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RESUMO:  

A sífilis continua sendo um problema de saúde pública, a Organização Mundial de 

Saúde estima que ocorram cerca de 12 milhões de novos casos de sífilis 

anualmente, no mundo. É uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria 

Treponema pallidum e que pode ser transmitida por via sexual e vertical, durante a 

gestação. O presente trabalho tem como objetivo relatar o aumento exacerbado no 

número de casos de gestantes portadoras de Sífilis, o que vem contribuindo de 

forma significativa nas taxas de mortalidade infantil através da sífilis congênita, a 

importância de uma assistência adequada no pré-natal. No Brasil, observa-se um 

elevado número de casos nos últimos anos, passando de 200 casos em 1995 para 

mais de 3 mil casos entre 2011 e 2015. Será realizado o levantamento de dados por 

percentual de mulheres em fase gestacional que são portadoras de sífilis entre o 

período de 2010 a 2015, classificando-os por idade. A coleta de dados na vigilância 

epidemiológica será por meio de prontuários. Os dados coletados permitiu as 

seguintes observações: mulheres entre 20 e 29 anos apresentaram maior 

prevalência, 27 casos (69,2%) quando comparadas com outras faixas etárias: 30-39 

anos, 9 casos (23%) e 15-19 anos, 3 casos (7,8%). 

2 INTRODUÇÃO: 

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) são um grave problema da 

saúde pública, tendo em vista que quando não tratadas em tempo adequado podem 

evoluir para um quadro grave e até mesmo levar a óbito (LOPES, 2011 apud 

MINISTERIO DA SAÚDE, 2008). 

A sífilis é classificada como doença infecciosa de perfil crônica causada por 

um micro-organismo denominado Treponema pallidum, com diversas manifestações 

clínicas e sérias complicações que acomete milhares de pacientes a cada ano, 

mesmo possuindo diagnóstico simples e tratamento de baixo custo e fácil acesso 

(Tabisz et al., 2012). Pode ser transmitida por via sexual (sífilis adquirida) e 

verticalmente (sífilis congênita) (GARCIA, 2009). 

Desde 1986 a sífilis congênita, transmitida através da via placentária, se 

tornou maior agravo de notificação compulsória no Brasil. Foram notificados, no 

Brasil, 104.853 casos de sífilis congênita em menores de um ano de idade do 

período de 1998 a junho de 2014. Sabe-se que a taxa de transmissão vertical da 

sífilis, em mulheres não tratadas, é superior a 70% quando estas se encontram na 



fase primária e secundária da doença, reduzindo-se para 10% a 30% na fase latente 

ou terciária (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

Estima-se que mais de 50% dos recém-nascidos que são filhos de mães 

portadoras de sífilis não tratada durante a gestação, não manifestam sintomas ao 

nascer. Contudo, podem apresentar sérias complicações no futuro (Tabisz et al., 

2012). A sífilis congênita continua contribuindo de forma significativa nas taxas de 

mortalidade infantil, observa-se no Brasil um aumento exacerbado de casos nos 

últimos oito anos, passando de 200 casos em 1995 para mais de 3 mil casos entre 

2011 e 2015 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

Algumas atitudes de serviços e trabalhadores da saúde pública como a 

identificação da paciente gestante portadora da doença, o acesso aos serviços de 

acompanhamento de pré-natal, a adesão ao acompanhamento com o número de 

consultas adequado e o tratamento são de grande importância para a redução dos 

casos de sífilis congênita (RODRIGUES et al., 2004). 

Entendendo a sífilis congênita como um problema da saúde pública, o 

Ministério da Saúde do Brasil apresentou, em 1993, o projeto de extinção da sífilis 

congênita que visava como meta à incidência de menor ou igual a um caso em 

1.000 nascidos vivos. Apesar deste projeto, a média de prevalência esperada da 

sífilis na gestação em 1999 ainda estava entre 3,5 e 4%, segundo o Ministério da 

Saúde do Brasil (RODRIGUES et al., 2004). 

3 OBJETIVOS:  

Verificar a frequência de Sífilis em gestantes no município de Mogi Guaçu-SP. 

 Verificar o número de casos de Sífilis em Gestantes e de Sífilis Congênita no 

município de Mogi Guaçu-SP;  

 Demonstrar a importância da assistência durante o pré-natal; 

 Demonstrar as complicações associadas à doença;  

 Identificar na literatura a importância da implantação do diagnóstico precoce em 

mulheres em idade reprodutiva e parceiros. 

4 METODOLOGIA 

 Trata-se de um estudo quantitativo descritivo, realizado através de uma 

revisão de literatura acerca do assunto de Sífilis em Gestantes. Para a pesquisa 

será selecionada a população de casos notificados e confirmados no município de 

Mogi Guaçu, entre o período de 2010 a 2015. Serão utilizados dados concedidos 

pela Vigilância Epidemiológica do município. 



 Os dados levantados pela pesquisa serão tabulados em planilhas e 

representados através de gráficos para assim permitir sua análise e interpretação. 

5 DESENVOLVIMENTO 

 Os dados fornecidos pela vigilância epidemiológica serão analisados e 

classificados quanto ao número de casos ocorridos em cada ano e a faixa etária de 

cada gestante portadora de sífilis. Também será analisado o número de casos de 

sífilis congênita neste mesmo período. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 Foi possível observar durante o período de estudo que mulheres entre 20 e 

29 anos apresentaram maior prevalência, 27 casos (69,2%) quando comparadas 

com outras faixas etárias: 30-39 anos, 9 casos (23%) e 15-19 anos, 3 casos (7,8%). 

 A análise dos dados permitiu observar também que o período de maior 

incidência foi o ano de 2012, onde foram registrados nove casos no município.  

 Quanto à sífilis congênita, o número de casos neste período é elevado, 

apresentando 63 casos. Isso sugere que algumas mães podem não ter sido 

identificadas com a doença durante a gestação, já que o número de casos 

notificados de gestantes com sífilis é inferior ao número de casos de crianças 

portadoras da doença. 
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