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EDITORIAL

Prezados colaboradores,
Este documento é uma análise de todo o cenário epidemiológico relativo à sífilis
adquirida, sífilis em gestantes e sífilis congênita, descrevendo sua série histórica no
Brasil e em Minas Gerais, durante o ano de 2017. Os dados aqui apresentados, foram
extraídos a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
O Boletim Epidemiológico Mineiro (BEM) tem como escopo dar visibilidade a
toda a população acerca destes agravos, transmitindo as informações relevantes ao
tema, bem como monitorar o curso da doença, possibilitando ações efetivas voltadas
para a Sífilis. É um agravo de extrema importância para a saúde pública, que se mostra
cada vez mais expressivo, principalmente em adultos jovens. Permanece um desafio
para todos os profissionais da saúde, principalmente quando acomete as gestantes com
potencial risco de ocorrência de transmissão vertical.
A Coordenação Estadual de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) Aids e
Hepatites Virais mantem seu trabalho em consonância com a agenda de ações
estratégicas elaborada pelo Ministério da Saúde (MS), que tem como propósito a
redução da sífilis adquirida, em gestantes e a erradicação da transmissão vertical. Um
dos grandes pilares para a redução do agravo tem sido a instituição dos Comitês de
Investigação de Transmissão Vertical das ISTs (CITV), além da descentralização da
testagem rápida na atenção primária, realização de capacitações de profissionais da
rede, e a confecção de materiais voltados para a sensibilização da população.
Desejamos a todos uma ótima leitura e que esse documento seja útil no sentido
de direcionar também ações de promoção e prevenção à saúde coletiva.

Boa leitura,
Mayara C. Marques Almeida e Equipe
Coordenação IST/AIDS e Hepatites Virais
Diretoria de Vigilância Epidemiológica
SVEAST/Sub.VPS/SES- MG
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“A mente que se abre a uma nova ideia jamais
voltará ao seu tamanho original”.
Albert Einstein
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I-

INTRODUÇÃO

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) de caráter
sistêmico, curável e exclusiva do ser humano. É causada pelo Treponema
pallidum, uma bactéria gram-negativa do grupo das espiroquetas, descoberta
em 1905 (BRASIL, 2018).
É transmitida predominantemente por via sexual e vertical. O risco dessa
IST

está

diretamente

relacionado

à

presença

de

lesões

sifilíticas

mucocutâneas, mais comuns no primeiro ano de infecção (fases primária e
secundária). Quando não tratada, evolui para formas mais graves, podendo
comprometer o sistema nervoso, cardiovascular, respiratório e sistema
gastrointestinal (BRASIL, 2017).
Durante o período gestacional, a sífilis leva a mais de 300.000 mortes
fetais e neonatais por ano no mundo e aumenta o risco de morte prematura em
outras 215.000 crianças . Na última década, no Brasil, observou-se aumento de
notificações de casos de sífilis adquirida, sífilis em gestantes e sífilis congênita,
que pode ser atribuído, em parte, ao aprimoramento do sistema de vigilância e
à ampliação da utilização de testes rápidos (BRASIL, 2018).
Os profissionais de saúde devem estar aptos a identificar as
manifestações clínicas, classificar os estágios da sífilis, bem como interpretar
os resultados dos testes utilizados que desempenham função importante no
controle do agravo, permitindo a definição do diagnóstico e o monitoramento da
resposta terapêutica. A prevenção, o diagnóstico e o tratamento de gestantes e
parcerias sexuais com sífilis devem ser priorizados, principalmente, na Atenção
Básica.
Nesse sentido, o estado de Minas Gerais trabalha em consonância com
a recomendação do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das
Infecções Sexualmente Transmissíveis do HIV/AIDS e Hepatites Virais
(DIAHV/SVS/MS) através da instituição de Comitês de Investigação para
12
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Prevenção da Transmissão Vertical (CITV) nas 28 regionais de saúde e nos 08
municípios prioritários, que apresentam elevados números de casos de sífilis
congênita, com o objetivo de identificar as possíveis falhas que ocasionam a
transmissão vertical da sífilis e propor medidas resolutivas na prevenção,
diagnóstico, assistência, tratamento e vigilância do agravo.
Para fins de vigilância epidemiológica, os critérios de definição de casos
de sífilis adquirida, sífilis em gestantes e sífilis congênita foram alterados em
setembro de 2017 por meio da Nota Informativa nº 2 – SEI/2017 – DIAHV/SVS/
MS, a fim de proporcionar adequação da sensibilidade na captação de casos
de sífilis congênita e diminuir a subnotificação de casos de sífilis em gestantes.
Assim, no caso de sífilis em gestantes, definiu-se que todas as mulheres
diagnosticadas com sífilis durante o pré-natal, parto e/ou puerpério devem ser
notificadas como caso de sífilis em gestantes, e não como sífilis adquirida.
Em razão da condição prioritária atribuída a prevenção da transmissão
vertical da sífilis, o estado de Minas Gerais permanece em conformidade com a
Agenda de Ações Estratégicas de Resposta Rápida à Sífilis nas Redes de
Atenção, cujo objetivo é reduzir a sífilis adquirida, a sífilis em gestantes e a
sífilis congênita no Brasil.
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II-

INCIDÊNCIA DA SÍFILIS NO MUNDO

Figura 1: Frequência de casos de sífilis no mundo.

Fonte:Newman,L.etal.Globalestimatesoftheprevalenceandincidenceoffourcurablesexuallytransmittedinfectionsin20
12basedonsystematicreviewandglobalreporting.PLoSONE10,
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III-

SÍFILIS ADQUIRIDA

É uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pela
bactéria Treponema pallidum. Apresenta várias manifestações clínicas e
diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária), sendo que
nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão
é maior (BRASIL, 2017).
Caracterizada por feridas nos órgão genitais, erupções pelo corpo e
nas mucosas e danos no cérebro, medula espinhal e vasos sanguíneos. O
contato com as lesões contagiantes (cancro duro e lesões secundárias) pelos
órgãos genitais é responsável por 95% dos casos de sífilis (BRASIL, 2017).
A sífilis adquirida vem se instalando entre os segmentos mais jovens
da população brasileira, sobretudo entre homens, o que impõe a necessidade
de desenvolver estratégias intersetoriais, incluindo ações de prevenção nas
escolas e nas redes de interação juvenil (BRASIL, 2018).

1- SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA SÍFILIS ADQUIRIDA NO BRASIL

Segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde (2017), no
período de 2010 a junho de 2018, foram notificados no SINAN 479.730 casos
de sífilis adquirida, dos quais 56,4% ocorreram na Região Sudeste, 22,3% no
Sul, 11,3% no Nordeste, 5,8% no Centro-Oeste e 4,1% no Norte.
Em 2017, o número total de notificações no Brasil foi de 119.800 casos.
Na estratificação por regiões, observaram-se 61.745 (51,5%) casos notificados
na Região Sudeste, 29.169 (24,3%) na Região Sul, 15.295 (12,8%) na Região
Nordeste, 7.701 (6,4%) na Região Centro-Oeste e 5.890 (4,9%) na Região
Norte.
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A sífilis adquirida, agravo de notificação compulsória desde 2010 por
intermédio da Portaria nº 2.472, teve sua taxa de detecção aumentada de 2,0
casos por 100 mil habitantes em 2010 para 58,1 casos por 100 mil habitantes
em 2017. Em comparação ao ano de 2016, observou-se um aumento de 31,8%
na incidência de sífilis adquirida.

Figura 2: Taxa de detecção (por 100.000 habitantes) de sífilis aduirida segundo
região de residência, por ano de diagnóstico - Brasil, 2010 a 2017.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), atualizado em 30/06/2018.

Com relação às capitais, doze delas apresentaram taxa de detecção
mais elevada que a nacional: Florianópolis (302,2 casos/100 mil hab.), Campo
Grande (185,7/100 mil hab.), Palmas (135,8/100 mil hab.), Vitória (135,2/100
mil hab.), São Paulo (124,1/100 mil hab.), Belo Horizonte (116,4/100 mil hab.),
Curitiba (111,5/100 mil hab.), Porto Alegre (105,5/100 mil hab.), Rio de Janeiro
16
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(92,0/100 mil hab.), Natal (77,4/100 mil hab.), Salvador (64,5/100 mil hab.),
João Pessoa (58,6/100 mil hab.), conforme a Figura 3:

Figura 3: Taxa de detecção de sífilis adquirida segundo UF e capital, Brasil,
2017.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), atualizado em 30/06/2018.

Em 2017, a maior parte das notificações de sífilis adquirida ocorreu em
indivíduos entre 20 e 29 anos (35,3%), seguida daqueles na faixa entre 30 e 39
anos de idade (21,7%). A Figura 4 apresenta as taxas de detecção de sífilis
adquirida a partir de 13 anos de idade, segundo faixa etária, no período de
2010 a 2017. Observa-se um incremento na taxa de detecção para todas as
faixas etárias, ressaltando a tendência mais acentuada de aumento na faixa
etária de 20 a 29 anos.
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Figura 4: Taxa de detecção de sífilis adquirida segundo faixa etária. Brasil,
2010-2017.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), atualizado em 30/06/2018.

Abaixo, os casos notificados de sífilis adquirida em homens e
mulheres, incluindo os casos notificados em gestantes e razão de sexos por
ano de diagnóstico no Brasil, de 2010 a 2017. Quando analisada a série
histórica de casos notificados de sífilis, observa-se que 249.852 (39,9%) deles
ocorreram em homens e 376.886 (60,1%) em mulheres, sendo 169.339
(44,9%) notificadas como sífilis adquirida e 207.547 (55,1%) notificadas como
sífilis em gestantes.
Em 2010, a razão de sexos (M:F) era de 0,2 (dois casos em homens
para cada dez casos em mulheres); em 2017, foi de 0,7 (sete casos em
homens para cada dez casos em mulheres), razão que vem se mantendo
estável desde 2014:
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Figura 5: Casos notificados de sífilis adquirida e sífilis em gestantes segundo
sexo e razão de sexos por ano de diagnóstico. Brasil, 2010 a 2017.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), atualizado em 30/06/2018.

Quanto à informação referente a raça/cor, observa-se uma melhora no
preenchimento: em 2010, 34,5% possuíam a informação ignorada, percentual
este que foi reduzido para 16,2%, em 2017. Nesse mesmo ano, a maior parte
das pessoas notificadas eram brancas (38,4%), seguidas de pardas (34,3%) e
pretas (9,7%); considerando-se pardos e pretos, o percentual é de 44,0%. Em
toda a série histórica, a notificação de indivíduos de raça/ cor amarela e
indígena não ultrapassou 1% dos casos:
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Figura 6: Distribuição proporcional de casos de sífilis adquirida segundo
raça/cor e ano de notificação. Brasil, 2010-2017.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), atualizado em 30/06/2018.

20

Boletim Epidemiológico Mineiro (BEM)
Ano III, Volume III, 2018

2- SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA SÍFILIS ADQUIRIDA EM MINAS
GERAIS

Como demonstra a figura abaixo, permanece o aumento da sífilis
adquirida quando comparado ao ano anterior, sendo: 2016 com 7.556 casos, e
2017 com 11.023 casos, perfazendo um aumento de 31,4%. A disseminação
da doença pode estar associada ao aumento do uso de anticoncepcional
feminino e a desvalorização do uso de camisinha masculina e feminina; sendo
um dos fatores o fato de se pensar apenas na precaução da gravidez, não
visando a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis (IST).

Figura 7: Frequência de casos de sífilis adquirida por ano diagnóstico - Minas
Gerais, 2013-2017.
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Fonte: SINAN - IST-HIVAIDS/DVE/SVEAST/SUB.VPS/SES-MG
*Dados parciais sujeito a alteração e revisão apurados em 28/11/2018
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Com relação à razão de sexo para a sífilis adquirida, embora exista maior
número de casos na população masculina, a razão vem diminuindo ao longo
dos anos. Em Minas Gerais, no ano de 2013, a razão de sexo (M:F) era de 2,5
(vinte e cinco casos em homens para cada 10 mulheres); em 2017, essa razão
diminui para 1,8 (dezoito homens para cada 10 mulheres),

conforme

demonstrado na figura 8.

Figura 8: Número de casos de sífilis adquirida segundo sexo e ano - Minas
Gerais, 2013 - 2017.
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Fonte: SINAN-IST-HIVAIDS/DVE/SVEAST/SUB.VPS/SES-MG
*Dados parciais sujeitos a alteração e revisão apurados em 28/11/2018.

Acerca da faixa etária, ao analisar a série histórica de sífilis adquirida
em Minas Gerais, a mesma se mantém ao longo dos anos com maior
prevalência na população com idade entre 20 a 34 anos (Figura 9), o que
reforça a necessidade de um monitoramento mais adequado, controle e
intervenção na população sexualmente ativa, além de orientação e educação
sexual voltada para esse público.
22
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Figura 9: Série histórica de casos de sífilis adquirida por faixa etária - Minas
Gerais, 2013-2017.
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Fonte: SINAN- IST-HIVAIDS/DVE/SVEAST/SUB.VPS/SES-MG
*Dados parciais sujeitos a alteração e revisão apurados em 28/11/2018.

IV-

SÍFILIS EM GESTANTE

A sífilis gestacional é uma patologia evitável, através da parceria entre
os serviços de saúde e a população. A falha no diagnóstico precoce e
tratamento são uns dos principais fatores que favorecem a ocorrência da
doença, em qualquer período gestacional.
Na gestante, o agente etiológico pode ser transmitido para o feto,
principalmente na fase inicial da infecção, com maior frequência entre a 16ª e a
28ª semana de gestação. A transmissão ocorre com maior periodicidade
intrautero, mas também pode acontecer no momento da passagem do feto pelo
canal do parto, quando na presença de lesão ativa. A transmissão ocorre em
torno de 70 a 100% quando a gestante apresenta sífilis primária ou secundária.
23
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Na sífilis terciária, esse valor é reduzido à 30% aproximadamente (BRASIL,
2006).
A sífilis na gestação pode apresentar muitas consequências, entre elas
o aborto, natimorto, parto prematuro, morte neonatal e manifestações
congênitas precoces ou tardias. A prevenção, diagnóstico e o tratamento das
gestantes e suas parcerias devem ser priorizados, evitando assim a
transmissão vertical, uma vez que a sífilis congênita pode ser prevenida
quando a gestante é tratada adequadamente (BRASIL, 2017).

1- SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA SÍFILIS EM GESTANTE NO
MUNDO

No mundo, cerca de 2 milhões de gestantes são infectadas pela sífilis a
cada ano. A maioria das gestantes não realiza o teste para sífilis, e as que o
fazem não são tratadas adequadamente ou sequer recebem tratamento.
Aproximadamente 50% das gestantes não tratadas ou inadequadamente
tratadas podem transmitir a doença ao concepto, levando a resultados
adversos como morte fetal, morte neonatal, prematuridade, baixo peso ao
nascer ou infecção congênita (NONATO, 2015).
A autora descreve ainda que a Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS) estima que na América Latina e Caribe, 330.000 gestantes
soropositivas para sífilis não recebam o tratamento para a doença durante as
consultas de pré-natal a cada ano, e que dois terços dos casos de sífilis em
gestantes resultem em sífilis congênita. Nos países da região, a cobertura do
diagnóstico da sífilis nas gestantes que realizaram o pré-natal no ano de 2010
foi de apenas 61%. Coberturas de diagnóstico mais elevadas foram
observadas nos países do Caribe (82%) e do Cone Sul (76%), incluído o Brasil.
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2- SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA SÍFILIS EM GESTANTE NO
BRASIL

De acordo com o Boletim Epidemiológico da Sífilis do Ministério da
Saúde (2018), no período de 2005 a junho de 2018, foram notificados no
SINAN 259.087 casos de sífilis em gestantes, dos quais 45,1% foram casos
residentes na Região Sudeste, 20,5% no Nordeste, 14,7% na Região Sul,
10,5% na Região Norte e 9,1% no Centro-Oeste. O número de casos
notificados em comparação ao ano anterior evidencia aumento em quase todas
as regiões do Brasil, com destaque para as regiões Sudeste, Sul e CentroOeste. Este aumento pode ser atribuído à mudança no critério de definição de
casos a partir de outubro de 2017 - que passou a considerar pré-natal, parto e
puerpério para notificação de sífilis em gestante, além da implantação da
testagem rápida na Atenção Primária, que otimizou o acesso ao diagnóstico e
tratamento precoce para a sífilis.

25

Boletim Epidemiológico Mineiro (BEM)
Ano III, Volume III, 2018

Figura 10: Taxa de detecção de sífilis em gestantes (por 1.000 nascidos vivos)
por região e ano de diagnóstico. Brasil, 2007 a 2017.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), atualizado em 30/06/2018.

De acordo com a figura 11, referente à idade gestacional de detecção
da sífilis, em 2017 a maior proporção de mulheres (39,8%) foi diagnosticada no
primeiro trimestre, 28% apresentaram diagnóstico no segundo trimestre e
26,7%

no

terceiro

trimestre.

É

importante

ressaltar

a

melhoria

no

preenchimento dos campos da ficha de notificação, em que a opção “ignorado”
era preenchida em 10,6% dos casos em 2007, reduzindo para 5,1% no ano de
2017 (BRASIL, 2017).
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Figura 11: Idade gestacional no momento do diagnóstico de sífilis, segundo
região de residência e ano de diagnóstico. Brasil, 2017.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), atualizado em 30/06/2018.

3- SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA SÍFILIS EM GESTANTE EM
MINAS GERAIS

Na figura abaixo, observa-se o aumento progressivo dos casos de sífilis
em gestantes nos últimos cinco anos no estado de Minas Gerais. Esse
aumento pode ser justificado, em parte, ao aprimoramento do sistema de
vigilância em saúde, capacitação dos profissionais para a identificação,
diagnóstico e notificação da sífilis bem como à ampliação da utilização da
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testagem rápida nos serviços de saúde. O expressivo aumento do número de
notificações de sífilis em gestantes do ano de 2016 para o ano de 2017 (71%)
pode ser atribuído à mudança nos critérios de definição de casos alterados em
2017 pelo Ministério da Saúde.
Figura 12: Frequência de casos de sífilis em gestantes por ano diagnóstico.
Minas Gerais, 2013 – 2017.
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Fonte: SINAN NET/IST, AIDS E HV/DVE/SVEAST/SVPS/SES-MG
*Dados parciais sujeitos à alteração e revisão apurados em 28/11/2018

No estado de Minas Gerais a frequência de casos de sífilis em
gestantes por Unidade Regional de Saúde (URS) demonstra maior número de
casos nos grandes centros urbanos. Porém, observa-se que existem
municípios populosos apresentando poucos casos de sífilis notificados,
sinalizando uma possível subnotificação deste agravo. Diante disso, é
importante ressaltar a necessidade de intensificação das ações para
diagnóstico precoce da sífilis, além da qualificação do SINAN, para permitir o
desenvolvimento de estratégias voltadas para a melhoria do cenário deste
agravo no Estado.

28

Boletim Epidemiológico Mineiro (BEM)
Ano III, Volume III, 2018

Figura 13: Frequência de casos de Sífilis em gestante por URS – Minas Gerais,
2017.
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*Dados parciais sujeitos à alteração e revisão apurados em 28/11/2018

Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção
da Transmissão Vertical (PCDT) do HIV, Sífilis e Hepatites Virais (2017), a
probabilidade de ocorrência da sífilis congênita é influenciada pelo estágio da
sífilis na gestante e pela duração da exposição fetal. Assim, o diagnóstico
precoce e o tratamento adequado são primordiais para a prevenção da
transmissão vertical e devem ocorrer preferencialmente em seu primeiro
trimestre de gestação.
Conforme figura abaixo, dos 4.080 casos registrados no ano de 2017,
1.596 (39,1%) foram registrados no 3° trimestre da gestação, demonstrando a
necessidade de melhoria na captação da gestante, no início do pré-natal. Com
relação ao 2° e 1° trimestre da gestação, observa-se 24,4% (996) e 29,9%
(1223) de registros de casos respectivamente. Em comparação ao ano anterior
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(2016), percebe-se um aumento no percentual de diagnóstico no início da
gestação, embora algumas gestantes possam ter sido infectadas no terceiro
trimestre. Observa-se também uma significativa redução no preenchimento do
campo “ignorado” (6,5%) em comparação ao ano de 2016, em que foi
registrado um percentual de 8,3% dos casos.

Figura 14: Frequência de casos de Sífilis em gestante segundo momento do
diagnóstico – Minas Gerais, 2017.
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*Dados parciais sujeitos à alteração e revisão apurados em 28/11/2018

Segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde (2017),
considera-se como tratamento adequado o tratamento completo para estágio
clínico da sífilis, com penicilina benzatina, e iniciado até 30 dias antes do parto.
Gestantes que não se enquadrarem nesses critérios serão consideradas como
tratadas de forma inadequada.
A figura abaixo mostra o esquema de tratamento realizado nas
gestantes com sífilis em Minas Gerais no ano de 2017. Com base nas
recomendações do Ministério da Saúde (MS), as doses de penicilina G
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benzatina para tratamento da gestante infectada são: 2,4 milhões UI/IM, dose
única (sífilis primária, secundária e latente recente) e 7,2 milhões UI/IM
semanal, por três semanas (latente tardia, latente de duração ignorada e
terciária). Observa-se que do total de 4.080 gestantes, 3.099 (75%) realizaram
o tratamento nas doses recomendadas. É importante destacar que a dosagem
de 4.800.000 UI de Penicilina G benzatina é um tratamento não utilizado nos
dias atuais, segundo o PCDT, porém 295 (7,2%) dos casos notificados em
2017 realizaram tratamento utilizando esta dosagem.

Figura 15: Frequência de casos de Sífilis em gestante segundo tratamento da
mãe – Minas Gerais, 2017.
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Os casos de gestantes que não realizaram tratamento somados aos
casos de tratamento com outra medicação (considerados inadequados),
totalizam 13,5% (552) dos casos investigados, expondo os conceptos à
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possibilidade de infecção. Destaca-se também um percentual de 3,2% (134)
dos casos com preenchimento no campo “ignorado/branco”. Apesar da redução
significativa deste percentual em comparação ao ano anterior (6,1% em 2016),
reforça-se a importância do preenchimento completo das informações pelos
profissionais responsáveis.
De acordo com o PCDT (2017), as parcerias sexuais das gestantes
podem estar infectadas, mesmo apresentando testes imunológicos não
reagentes.

Dessa

forma,

é

importante

a

realização

do

tratamento

presumivelmente com apenas uma dose de penicilina G benzatina (2.400.000
UI/IM). Para os casos reagentes, devem ser seguidas as recomendações de
tratamento para sífilis adquirida no adulto.
No ano de 2017, apenas 1.485 (36,4%) das parcerias foram tratadas
concomitantemente à gestante; 46% (1.876) das parcerias não foram tratadas,
contribuindo para possíveis reinfecções. É fundamental a realização da busca
ativa para diagnóstico e tratamento das parcerias sexuais de gestantes com
sífilis, além do fortalecimento do pré-natal do parceiro nos serviços de saúde.
Novamente, observa-se um expressivo número de preenchimento de
fichas do campo “ignorado/branco” (17,6%), o que compromete a qualidade
das informações geradas pelo banco de dados do SINAN.
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Figura 16: Frequência de casos de Sífilis segundo tratamento do parceiro
concomitantemente à gestante – Minas Gerais, 2017.

2000

1876

1800
1600

1485

1400
1200
1000
800

719

600
400
200
0
Ign/Branco

SIM

NÃO

Fonte: SINAN NET/IST, AIDS E HV/DVE/SVEAST/SVPS/SES-MG
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V-

SÍFILIS CONGÊNITA
A sífilis congênita (SC) é o resultado da disseminação hematogênica

do

Treponema

pallidum,

da

gestante

infectada

não-tratada

ou

inadequadamente tratada para o seu concepto, por via transplacentária. A
transmissão vertical do T. pallidum pode ocorrer em qualquer fase gestacional
ou estágio clínico da doença materna. Os principais fatores que determinam a
probabilidade de transmissão vertical do T. pallidum são o estágio da sífilis na
mãe e a duração da exposição do feto no útero (BRASIL, 2016).
A taxa de infecção da transmissão vertical do T. pallidum em mulheres
não tratadas é de 70 a 100%, nas fases primária e secundária da doença,
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reduzindo-se para aproximadamente 30% nas fases tardias da infecção
materna (latente tardia e terciária). Há possibilidade de transmissão direta do
T.pallidum por meio do contato da criança pelo canal de parto, se houver
lesões genitais maternas. Durante o aleitamento, ocorrerá apenas se houver
lesão mamária por sífilis (BRASIL, 2017).
Segundo Manual de Diretrizes para Controle da Sífilis (2006), quando a
mulher adquire sífilis durante a gravidez, poderá haver infecção assintomática
ou sintomática nos recém-nascidos. Mais de 50% das crianças infectadas são
assintomáticas ao nascimento, com surgimento dos primeiros sintomas,
geralmente, nos primeiros 3 meses de vida. Por isso, é muito importante a
triagem sorológica da mãe na maternidade. Descreve ainda que, 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 de T. pallidum em
fetos, já a partir da 9ª semana de gestação.
A sífilis congênita apresenta, para efeito de classificação, dois estágios:
precoce (diagnosticada até dois anos de vida) e tardia (após dois anos de
vida). É um agravo que compõe a Lista Nacional de Notificação Compulsória
instituída por meio da Portaria nº 542, de 22 de dezembro de 1986. Os critérios
de definição de caso de sífilis congênita foram revistos e constam na Nota
Informativa Nº 2-SEI/2017-. DIAHV/SVS/MS.

1- SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA SÍFILIS CONGÊNITA NO MUNDO

Segundo Benzaken (2009), a sífilis continua representando um
importante problema de saúde global, sendo estimado pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) que doze milhões de adultos e mais de um milhão de
recém-nascidos, mundialmente, são infectados a cada ano. Em muitas regiões
do planeta, fundamentalmente nos países em desenvolvimento, a sífilis é uma
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das Doenças de Transmissão Sexual de maior magnitude e transcendência,
sendo importante causa de mortalidade perinatal e infantil.
A OMS estima ainda a ocorrência de mais de um milhão de casos de
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) por dia, mundialmente. Ao ano,
calculam-se aproximadamente 357 milhões de novas infecções, entre clamídia,
gonorreia, sífilis e tricomoniase (BRASIL, 2017).
Durante o período gestacional, a sífilis leva a mais de 300.000 mortes
fetais e neonatais por ano no mundo e aumenta o risco de morte prematura em
outras 215.000 crianças (BRASIL, 2018).

2- SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA SÍFILIS CONGÊNITA NO BRASIL

De 1998 a junho de 2018, foram notificados no SINAN 188.445 casos
de sífilis congênita em menores de um ano de idade, dos quais 83.800 (44,5%)
eram residentes na Região Sudeste, 57.422 (30,5%) no Nordeste, 20.922
(11,1%) no Sul, 15.898 (8,4%) no Norte e 10.403 (5,5%) no Centro-Oeste.
Em 2017, foram notificados 24.666 casos, a maioria dos quais (43,2%)
residia na Região Sudeste, seguido pelo Nordeste (27,9%), Sul (14,5%), Norte
(8,8%) e Centro-Oeste (5,7%). De 2016 para 2017, houve aumento de 16,4%
no número de notificações no Brasil. Em 2017, observou-se uma taxa de
incidência de 8,6 casos/1.000 nascidos vivos (NV) no Brasil, tendo as Regiões
Sudeste (9,4 casos/1.000 nascidos vivos) e Sul (9,1 casos/1.000 NV)
apresentado as maiores taxas, ambas acima da taxa nacional, de acordo com
a figura abaixo:
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Figura 17: Taxa de incidência de sífilis congênita em menores de um ano de
idade (por 1.000 nascidos vivos) por região de residência e ano de diagnóstico.
Brasil, 2007 a 2017.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), atualizado em 30/06/2018.

Quanto à mortalidade infantil (em menores de um ano de idade) por
sífilis congênita, no período de 1998 a 2017, o número de óbitos declarados no
Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) foi 2.318, sendo 1.014 (43,7%) na
Região Sudeste (dos quais 677 foram registrados no estado do Rio de Janeiro,
o que corresponde a 29,2% do Brasil), 723 (31,2%) no Nordeste, 259 (11,2%)
no Norte, 223 (9,6%) no Sul e 99 (4,3%) no Centro-Oeste. Nos últimos dez
anos, no Brasil, o coeficiente de mortalidade infantil por sífilis passou de
2,3/100 mil nascidos vivos em 2007 para 7,2/100 mil nascidos vivos em 2017.
Em 2016, o coeficiente de mortalidade foi de 6,8/100 mil nascidos vivos, o que
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representa um aumento de 5,9% em relação a 2017, conforme a Figura 18.
Figura 18: Coeficiente mortalidade infantil por sífilis congênita (por 100 mil
nascidos vivos) segundo região de residência. Brasil, 2007 a 2017.

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), atualizado em 30/06/2018.

3- SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA SÍFILIS CONGÊNITA EM MINAS
GERAIS

É possível observar na figura abaixo o crescente aumento na taxa de
incidência de sífilis congênita em Minas Gerais, ao longo dos últimos 5 anos,
passando de 2,4 casos/1000 nascidos vivos (NV) em 2013, para 7,0
casos/1000 nascidos vivos em 2017.
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Figura 19: Incidência de casos de sífilis congênita segundo ano. Minas Gerais,
2013-2017.
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Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), atualizado em 30/06/2018.

Acerca do pré-natal, período considerado extremamente importante
uma vez que promove a oportunidade de acompanhar toda e qualquer
intercorrência com a mãe e o bebê, ainda há um grande desafio para a saúde
pública. De acordo com a figura abaixo, observa-se que, embora 1.627
gestantes tiveram seu diagnóstico de sífilis materna, durante o pré-natal, ainda
persiste um total de 39 (2,1%) gestantes sem diagnóstico/acompanhamento no
pré-natal. Ainda, contabilizam 175 (9,5%) registros com preenchimento da
opção ignorado/branco. Ao somar as gestantes sem realização de pré-natal
com o quantitativo de fichas com preenchimento da opção ignorado/branco,
obtem-se um total de 214 (11,6%) gestantes que não obtiveram em tempo
oportuno a possibilidade de prevenção da transmissão vertical em Minas
Gerais, no ano de 2017.
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Figura 20: Número de casos de sífilis congênita segundo realização do prénatal. Minas Gerais, 2017.
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Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), atualizado em 30/06/2018.

Com relação ao momento do diagnóstico de sífilis materna em Minas
Gerais, é imprescindível que este seja realizado durante o pré-natal. De acordo
com a figura abaixo, do total de 1.841 casos de sífilis congênita, embora se
tenha 1.181 (64%) diagnósticos efetuados no pré-natal, ainda existem 495
(26,9%) gestantes que obtiveram o disgnóstico de sífilis materna no momento
do parto/curetagem, 102 (5,5%) gestantes após o parto, 16 (0,9%) gestantes
não realizaram diagnóstico e 47 (2,6%) registros com preenchimento do campo
ignorado/branco. A soma do quantitativo de todos os diagnósticos realizados
fora do pré-natal, incluindo o número de ignorados/brancos, é de 660 (35,8%)
gestantes sem a realização do diagnóstico para sífilis ofertado durante as
consultas de pré-natal. Vale destacar que segundo o Caderno de Atenção
Básica nº32/2012 do Ministério da Saúde, os testes rápidos para HIV, sífilis,
hepatites B e C, dentre outros exames, deverão ser ofertados no 1º trimestre
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de gestação e repetidos no 3º trimestre. Permanece o desafio de avançar na
captação destas gestantes para as consultas de pré-natal, na disponibilização
do diagnóstico em tempo hábil, no incremento da informação acerca dos
exames diagnósticos existentes na rede básica às gestantes, bem como na
qualidade do preenchimento das fichas de notificação do SINAN.
Figura 21: Momento do diagnóstico de sífilis materna dos casos notificados de
sífilis congênita. Minas Gerais, 2017.
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Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), atualizado em 30/06/2018.

Para os exames complementares, relevantes ao diagnóstico de sífilis
materna, segundo a Portaria Nº 766 de 21 de dezembro de 2004, é obrigatória
a testagem do exame treponêmico ou realização do exame não treponêmico
após internação para o parto na maternidade ou em casos de abortamentos.
De acordo com a figura abaixo, no ano de 2017, em Minas Gerais, observa-se
que embora 1.550 (84%) das gestantes tenham realizado o exame não
treponêmico no momento da internação, ainda existem 72 (4%) casos onde o
exame não foi realizado. Vale destacar também a presença do registro de 46
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fichas (3%) com o preenchimento da opção ignorado/branco, inviabilizando a
informação.
Figura 22: Realização do teste não treponêmico de sífilis materna - Minas
Gerais, 2017.
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Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), atualizado em 30/06/2018.

Para o tratamento instituído nas gestantes com sífilis materna, observase na figura abaixo que do total de 1.841 gestantes, apenas 134 (7%) o fizeram
de forma adequada. Cabe destacar o considerável número de gestantes que
receberam tratamento inadequado para o agravo, representando 1.122 (61%),
bem como o quantitativo de gestantes que não realizaram, descritos em 472
gestantes (26%) no ano de 2017 em Minas Gerais. Segundo o PCDT (2017), a
sinergia entre o diagnóstico precoce e o tratamento adequado e oportuno do
HIV, da sífilis e das hepatites virais durante a gravidez leva a prevenção da
transmissão vertical, devendo ser valorizada em todos os níveis de atenção.
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Destaca ainda que a penicilina é o medicamento de escolha para o tratamento
da sífilis.

Figura 23: Esquema de tratamento de sífilis em gestante - Minas Gerais, 2016.
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Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), atualizado em 30/06/2018.

Apesar dos esforços para controlar as altas taxas de óbito infantil por
sífilis congênita, as mesmas permanecem como um problema de saúde
pública. Quando se compara o número de óbitos por sífilis congênita, somados
aos abortos e natimortos, observa-se um aumento do ano de 2016 para o ano
de 2017 de 64 casos, representando um percentual de 36,1%.
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Figura 24: Número de óbitos ocorridos por sífilis congênita segundo ano
diagnóstico – Minas Gerais, 2017.

39; 22%
69; 39%

69; 39%

Óbito por sífilis congênita

Aborto

Natimorto

Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), atualizado em 30/06/2018.

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO Á SÍFILIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diante do cenário atual e considerando o impacto da sífilis na
assistência à saúde pública e a necessidade de seu controle, o Ministério da
Saúde implementou a Agenda de Ações Estratégicas para a Redução da
Sífilis no Brasil, com o objetivo de ampliar os compromissos entre o
Departamento Nacional e parceiros, fortalecendo as ações para a redução da
sífilis no país. Dentre as inovações propostas, está o diagnóstico por meio de
testes rápidos que são de fácil execução e leitura simples, o que proporciona o
acesso ao diagnóstico e tratamento oportuno e adequado principalmente às
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gestantes

e

parcerias

sexuais.

No

estado

de

Minas

Gerais,

essa

implementação está acontecendo de forma gradual, baseada nas análises
epidemiológicas, necessidades regionais, adaptação e à qualificação das
Unidades Básicas de Saúde (UBS) para a realização destas testagens.
Atualmente, dos 853 municípios do estado, 225 (26%) finalizaram o processo
de implantação e 311 (37%) ainda não inciaram o processo, conforme figura
abaixo:

Figura 25: Percentual de municípios com implantação da testagem rápida na
Atenção Primária - Minas Gerais, 2018.

26%

Capacitação Finalizada e
TR Implantada

37%
Em processo de
Capacitação e Implantação
da TR

37%

Não Iniciou o Processo de
Capacitação e Implantação
da TR

Fonte: SISLOGLab/Coordenação Estadual IST/AIDS/HV. Dados atualizados em 10/12/2018.

Em relação às Unidades Básicas de Saúde, do total de 5.452 unidades
existentes no Estado (segundo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde – CNES), 1.616 (30%) UBSs finalizaram o processo de implantação na
atenção primária e 51% ainda não iniciaram o processo:
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Figura 26: Percentual de Unidades Básicas de Saúde com implantação da
testagem rápida – Minas Gerais, 2018

30%

Capacitação Finalizada e
TR Implantada
Em processo de
Capacitação e
Implantação da TR

51%

19%

Não Iniciou o Processo de
Capacitação e
Implantação da TR

Fonte: SISLOGLab/Coordenação Estadual IST/AIDS/HV. Dados atualizados em 10/12/2018.

Cabe ressaltar que este processo de implantação enfrenta inúmeros
desafios que envolvem questões relacionadas ao usuário (desconhecimento da
importância da testagem, receio da falta de sigilo profissional); profissionais de
saúde (rotatividade de profissionais, sobrecarga de trabalho, necessidade de
capacitações rotineiras); gestão (indisponibilidade de recurso financeiro,
deslocamento de profissionais) e espaço físico das unidades responsáveis pela
logísitica e realização da testagem (ausência de espaço para realização e
acondicionamento dos testes, etc). Esses desafios impactam de forma direta e
negativa na ampliação da testagem.
Ademais, a Agenda de Ações Estratégicas para a Redução da Sífilis
no Brasil propõe também, a ampliação dos Comitês de Investigação de
Transmissão Vertical das ISTs, trazendo como principal ação deste eixo o
fortalecimento da investigação dos casos de transmissão vertical de HIV, Sífilis
e Hepatites Virais. Diante dos dados epidemiológicos do estado de Minas e da
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necessidade de investigação dos casos, a Coordenação Estadual de IST/AIDS
e Hepatites Virais a partir da Deliberação CIB-SUS/MG N° 2.690, implementou
e aprovou a instituição o Comitê Estadual, dos 28 Comitês Regionais e 08
Comitês Municipais de Investigação da Transmissão Vertical das ISTs, com o
objetivo de propor medidas que possam corrigir falhas na prevenção,
assistência e vigilância da transmissão vertical das ISTs, além de propor
intervenções, a partir da definição em eixos que podem envolver questões
sócio-econômicas (uso de drogas, gravidez na adolescência), relacionadas ao
serviço (falhas no fluxo de diagnóstico, tratamento e processos nos serviços)
ou à gestão (local, municipal, estadual, federal, distribuição de insumos, etc).
Atualmente, o estado de Minas Gerais possui 22 regionais e 06
municípios prioritários com comitê instituído, onde os mesmos têm trabalhado
na reinvestigação dos casos notificados de crianças expostas ao HIV, Síflis e
Hepatites Virais, tendo como foco principal a melhoria da qualidade da
vigilância, assistência e gestão. A criação de Comitês Estaduais e Municipais
permite mapear os problemas e propor soluções a partir de um protocolo de
investigação pré-estabelecido.
Apesar do desenvolvimento de novas ações e estratégias, ainda faz-se
necessário avançar no sentido de formar parcerias com outros atores
intersetoriais (gestores federais, estaduais e municipais) e profissionais de
saúde, compartilhando responsabilidades e somando esforços com objetivo de
fortalecer as ações educativas e preventivas, que contribuirão para a
implementação de ações estratégicas e prioritárias, com foco na prevenção da
transmissão da sífilis no país.
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VI- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente ao cenário epidemiológico do agravo em Minas Gerais, com
relação a sífilis adquirida, observa-se que a mesma vem se instalando entre os
segmentos mais jovens da população, sobretudo em homens, impondo a
necessidade de se desenvolver ações estratégicas de prevenção nas escolas e
nas redes de intervenção juvenil. Reforça-se a ideia de um monitoramento mais
adequado, com controle e intervenção na população sexualmente ativa.
A

sífilis

gestacional,

agravo

totalmente

evitável,

registra

sua

prevalência maior de casos em centros urbanos, embora justificado, em parte,
ao aprimoramento do sistema de vigilância em saúde. Permanece sua falha no
diagnóstico precoce e tratamento inadequado atribuído a essas gestantes e
parcerias. Ressalta-se a necessidade de intensificação das ações para
diagnóstico precoce da sífilis, com a melhoria da captação desta gestante no
início do pré-natal, além da qualificação do banco de dados do SINAN,
refletindo a realidade e veracidade dos registros.
Para a sífilis congênita, persiste o aumento na taxa de incidência, bem
como o número considerável de gestantes com diagnóstico de sífilis materna
no momento do parto, reforçando o desafio em avançar na busca desta
gestante para a realização do pré-natal em tempo oportuno. É preciso também
concentrar esforços em controlar as altas taxas de óbito infantil por sífilis
congênita, visto seu aumento nos últimos anos, impactando na saúde pública.
O estado de Minas Gerais continua no frequente trabalho para a
redução dos números de casos de sífilis, com propostas de expandir os
comitês de investigação de transmissão vertical para outros municípios, bem
como a continuidade da descentralização dos testes rápidos para atenção
primária. Enfatizando a relevância do diagnóstico precoce e tratamento
adequado à todos, com foco nas gestantes e parcerias, através da
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sensibilização dos profissionais de saúde quanto a administração da penicilina
benzatina nas Unidades Básicas de Saúde.
A sífilis é uma doença infectocontagiosa, de alta patogenicidade,
curável quando tratada. Principalmente nas gestantes, pode levar a
consequencias severas, impactantes para a saúde pública, exigindo de todos
os profissionais de saúde empenho, determinação e conhecimento técnico para
seu controle.
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