífilis 

congênita, o que corresponde a 27,4% de todos os casos notificados de sífilis congênita. 

Esses dados parecem refletir o fato de que nesse município há mais unidades básicas de 

saúde, aumentando a chance de diagnóstico da infecção materna e, consequentemente a 

notificação do agravo materno. 

No entanto, é importante salientar que alguns municípios sergipanos 

apresentaram uma discrepância muito grande entre a quantidade de notificação da 

infecção materna e a infecção congênita. O município de Nossa Senhora de Socorro, por 

exemplo, apresentou um total de 46 casos notificados de sífilis na gestante entre 2007 e 
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junho de 2013, mas durante o mesmo período apresentou 143 notificações de sífilis 

congênita. Essa superioridade de notificações da sífilis congênita demonstra a 

subnotificação dos casos de sífilis na gestante, assim como levanta o questionamento do 

motivo dessa subnotificação, que pode dever-se ao fato da não realização do pré-natal 

ou, o que é mais provável, da perda de oportunidade do diagnóstico da infecção durante 

o pré-natal com a realização do VDRL trimestral. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza que toda gestante deve ser 

submetida ao teste não treponêmico (VDRL) para screening de sífilis durante a gestação 

no primeiro e no terceiro trimestre de gravidez (15). O Ministério da Saúde no Brasil 

adota essa conduta e preconiza que o VDRL também seja realizado no momento do 

parto ou curetagem. Em casos de diagnóstico de sífilis, o caso deve ser notificado de 

acordo com a portaria nº 33, de 14 de julho de 2005 que incluiu a sífilis na gestante na 

lista de agravos de notificação compulsória (16). 

A notificação dos casos de sífilis gestacional faz parte da estratégia de prevenção 

da transmissão vertical onde a intervenção ainda é possível, ou seja, quando ainda não 

houve transmissão para o feto (17). Os locais de notificação são os serviços de pré-natal 

(16). Mas um estudo transversal com 2 145 puérperas demonstrou uma prevalência de 

oportunidade perdida de 41,2% para realização do diagnóstico através da realização do 

teste VDRL (17) mesmo sendo medida preconizada pelo Ministério de Saúde (16). 

Outro estudo realizado em Pelotas, RS, com 17 profissionais, entre médicos e 

enfermeiros, revelou a falta de padronização na realização de consultas de pré-natal 

quanto às condutas (18). 

Como acontece em âmbito nacional, as maiores proporções de gestantes com 

sífilis encontram-se na faixa etária entre 20-24 anos, de raça parda principalmente, com 
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ensino fundamental incompleto. A maioria dos casos notificados foi de sífilis em fase 

latente (30%). Esse tipo de sífilis dificulta o diagnóstico, pois não há sintomas, o que 

demonstra a necessidade da utilização de protocolo de screening da sífilis no pré-natal. 

A maioria das gestantes (58,7%) foi tratada com penicilina G Benzatina na dose de 7 

200 000 UI. Esse esquema está em acordo com o preconizado para tratamento de 

gestantes com sífilis pelo Ministério da Saúde (16). 

O tratamento dos parceiros é considerado imperioso na prevenção da sífilis 

congênita (16). No entanto, em Sergipe no período de estudo a maioria dos parceiros 

(42,2%) não recebeu tratamento contra a sífilis. O motivo pelo qual não ocorreu o 

tratamento do parceiro com maior prevalência (39%) não foi especificado na categoria 

de ―Outros motivos‖. O segundo motivo mais prevalente se enquadrou no item 

―parceiro não tem mais contato com a gestante‖ (24%). 

Com relação à sífilis congênita, a maioria dos casos notificados deu-se entre 

crianças do sexo feminino (48,5%), de raça parda (68,3%), com diagnóstico de sífilis 

congênita recente (76%). A prevalência desse diagnóstico deve-se ao fato de que as 

notificações acontecem sempre para casos de crianças menores que um ano, sendo 

difícil o diagnóstico de sífilis congênita tardia. 

Em Sergipe, a tendência de notificação da sífilis congênita é crescente. A 

maioria das mães dessas crianças realizou pré-natal, no entanto, 48% dessas mães só 

obtiveram o diagnóstico no momento do parto, o que reflete na impossibilidade de 

tratamento adequado para impedir a infecção congênita. Consequentemente, a maior 

parte dessas mães tiveram seu esquema terapêutico classificado como inadequado, ou 

seja, realizado por menos de 30 dias antes do parto, não realizado ou ainda se tiver sido 

utilizado esquema não penicilínico. 
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  Infere-se assim, que no estado de Sergipe encontra-se o fator mais importante na 

manutenção das elevas taxas de sífilis congênita: a inefetividade da assistência pré-

natal, que é demonstrada pelos altos números de diagnóstico da infecção na gestante 

apenas no momento do parto/curetagem, mesmo a maior parte delas tendo realizado o 

pré-natal e baixa taxa de tratamento do parceiro, o que predispõe a reinfecção da 

gestante.  
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TABELA1: Análise univariada dos casos notificados de Sífilis em gestantes por ano de notificação no estado de Sergipe. 

 

  VARIÁVEIS        2007           2008          2009           2010          2011          2012       2013           TOTAL
a
 

  GRUPADAS       Nº(%)        N(%)          N (%)        N(%)          N(%)       N(%)     N (%)             N (%) 

FAIXA ETÁRIA 

10 – 14 anos               -                  -                   -          2   (1%)    1  (0,2%)    7 (2%)       1 ( 0,7%)        11(0,7%) 

15 – 19 anos           21(12%)     10( 7%)     14 (11%)   21 (11%)  54 (15,8%) 70(20,5%)  26 (19,4%)    216(15%) 

20 – 24 anos           115( 70%)  111(75%)  97 (77%)   142(74%)  247( 72%)  23(6,7%)   90(67,2%)    1025(70,7%) 

25 – 29 anos           28 ( 17%)   27( 18%)   15  (12%)  27 (14%)  42 (12%)    29(12,3%)  17 (12,7%)   198  (13,6%)  

30 – 49 anos              -                    -                   -                -                -               -                -                      - 

50 – 64 anos              -                    -                   -                -                -               -                -                      -  

 

RAÇA 

Ignorado/Branco    30 (18%)    46 (31%)    6 (5%)       17(9%)      36(10%)   22(7%)       3(2%)          159(11%) 

Branca                    11 (7%)     11(7%)       17(13%)    20(10%)    57(16%)   20(6%)       13(10%)       149(10%)   

Preta                        22 (13%)   8 (5%)        20(16%)    31(16%)    30(9%)     36(10%)    14(10%)       161(11%) 

Amarela                  1  (1%)      1 (1%)            -             1(0,5%)        -            1(0,5%)      1(1%)           5(0,57%) 

Parda                       100(61%)  82(55%)     84(66%)   123(64%)  220(64%) 262(77%)   103(77%)      974(67%) 

Indígena                       -                 -                 -           1(0,5%)      1(1%)       1(0,5%)           -               3(0,43%) 

  

 

ESCOLARIDADE 

Ignorado/Branco    64(39%)     7(52%)      34 (27%)     53(28%)   106(55%)  80(23%)   49(36%)       463(32%) 

Analfabeto              5(3%)        2(1%)          7(5%)         8 (4%)    11(3%)       7(2%)       2(1,5%)         42(3%) 

Ensino Fundamental   

 Incompleto            71(43%)    13(9%)        73(58%)   103(54%) 158(46%)  202(60%)   41(30%)         661(45%) 

 Ensino Fundamental   

Completo                10(6%)      42(28%)     5(4%)        8(4%)       19(5%)      14(4%)      5(4%)             103(7%) 

Ensino Médio          

Incompleto             7(4%)        7(5%)         3(2%)        8(4%)       21(7%)      11(3%)      8(6%)             63(4%) 

Ensino Médio        

 Completo               7(4%)         6(4%)         4(3%)        7 (3%)      26(7%)      21(6%)      28(21%)        90(6%) 

Educação Superior   

 Incompleta             -                1(1%)               -           3(1%)     2(0,6%)     3(0,8%)        -                   9(1%)  

Educação Superior   

Completa                 -                    -                  -           1(0,45%) 1(0,4%)     4(1,2%)     1(0,5%)          7(0,59%) 

Não se aplica           -                     -                  -           1(0,45%)          -               -                   -             1(0,41%) 

   

 

FONTE: Dado provenientes do SINAN.Vigilância Epidemiológica. Programa DST/AIDS.Ministério da Saúde. 

N: Número absoluto de casos de cada variável. 

a=número total de gestantes foi 1450. 
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TABELA 2: Análise univariada de casos notificados de sífilis em gestantes, segundo características por 

ano de notificação.Sergipe,. 

 

VARIÁVEIS                                               2007          2008          2009           2010         2011        2012        2013       TOTAL
a
 

AGRUPADAS                                           N (%)        N(%)           N(%)          N(%)        N(%)        N(%)       N(%)       N(%) 

 

CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA 

Ignorado/Branco                                        32(19%)   38(26%)    42(32%)    42(22%)   64(19%)    20(6%)     19(14%)    257(18%) 

Primária                                                     50(30%)   31(2%)      38(30%)     54(28%)  85(25%)    28(8%)      14(10%)    300(21%) 

Secundária                                                 12(7%)          -            9(7%)         21(11%)  15(4%)      6(2%)        4(3%)        67(5%) 

Terciária                                                     6(4%)       6(4%)        8(6%)        38(20%)   53(15%)    22(6%)     11(8%)      144(10%) 

Latente                                                       64(39%)   73(49%)    29(23%)    37(19%)   127(37%)   266(78%)  86(64%)    682(47%)  

 

ESQUEMA DE TRATAMENTO 

Ignorado/Branco                                        48(29%)   55(37%)    9(7%)        16(8%)     23(7%)     5(1,8%)      7(5%)       163(11%) 

Penicilina G Benzatina 2 400 000UI         21(13%)   29(20%)    44(35%)    46(24%)   56(16%)   24(7%)       7(5%)       227(16%) 

Penicilina G Benzatina 4 800 000UI         23(14%)   12(8%)      15(12%)    23(12%)   24(7,5%)  4(1,2%)          -            101(7%)  

Penicilina G Benzatina 7 200 000UI         54(33% )  46(31%)    43(34%)    86(45%)   223(65%)  291(85%)  109(81%)  852(59%) 

Outro esquema                                           8(5%)         -               6(5%)        4(2%)      7(2%)        2(0,1%)     4(3%)         31(2%)     

Não realizado                                            10(6%)      6(4%)        9(7%)        17(9%)    11(3%)       16(1,9%)   7(5%)       76(5%) 

 

AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO 

Ignorado /Branco                                    21(22%)   13(11%)     17(11%)    11(7%)      14(5%)       10(4%)     8(42%)       94(7%) 

Adequado                                               16(16%)   22(18%)      22(15%)    15(9%)     21(7%)       29(7%)     16(8%)       141(9%) 

Inadequado                                             23(24%)  19(16%)       14(9%)     50(30%)   135(48%)   300(80%)  151(80%)   692(50%) 

Não realizado                                         36(37%)  66(55%)       95(64%)   88(54%)   110(39%)   36(9%)       13(7%)       444(32%) 

 

FONTE: Dados do SINAN.Vigilância Epidemiológica.Programa DST/AIDS. Ministério da Saúde.  

N:Número Absoluto de casos notificados de cada variável. 

a=número total de gestantes foi 1450. 
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 TABELA 3:Análise univariada da situação do tratamento dos parceiros de gestantes com sífilis no estado 
de Sergipe. 

 VARIÁVEIS                                                          2007      2008     2009        2010      2011     2012         2013          TOTAL 

 AGRUPADAS                                                         N           N            N              N          N           N              N                N 

                                                                                 (%)         (%)       (%)          (%)      (%)       (%)            (%)           (%)     

 

TRATAMENTO DO PARCEIRO 

Sim                                                                              -             -           16            63         142        141          59              421  

                                                                                                               (46%)      (36%)    (43%)    (43%)     (44%)        (42%) 

 

Não                                                                             3             3           19           83         128        174          62              472 

                                                                                 (100%)  (100%)  (54%)      (47%)    (38%)    (53%)     (46%)        ( 47%) 

 

Ignorado                                                                      -            -              -           31            62         11            13              117 

                                                                                                                              (17%)     (19%)    (3%)        (10%)       (11%) 

 

Total                                                                            3              3          35         177           332        326          134          1010 

                                                                                 (100%)   (100%)  (100%)  (100%)     (100%)  (100%)    (100%)    (100%) 

 

 

MOTIVO DO NÃO TRATAMENTO DO PARCEIRO       

Não teve mais contato com a gestante                         -               -             9            21             33         31            28           122 

                                                                                                                 (50%)      (2%)        (20%)   (18%)     (47%)       (24%) 

Não comunicado/convocado à US                               2              1             2             7              10         18            1             41 

                                                                                   (67%)    (50%)       (11%)      (8%)        (6%)     (10%)    (2%)          (8%) 

Não comparecimento à US                                           -              1             2            18             21         24            5             71 

                                                                                                  (50%)       (11%)     (19%)     (13%)    (14%)     (8%)        (14%) 

Recusou tratamento                                                      -               -             3            5               8           16            5             37 

                                                                                                                  (17%)     (5%)        (5%)      (9%)       (8%)         (7%) 

Sorologia não reagente                                                 1              -              1            5             18           11           5             41 

                                                                                   (34%)                     (5%)        (5%)       (11%)     (6%)      (8%)        (8%) 

Outro motivo                                                                  -              -            1           36            72           74           16           189 

                                                                                                                  (5%)       (39%)     (44%)     (42%)    (27%)      (37%)    

Total                                                                               3               2          18           92           162        174         60            511 

                                                                                  (100%)     (100%)  (100%)  (100%)   (100%)   (100%)  (100%)    (100%) 

 

FONTE: Dados do SINAN. Ministério da Saúde.Vigilância Epidemiológica. Programa DST/AIDS. 

N: Número absolutos de casos notificados de cada variável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

FONTE: Dados do SINAN. Vigilância Epidemiológica. Programa DST/AIDS.Ministério da Saúde.  

 

 

VARIÁVEIS                2007             2008           2009              2010                2011              2012              2013              TOTAL 

 AGRUPADAS           N (%)          N (%)           N(%)            N(%)           N (%)              N(%)               N (%)             N (%) 

               

RAÇA 

Ignorado/branco         10 (10% )      21(18%)      33 ( 22%)    36( 22%)      70   ( 25% )     94(25%)       27 (14%)        291(21%) 

Branca                        13 (14% )      14 (12%)      9 ( 6% )      16 (10%)      20   ( 7% )      18(5%)        14  (7%)           104(8%) 

Preta                           2 ( 2% )         1 (1% )         3 ( 2%)         4 ( 2%)         12    ( 4%)       8 (2%)        2 (1%)              32(2%) 

Amarela                        -      -             1( 1%)       2  (1%)         -      -             -       -                -                    -                  3(0,4%) 

Parda                          71 (74% )     82( 68%)    100( 68%)   107( 65%)      178   (64%)      255(68%)     144 ( %)         937(68%) 

Indígena                       -       -             1( 1% )      1 ( 1%)         1 ( 1%)         -       -            -                     1(%)              4(0,6%)         

 

     SEXO 

Em branco                   -        -                -                   -                   -                     -                     -                 -                      - 

Ignorado                      2 ( 2% )          8 (7%)        11 (7%)       11(7%)        27(10%)         50(13%)         18(10%)        127(10%) 

Masculino                  42 (44%)        47( 39%)       70(48%)     73(44%)     119 (42%)      138( 37%)        90 (48%)     579(42%)       

Feminino                    52 (54% )       65 (54%)      67(45%)      80(49%)    134 (48%)       187(50%)        80(42%)       665(48%) 

 

DIAG.  FINAL 

Ignorado/Branco         2 ( 2%)        3 (2%)             3(2%)           4 (2%)      4 (1%)            5(1%)              -                    21(1,5%)                        

SC Recente                76 (79%)      98 ( 82%)     107 (72%)    130 (79%)   213 (76%)      71(72%)       150(80%)        1045 (76%) 

SC Tardia                   -      -            -      -               -                    -                      -               1(0,5%)            -                   1(0,1%) 

Aborto                        1  ( 1% )        4 ( 3%)         13(9%)         12 (7%)      14 (5%)         44(12%)        11(0,5%)         99(7%)  

Natimorto                  15 ( 16% )       8 ( 7% )          2(1%)           5 (3%)     27 (10%)       26 (7%)       14(7,5%)           97(7%) 

Descartado                  2 ( 2% )         7 ( 6%)         23(16%)       13 (8%)      22(8%)         28 (7,5%)    13( 7%)            108(7,9%) 

 

ALT.  LIQUÓRICA 

Ignorado/Branco        26 ( 27% )     22 (18%)        29 (19%)      26(16%)         67 (24%)       21(6%)        3(1%)           194(14%) 

Sim                              2 ( 2% )         3 (2,5%)        1  (1%)          2(1%)            3 (1%)            3(1%)         -                    14(1%) 

Não                             33 (34% )      43 (36%)       14 (10%)       32 (19%)       92 (33%)     138(37%)       64(34%)       416(30%)  

Não realizado             35 (37%)       52 (43,5%)   104(70%)      104 (64%)    118 (42%)     213(57%)       121(64%)     747(54%)   

 

ALT.  DE OSSOS LONGOS  

Ignorado/Branco        23 (24% )      22 (18%)        34(23%)        25 (15%)          62(22%)        18  (13%)     4(2%)      188(14%) 

Sim                             3  ( 3% )         1(1%)             2 (1%)          -                        1(0,4%)         2 (0,5%)          -             9(1%) 

Não                             44 (46%)       55 (46%)        55(37%)        64(39%)          116 (41,6%)  16 (4,2%)      89(47%)  590(43%) 

Não realizado             26 ( 27%)      42 (35%)        57(39%)        75(46%)          101 (36%)      188 (50,3%)  95(50%)   584(42%) 

 

 

N=Número absoluto de casos notificados por variável 

a= número total de crianças com sífilis congênita foi 1371. 

.  

 

 

TABELA 4: Análise univariada dos casos de sífilis congênita por ano de notificação no estado de Sergipe. 
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FONTE: Dados do SINAN. Vigilância Epidemiológica. Programa DST/AIDS. Ministério da Saúde. 
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FONTE: Dados do SINAN. Vigilância Epidemiológica. Programa DST/AIDS. Ministério da Saúde. 
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  FONTE: Dados do SINAN. Vigilância Epidemiológica. Programa DST/AIDS. Ministério da Saúde.  
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