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Resumo
INTRODUÇÃO: A sífilis persiste sendo um problema de saúde pública. No Brasil, cerca de 3% das
gestantes apresentam a doença, ocorrendo transmissão vertical em 50% a 80% dos casos, com
óbito perinatal em 40% dessas gestações.
MÉTODOS: Análise dos prontuários das gestantes notificadas com sífilis no serviço do Hospital do
Trabalhador, em Curitiba (PR), no período de janeiro/2007 a junho/2011.
RESULTADOS: A amostra foi constituída de 48 gestantes, as quais foram distribuídas em semestres
para melhor análise estatística. No 1º semestre de 2011 houve um aumento expressivo na taxa de
notificação de sífilis em gestantes (1,41% de todas as gestantes) e uma queda na assistência prénatal (<50%), o que, quando comparado com os semestres anteriores (2007 a 2010 – média 0,24%
de todas as gestantes), foi relevante estatisticamente (p<0,0001).
DISCUSSÃO: Percebeu-se que qualidade do atendimento pré-natal é fator de risco para a infecção
sifilítica durante a gestação. A literatura brasileira demonstra uma taxa de notificação parecida com
a do hospital estudado, 2,2% na Maternidade/UFRJ e 1,7% em puérperas atendidas em 24 centros
cadastrados pelo Programa Nacional DST/AIDS.
CONCLUSÃO: Os resultados são inquietantes, especialmente em se tratando da sífilis, por ser uma
doença com tratamento de baixo custo e fácil acesso.
DESCRITORES: Sífilis Congênita; Gravidez.
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INTRODUÇÃO
A sífilis persiste sendo um problema de saúde pública, no grupo materno-infantil, prioritário na
política do Ministério da Saúde do Brasil. A partir da década de 60 observou-se uma tendência
mundial de aumento dos casos dessa enfermidade entre a população em geral e, de forma
particular, dos casos de sífilis congênita(1)(B3).
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 10% a 15% das gestantes em países
subdesenvolvidos apresentam sífilis durante a gravidez. No Brasil cerca de 3% das gestantes
apresentam a doença, ocorrendo transmissão vertical em 50% a 80% dos casos, com óbito perinatal em
40% dessas gestações(2)(B3) .
A sífilis na gestação tornou-se um agravo de notificação compulsória desde a publicação da Portaria
MS/SVS n.º 33, assinada em 14 de julho de 2005. Em nosso país, mais de 70% dos casos de sífilis
congênita foram acompanhados pelo serviço de pré-natal, no entanto, por variados motivos,
diagnóstico e tratamento adequado das mães foram perdidos (3).
Durante a gestação, a sífilis pode levar a uma série de complicações tanto para o concepto quanto
para mãe, tendo como maiores destaques: abortamento espontâneo, morte fetal e neonatal,
prematuridade e danos à saúde do recém-nascido (RN). Calcula-se que metade dos RNs que nascem
de mães portadoras de sífilis não tratadas durante a gestação não apresentam sintomas ao
nascimento. Porém, apresentarão complicações sérias no futuro, como sequelas neurológicas,
surdez e até deformidades ósseas(4)(B1). Apenas o tratamento materno durante a gestação pode
impedir os acontecimentos catastróficos durante a gravidez(3).
Trata-se de doença sexualmente transmissível, cujo agente é o Treponema pallidum, com inúmeras
manifestações clinicas e sérias complicações, que acomete milhares de pacientes a cada ano, mas
que possui tratamento de baixo custo e fácil acesso(5)(B3). Este agente foi descoberto por Fritz
Richard Schaudinn e Paul Erich Hoffman em 1905, em Berlim. Por não ser facilmente corado pelas
técnicas em uso na época, a espiroqueta foi denominada Spirochaeta pallida. O achado foi
confirmado por Karl Landsteiner, que visualizou o microrganismo pela técnica de microscopia de
campo escuro, por ele desenvolvida em 1906(6)(B3).
O diagnóstico da sífilis na ausência de manifestações clínicas é feito por exames sorológicos. Quanto
à triagem, esta é feita por métodos ditos não treponêmicos, por utilizarem antígenos não derivados
do agente causal(7). O mais utilizado no nosso meio é o teste do VDRL (Venereal Disease Research
Laboratory), que tem como antígeno a cardiolipina, com métodos qualitativos (positivo ou
negativo) e quantitativos (titulação). A sensibilidade do VDRL é de 70% na sífilis primária, 99% na
sífilis secundária e cerca de 75% na terciária(8)(B3). E possui 98% de especificidade para o
diagnóstico da sífilis congênita(9)(B1).
O VDRL é um exame de baixo custo, de fácil execução, mas suscetível a resultados falso-positivos,
principalmente nos casos de idade avançada, uso de drogas ilícitas, neoplasias, desordens
autoimunes e doenças causadas por vírus (como as causadas pelo Epstein-Baar e as hepatites
virais), por protozoários e ainda por Mycoplasma spp.
Para a confirmação do diagnóstico, utilizam-se testes treponêmicos, como o FTA-Abs (Fluorescent
treponemal antibody absorption), o MHA-TP (microhemaglutinação de anticorpos para T.pallidum),
o TPHA (hemaglutinação de anticorpos para T.pallidum), o teste imunoenzimático (ELISA) e o teste
rápido Determine TP®, todos com resultados qualitativos. Esses exames tornam-se positivos antes
dos seus equivalentes não-treponêmicos(10)(A1).
O Ministério da Saúde do Brasil recomenda a triagem sorológica pré-natal para a sífilis, com
realização do VDRL na primeira consulta e, sendo a mulher negativa no primeiro teste, a repetição
do mesmo é feita no início do terceiro trimestre(11). Para as gestantes positivas, o controle do
tratamento e da cura deve ser realizado através de exames mensais até o parto (12).
O tratamento da gestante infectada pelo T.pallidum deve ser realizado com penicilina G benzatina
2.400.000UI. A penicilina é a única droga capaz de atingir níveis séricos bactericidas no feto.
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Qualquer outro tratamento ou o tratamento instituído nos trinta dias que antecedem o parto são
considerados inadequados para a prevenção da sífilis congênita (13)(A3).
O tratamento durante o pré-natal pode resultar em falha em até 14% dos casos. Além disso, uma
gestante, identificada como portadora de sífilis e tratada durante o pré-natal, pode sofrer uma
reinfecção por contágio sexual com seu parceiro no curso da gravidez, se o parceiro não for tratado
também(14). Daí a importância de um seguimento correto para as gestantes durante todo o prénatal.
Diante da relevância da sífilis durante a gestação no campo da saúde pública e da necessidade de se
conhecer a realidade de cada local, o presente estudo tem por objetivo determinar a prevalência de
sífilis na gestação e os principais fatores de risco associados no Hospital do Trabalhador, em
Curitiba (PR).
MÉTODOS
Trata-se de um estudo observacional e descritivo, no qual foram analisados todos os prontuários
das gestantes notificadas com sífilis no serviço do Hospital do Trabalhador, em Curitiba (PR), no
período de janeiro de 2007 a junho de 2011, após aprovação no Comitê de Ética do Hospital
(Protocolo número 302/2011).
Fatores de exclusão foram as fichas de notificação de sífilis na gestação incompletas.
Foram analisadas variáveis como: idade; ocupação; escolaridade; realização de pré-natal;
classificação clínica da doença; realização e titulação do VDRL; realização do FTA-Abs; drogadição
associada; Síndrome de Imunodeficiência Adquirida associada; tratamento realizado; parceiro
tratado; sífilis congênita associada.
Os resultados obtidos no estudo foram alocados no programa Excel e expressos por médias,
medianas, valores mínimos, valores máximos e desvios padrões (variáveis quantitativas) ou por
frequências e percentuais (variáveis qualitativas). Para a comparação entre períodos em relação à
taxa de notificação de sífilis foi considerado o teste de Qui-quadrado. Para avaliação da evolução da
taxa de notificação nos períodos avaliados, foi ajustado um modelo de Regressão Linear. Valores de
p<0,05 indicaram significância estatística.
RESULTADOS
A amostra é constituída de um total de 48 gestantes, as quais foram distribuídas em semestres para
melhor análise estatística.
A idade variou de 15-42 anos, com uma idade média de 25,7 anos. Das gestantes, 93% não tinham
ocupação, 6% trabalhavam fora de casa e 1% estudava.
Quanto à escolaridade, 36,7% das gestantes no período estudado concluíram o ensino fundamental,
16,7% concluíram o ensino médio, 3,3% eram analfabetas e o mesmo percentual correspondia àquelas
que tinham ensino superior.
A cor branca predominou em 72,3% das gestantes, seguida pela cor parda em 28.6%.
Considerando todo o período do estudo, 65,9% das gestantes realizaram pré-natal em Unidades
Básicas de Saúde (UBS). Entretanto, ao analisar apenas o primeiro semestre de 2011, apenas 50%
das gestantes o realizaram.
Dos 45 casos notificados, 35 foram ignorados na variável da classificação clínica. Dos 10 casos
classificados, 90% foram considerados como sífilis primária e 10% como cicatriz sorológica.
Através do gráfico abaixo (Figura 1), observa-se que no primeiro semestre de 2011 houve um
aumento expressivo na taxa de notificação de sífilis em gestantes.
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Figura 1. Distribuição das taxas de notificação de Jan/2007 à Junho/2011.
Com isso, considerando-se os semestres anteriores (2007 a 2010), foi ajustado um modelo linear
para a taxa de notificação nos semestres. Testou-se a hipótese nula de que a inclinação da reta é
igual a zero, versus a hipótese alternativa de que a inclinação é diferente de zero. O resultado do
teste indicou a não rejeição da hipótese nula (p=0,237), ou seja, nos períodos de 2007 a 2010 a taxa
de notificação não cresceu ou decresceu significativamente (Figura 2).

Figura 2. Distribuição da taxa de notificações de sífilis de Jan/2007 até Dez/2010.
Considerando-se o resultado acima, a taxa de notificação em todo o período de 2007 a 2010 foi
comparada com a taxa de notificação no primeiro semestre de 2011. Para tanto, testou-se a
hipótese nula de que as taxas são iguais nos dois períodos avaliados, versus a hipótese alternativa
de taxas diferentes. O resultado do teste indicou a rejeição da hipótese nula (p<0,0001).
Considerando-se os semestres anteriores (2007 a 2010), a taxa de notificação de sífilis em todo o
período foi igual a 0,24%. No 1º semestre de 2011 a taxa foi de 1,41%, sendo igual a 5,9 vezes a taxa
observada no período de 2007 a 2010.
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No período total estudado, a drogadição esteve associada em 27,1% das gestantes, predominando a
cocaína. Enquanto que a associação com Vírus da Imunodeficiência Humana esteve presente em
4,3% das gestantes estudadas, representando apenas dois casos.
O tratamento foi realizado em 77,1% das gestantes estudadas, sendo o esquema utilizado o de
Penicilina G benzatina 2.400.000UI dose única.
Nos 48 casos de gestantes diagnosticadas com sífilis, o parceiro foi tratado em apenas nove casos
(18,8%). No restante da amostra, ou seja, os casos de parceiros não tratados, 23 mulheres (cerca de
48%), eram solteiras.
A evolução das 48 gestações com diagnóstico de sífilis teve basicamente cinco cursos: natimortos
(4), abortos (3), óbito fetal (1), RN’s com títulos elevados de VDRL e tratados com Penicilina
Cristalina por 10 dias (33) e RN’s com títulos não reagentes de VDRL (7).
DISCUSSÃO
A sífilis congênita é uma patologia grave, já que pode provocar mortes e sequelas importantes nos
infantes. Por outro lado, se insere no quadro de patologia perinatal evitável. Mostra-se então como
um problema de saúde pública que merece maior atenção em nosso meio, pois vem apresentando
um aumento da sua frequência. Apesar de os meios de rastreamento ser de fácil acesso e execução,
e o tratamento acessível e economicamente viável, não há controle adequado da doença. Desde que
a patologia seja tratada em diagnóstico inicial, pode-se controlar a doença com tratamento efetivo o
mais precoce possível na gestação.
Entre os fatores de risco que contribuem para que a prevalência de sífilis congênita estão: o baixo
nível socioeconômico, a baixa escolaridade, promiscuidade sexual e, sobretudo, a falta de adequada
assistência pré-natal.
A baixa taxa de pré-natal é um importante indicador de risco, tanto para a gestante quanto para o
recém-nascido. Os riscos de óbitos perinatais e transmissão vertical de doenças só terão seu
número reduzido quando a atenção ao pré-natal for melhorada.
Sabendo como se comporta a doença, quais são os fatores de risco e os meios de transmissão, qual o
tratamento efetivo no período pré-concepcional e/ou pré-natal precoce, têm-se as ferramentas
para alterar a alta taxa de casos ainda existentes e evitáveis, através da educação em saúde pela
conscientização da população com divulgação de informações pertinentes, pré-natal precoce e bem
monitorado e tratamento adequado e precoce de casais com diagnóstico de sífilis.
Os resultados obtidos no trabalho corroboram com resultados obtidos em outros estudos. Foi
possível observar que 3,3% das gestantes tinham ensino superior, valor bem próximo ao
encontrado no estudo realizado na Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
que chegou à taxa de 3,5% de gestantes com ensino superior. Ainda nesse estudo, abordando a
adesão ao pré-natal, 18,8% tiveram entre nenhuma e três consultas de pré-natal, com frequência de
VDRL positivo muito maior entre essas gestantes quando comparadas às gestantes com mais de
quatro consultas. Outro estudo realizado em puérperas atendidas em 24 centros cadastrados pelo
Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS encontrou taxa de 16% das
pacientes que não realizaram nenhuma consulta de pré-natal. Já no presente estudo 65,9% das
pacientes realizaram o pré-natal, sem especificação ao número de consultas(B1,B3)(4,15).
Porém, ao se estratificar por semestres a taxa de realização de pré-natal em UBS, o valor de adesão
das gestantes cai para 50% quando se observa isoladamente o primeiro semestre de 2011.
Justamente o mesmo período no qual a taxa de notificação de sífilis encontrada foi 5,9 vezes o
valor da taxa observada no período de 2007 a 2010.
Dessa forma, observou-se que o grau de instrução materno e o número de consultas de pré-natal
eram inversamente proporcionais à taxa de gestantes notificadas com sífilis. Sendo, portanto,
correto dizer que a escolaridade da mãe e a qualidade do atendimento pré-natal são fatores de
risco para a infecção sifilítica durante a gestação (B3) (15).
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Para explicar essa relação causal, basta dizer que o número de consultas de pré-natal é um dos
critérios de qualidade da assistência pré-natal, e que o grau de instrução funciona como indicador
de qualidade de vida e isto, por sua vez, permite que a gestante compreenda melhor eventos que
deve considerar normais ou não, auxiliando na identificação e tratamento precoce de eventos
deletérios que podem intercorrer na gestação.
Quanto à prevalência de sífilis, valores encontrados em outros estudos (2,2% na Maternidade da
UFRJ, 1,7% em puérperas atendidas em 24 centros cadastrados pelo Programa Nacional de
Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS) se assemelham àqueles encontrados no presente
estudo (1,4%)(B1,B3)(4,15).
Ao analisar a abordagem ao parceiro, este foi tratado em apenas 18,8% dos casos. Não sob esse
mesmo foco, mas sob a mesma perspectiva, o estudo do Grupo Nacional de Estudo sobre Sífilis
Congênita encontrou que apenas 4% dos parceiros fizeram exame para sífilis durante a gravidez em
curso durante o estudo(B1)(4).
São resultados inquietantes, principalmente considerando todos os esforços de prevenção que vêm
sendo desenvolvidos ao longo das duas últimas décadas para controlar a epidemia das DST/AIDS.
Especialmente em se tratando da sífilis, por ser uma doença com tratamento de baixo custo e fácil
acesso, é evidente que é necessário que os serviços de saúde repensem o desenvolvimento de ações
de educação e prevenção e, mais que isso, é preciso também melhorar o acompanhamento prénatal.
CONCLUSÃO
Observando o aumento significativo da taxa de notificação de sífilis durante a gestação, percebe-se
que o problema da sífilis congênita ainda está longe de ser equacionado no Brasil. São necessárias
ações de orientação sexual e de planejamento familiar para adolescentes. Também é preciso
melhorar o acompanhamento pré-natal e investigar a história pregressa de doenças sexualmente
transmissíveis na gestante e em seu parceiro sexual.
Abstract
BACKGROUND: Syphilis continues to be a public health problem. In Brazil about 3% of pregnant
women have the disease, vertical transmission occurring in 50% to 80% of cases with perinatal
death in 40% of these pregnancies.
METHODS: Review of medical records of pregnant women with syphilis reported in the Hospital do
Trabalhador in Curitiba (PR) between January/2007 and June/2011.
RESULTS: The sample consisted of 48 pregnant women, who were divided into semesters for better
statistical analysis. In the 1st half of 2011 there was a significant increase in the notification rate of
syphilis in pregnant women (1.41% of all pregnant women) and a drop in prenatal care (<50%),
which, when compared to previous semesters (2007 to 2010 - average 0.24% of all pregnant
women) was statistically significant (p <0.0001).
DISCUSSION: It was felt that the quality of prenatal care is a risk factor for syphilis infection during
pregnancy. The Brazilian literature demonstrates a notification rate similar to that of the hospital,
2.2% in the Maternity / UFRJ and 1.7% in postpartum women in 24 centers accredited by the
National STD/AIDS.
CONCLUSION: The results are troubling, especially because syphilis is an easy and low cost disease
to be treated.
KEYWORDS: Syphilis, Congenital; Pregnancy.
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