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RESUMO 

 

A sífilis gestacional é uma doença infecciosa, e pode gerar a sífilis congênita, 

transmitindo para o feto a patologia por meio da barreira transplacentária ou através 

do parto natural de mãe para filho. O pré-natal é de suma importância para o 

diagnóstico precoce da doença, e para o tratamento mais eficaz e rápido, através do 

uso de antibioticoterapia para os indivíduos infectados, evitando complicações 

futuras. O objetivo desse projeto foi descrever o perfil epidemiológico dos casos da 

sífilis gestacional no município de Caraguatatuba. Trata-se de um estudo ecológico, 

exploratório, baseado no relatório disponibilizado pela Secretaria de Saúde, tendo 

como unidade de análise o município de Caraguatatuba. Os dados foram obtidos por 

todos os casos notificados de sífilis gestacional no Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN) do município de Caraguatatuba de acordo com o 

local de ocorrência, no período de 2010 a 2015. As variáveis utilizadas para analisar 

o perfil dos casos de sífilis gestacional são: faixa etária, sexo, raça/cor, Evolução do 

caso, UF do pré-natal, município do pré-natal, classificação clínica, Teste não Trep, 

Teste Trep, Sífilis Congênita. Este estudo contribuiu para dissipar o conhecimento 

do perfil da sífilis gestacional e para uma visão ampliada do problema, gerando 

conhecimento, para um melhor planejamento dos serviços do município. 

 

Palavras-chaves: sífilis gestacional; pré-natal; mortalidade infantil; doenças 

sexualmente transmissíveis. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Considerada uma infecção ou uma Doença Sexualmente Transmissível (DST), 

a sífilis é uma patologia causada pela bactéria Treponema pallidum, que tem o 

homem como seu único hospedeiro, transmissor e reservatório. É considerada uma 

doença sistêmica, onde a bactéria atinge o sangue após a infecção do indivíduo. 

Essa patologia aumenta o risco de contaminação pelo vírus da SIDA (Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida), e existem três tipos de sífilis: a Sífilis Adquirida, a Sífilis 

Gestacional e a Sífilis Congênita. A primeira e a segunda são transmitidas por via 

sexual. O terceiro tipo é passado de mãe para filho através da barreira 

transplacentária ou na hora do parto (transmissão vertical). Há também a 
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transmissão indireta (por meio de objetos contaminados) e por transfusão 

sanguínea. O diagnóstico, tratamento e cura são fáceis e de baixo custo, e o não 

tratamento da doença pode provocar sérias consequências, como a sífilis congênita 

(DAMASCENO et al., 2014) (SÃO PAULO, 2013). 

O diagnóstico da sífilis na gestante é feito durante o pré-natal, através do 

exame de VDRL (Venereal Disease Research Laboratory), que é um teste não-

treponêmico, de baixo custo, pouca especificidade e grande rapidez no resultado 

negativo, ideal para tratamento e cura da sífilis, onde o resultado do VDRL reagente 

com qualquer titulação pode sugerir essa doença (ARAÚJO et al., 2006). A 

assistência pré-natal, que é preconizada pelo Ministério da Saúde com no mínimo 

seis consultas com profissionais de saúde (sendo pelo menos duas realizadas por 

médico), é de suma importância para a saúde da gestante e do feto e, através 

destas atividades relacionadas à promoção da saúde, previnem-se inúmeras 

complicações eliminando também fatores e comportamentos de risco materno-

infantil. Para um pré-natal eficaz, a gestante deve inicia-lo no primeiro trimestre 

gestacional. Se ela possuir sífilis, deve iniciar imediatamente o tratamento, que deve 

estar contido na carteira da gestante, além de ter a documentação dos resultados 

das sorologias sempre que solicitado (CAMPOS et al., 2010). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) a incidência de sífilis 

no mundo foi de 10,6 milhões de casos em 2008. Em 2010, a OMS já estimava 11 

milhões de novos casos de sífilis no mundo por ano, sendo 2,4 milhões na América 

Latina e Caribe (SÃO PAULO, 2013). O número de casos de sífilis no Estado de São 

Paulo de 2007 a 2013 foi de 50.551. Ocorreu uma elevação de 108% do número de 

casos neste Estado entre 2010 a 2012, aumentando também nas unidades de saúde 

e nos municípios notificadores: de 586 unidades de saúde e 145 municípios em 

2007. Em 2013 o número aumentou para 1.337 unidades de saúde e 199 

municípios. Com essa mudança, houve um grande aumento da patologia no Brasil, 

principalmente na região Sudeste, recebendo destaque entre as DSTs. A sífilis 

gestacional no Estado paulista teve 5.057 casos em 2013 (SÃO PAULO, 2013). 

Até 2006, no Estado de São Paulo, as informações sobre a sífilis adquirida 

eram vindas de notificações do Sistema Informatizado de Notificação das DSTs do 

estado de São Paulo (SINDST) e do Sistema Nacional de Agravos de Notificação 

(SINAN). A partir de 2007, as informações foram oriundas do SINAN NET. A sífilis 

congênita foi incluída na lista nacional de doenças de notificação compulsória desde 
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1986. A sífilis gestacional foi incluída nessa lista no ano de 2005 e a sífilis adquirida 

foi colocada na lista no ano de 2010 (SÃO PAULO, 2013). 

 

2. OBJETIVOS 

 

Descrever o perfil epidemiológico dos casos da sífilis gestacional no município 

de Caraguatatuba. 

 

3. MÉTODO 

 

3.1. Caracterização e População do Estudo 

 

Trata-se de um estudo ecológico, exploratório, baseado nas fichas de 

notificação por sífilis gestacional, tendo como unidade de análise o município de 

Caraguatatuba. 

O município de Caraguatatuba se localiza no litoral norte do Estado de São 

Paulo, pertencendo a região do Vale do Paraíba Paulista. Se encontra a 

aproximadamente 178 quilômetros da capital. Sua área territorial é de 484,947 km². 

Sua população é de 100.840 munícipes, com densidade demográfica de 207,88 

hab/km², de acordo com o último censo (IBGE, 2016).  

A cidade em questão foi escolhida dentre todos os municípios do litoral norte 

devido ao aumento que teve no número de casos de sífilis congênita, subindo de 5 

casos em 2010 para 13 casos em 2011 e à alta taxa de detecção dessa infecção 

congênita, que é de 5,1 em Caraguatatuba onde o total do Estado é de 5,4, segundo 

o Grupo de Vigilância Epidemiológica (SÃO PAULO, 2016).     

 

3.2. Fonte de Dados 

 

Os dados foram obtidos por todos os casos notificados de sífilis gestacional no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do município de 

Caraguatatuba de acordo com o local de ocorrência, no período de 2010 a 2015. 

As variáveis utilizadas para analisar o perfil dos casos de sífilis gestacional são: 

faixa etária (menor de 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19 anos, 20 



4 

 

a 39 anos, 40 a 59 anos, 60 a 64 anos, 65 a 69 anos, 70 a 79 anos e 80 e mais 

anos), sexo (masculino, feminino e ignorado), raça/cor (branca, preta, amarela, 

parda, indígena e ignorado), Evolução do caso (Ignorado/Branco, Cura, óbito pelo 

agravo notificado, óbito por outra causa, óbito em investigação), UF do pré-natal, 

município do pré-natal, classificação clínica (Ignorado/branco, primária, secundária, 

terciária, latente), Teste não Trep (Ignorado/Branco, reativo, não reativo, não 

realizado), Teste Trep (Ignorado/Branco, reativo, não reativo, não realizado), Sífilis 

Congênita (sim, não). 

 

3.3. Análise dos Dados 

 

Os dados foram dispostos em uma planilha eletrônica do programa Microsoft 

Office Excel 2007 e a análise realizada será descritiva (frequência absoluta e 

relativa) e exploratória, baseada no referencial teórico. 

 

3.4. Aspectos Éticos 

 

O presente estudo foi baseado nos dados de notificação disponibilizados pela 

Vigilância Epidemiológica do município de Caraguatatuba. Dessa forma, foi 

solicitada a autorização a Secretaria de Saúde do município e posteriormente ao 

Comitê de Ética da Universidade Cruzeiro do Sul conforme as recomendações da 

Resolução 466/12 do CONEP (Conselho Nacional de Saúde para Pesquisa 

Científica em Seres Humanos), onde ambas disponibilizaram informações para o 

trabalho. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

Os resultados dessa pesquisa indicam que a sífilis gestacional no município de 

Caraguatatuba-SP ocorre em mulheres jovens (média de idade de 17 anos), com a 

prevalência de raça/cor branca, seguido de parda. A maioria das gestantes 

infectadas descobriu a doença na fase primária. Magalhães et al. (2013), em estudo 

descritivo sobre informações prevalência, baixa escolaridade e baixa renda em 67 

gestantes, puérperas e parceiros das gestantes e puérperas notificadas no Sistema 

Nacional de Agravos de Notificação, usuárias de maternidades públicas do Distrito 
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Federal no período de 2009 e 2010, observaram correlação entre o VDRL positivo, 

renda familiar, idade materna e baixa escolaridade. O estudo sobre a sífilis 

gestacional na cidade de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, realizado no 

período de 2010 a 2015 com uma amostra de 74 mulheres com sífilis no período 

gestacional mostrou que o maior risco para VDRL estava associado, entre outros 

fatores, à idade materna. Outros fatores poderiam estar associados à sífilis 

gestacional do município, ajudando a entender o perfil mais frequente das grávidas 

com a doença, como a renda da família, o grau de escolaridade da mãe, a 

quantidade de parceiros, o número de consultas pré-natal e a Idade Gestacional (IG) 

da mãe em sua descoberta da infecção.     

Conforme afirma Brêtas et. al. (2009) O elevado aumento de sífilis em 

gestantes na cidade de Caraguatatuba reflete um perfil nacional, onde os jovens não 

possuem mais medo das DSTs, principalmente da Aids, sendo que uma parcela dos 

adolescentes não faz uso do preservativo (masculino ou feminino). Outro fator que 

diminui o uso do preservativo no público adolescente são alguns tabus, como o que 

irá tirar a virilidade masculina, ou o fato de que usando o preservativo, não confia no 

parceiro (a). A sífilis em gestantes tem sido relacionada a baixa idade materna. 

Mesmo não sendo uma doença relacionada a idade, estes resultados sinalizam que 

pouca idade da mãe pode ser um marcador importante de pouco acesso às 

informações de prevenção de DSTs e pouco acesso aos serviços de saúde. Desta 

forma, a assistência pré-natal inadequada contribui para a grande incidência da 

transmissão vertical da sífilis em Caraguatatuba-SP. Um estudo realizado em Recife, 

capital do Estado de Pernambuco mostrou características maternas semelhantes a 

essa pesquisa, que confirma a baixa idade materna com a maior incidência dessa 

infecção, expondo a vulnerabilidade da assistência de pré-natal, deixando bebês, 

mães e parceiros com chances diminuídas de diagnóstico e tratamento (MELO; 

FILHO; FERREIRA, 2011).  

Conforme Magalhães et al. (2013), a principal falha no tratamento das 

gestantes foi não tratar também os parceiros, onde a inclusão do companheiro no 

pré-natal é uma importante abordagem e até mesmo resolução do problema, sendo 

determinante para a cura de mãe e filho, podendo levar a uma possível Sífilis 

Congênita, atrasando o tratamento e o deixando mais custoso. O pré-natal eficaz 

inclui não só aspectos biológicos, mas também o vínculo de mãe e bebê, e de pai e 

bebê, trabalhando aspectos físicos, emocionais e sociais da grávida, facilitando e 
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ampliando o bom desenvolvimento dessa gestação, portanto, o bom 

desenvolvimento infantil. 

 

5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

De acordo com as notificações do SINAN (Sistema de Agravos de Notificação), 

entre os anos de 2010 a 2015, o município de Caraguatatuba registrou um total de 

74 casos de sífilis gestacional, com a faixa etária de 14 a 45 anos, com divisões de 

idades em anos de 14 – 20; 21 – 25; 26 – 30; 31 – 35; 36 – 40; 41 - 45 (Tabela 1). 

As variáveis da Tabela 1 são os anos de 2010 (N: 4), 2011 (N: 5), 2012 (N: 13), 2013 

(N: 18), 2014 (N: 16), 2015 (N: 18). Outra informação importante é que são 

consideradas para as notificações de sífilis gestacional mulheres em idade fértil dos 

10 aos 49 anos, sendo que não foram encontrados registros no município estudado 

dessa infecção em menores de 14 anos e maiores de 45 anos. 

 

Tabela 1 - Distribuição da população infectada por sífilis gestacional por faixa etária e ano de 

notificação no município de Caraguatatuba-SP. 

Variáveis                         

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Faixa etária  N % N     % N     % N     % N     % N     % 

de gestantes – anos 

            14 – 20 1 25 3 60 6 46,15 8 44,44 4 25 4 22,22 

21 – 25 1 25 2 40 3 23,08 4 22,22 4 25 4 22,22 

26 – 30 0 0 0 0 2 15,38 2 11,11 3 18,75 4 22,22 

31 – 35 2 50 0 0 1 7,69 3 16,66 4 25 4 22,22 

36 – 40 0 0 0 0 1 7,69 0 0 1 6,25 2 11,11 

41 – 45 0 0 0 0 0 0 1 5,55 0 0 0 0 

TOTAL 4 100 5 100 13 100 18 100 16 100 18 100 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, Sistema de Agravos de Notificação/Ministério da Saúde 

(CARAGUATATUBA, 2018). 

 

Do total de mulheres com sífilis gestacional, 35,13% possuíam entre 14 e 20 

anos, com total de 26 casos (Tabela 2). A segunda faixa etária mais atingida foi 
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entre 21 e 25 anos, sendo 18 mulheres com a patologia pesquisada, com 24,32% 

dos casos em Caraguatatuba.    

Com relação à raça/cor, 59,46% eram brancas, sendo as mais atingidas, e 

apenas 2,7% eram amarelas, com somente dois casos durante os seis anos de 

notificações do município (Tabela 3). 

De acordo com o Caraguatatuba (2018), em 2010 houve 4 curas da sífilis 

gestacional. Em 2011, o número subiu para 5. Já em 2012, os casos de cura mais 

que dobraram, chegando a 13. 2013 foram 18 gestantes curadas dessa patologia. 

Em 2014, o número cai para 16. Mas em 2015, os casos voltaram a subir, chegando 

a 18 curas.   

 

Tabela 2 - Distribuição da população infectada por sífilis 

gestacional por faixa etária no município de Caraguatatuba-SP. 

Variáveis     

Faixa etária de gestantes – anos N % 

14 – 20 26 35,13 

21 – 25 18 24,32 

26 – 30 11 14,86 

31 – 35 14 18,92 

36 – 40 4 5,4 

41 – 45 1 1,35 

TOTAL 74 100 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, Sistema de Agravos de 

Notificação/Ministério 

da Saúde (CARAGUATATUBA, 2018). 

 

Tabela 3 - Distribuição da população infectada por sífilis gestacional por raça/cor e ano de 

notificação 

no município de Caraguatatuba-SP. 

Variáveis                              

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Raça/Cor N % N % N % N % N % N % N % 

Branca  0 0 2 40 8 61,54 15 83,33 12 75 7 38,88 44 59,46 
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Preta 1 25 0 0 1 7,69 2 11,11 0 0 1 5,55 5 6,76 

Parda 3 75 3 60 4 30,77 1 5,55 4 25 8 44,44 23 31,08 

Amarela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11,11 2 2,7 

TOTAL 4 100 5 100 13 100 18 100 16 100 18 100 74 100 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, Sistema de Agravos de Notificação/Ministério da Saúde 

(CARAGUATATUBA, 2018). 

 

Em 89,2 % dos casos de gestantes infectadas com sífilis, estas possuíam a 

fase Primária da doença, sendo 66 casos, enquanto não houve casos de sífilis 

latente (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Classificação clínica das gestantes com sífilis no momento do diagnóstico por ano de 

notificação 

no município de Caraguatatuba-SP. 

Variáveis                              

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Classificação N % N % N % N % N % N % N % 

Primária 2 50 4 80 13 100 15 83,33 16 100 16 88,88 66 89,19 

Secundária 1 25 1 20 0 0 1 5,55 0 0 1 5,55 4 5,4 

Terciária 0 0 0 0 0 0 2 11,11 0 0 0 0 2 2,7 

Latente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ignorado 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,55 2 2,7 

TOTAL 4 100 5 100 13 100 18 100 16 100 18 100 74 100 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, Sistema de Agravos de Notificação/Ministério da Saúde 

(CARAGUATATUBA, 2018). 

 

Todas as gestantes realizaram teste treponêmico com resultado reagente, e, 

em seguida, realizaram teste não treponêmico para confirmação (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Testes não treponêmicos e titulação das gestantes com sífilis por ano 

de 

notificação no município de Caraguatatuba-SP. 

Variáveis                     
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Titulação 1:1 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 TOTAL 

Ano                     

2010 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4 

2011 0 3 0 0 2 0 0 0 0 5 

2012 1 3 1 2 1 1 3 1 0 13 

2013 0 4 2 2 2 1 1 4 2 18 

2014 0 2 3 0 4 2 3 2 0 16 

2015 2 3 3 2 6 0 2 0 0 18 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, Sistema de Agravos de 

Notificação/Ministério da Saúde (CARAGUATATUBA, 2018). 

 

O número de casos notificados de sífilis gestacional no ano de 2010 foram de 2 

casos. No ano de 2011, elevou-se para 5. Em 2012, o número caiu para 2 casos, se 

repetindo o mesmo valor nos próximos dois anos. Em 2015, foram 4 casos 

notificados dessa infecção em gestantes (CARAGUATATUBA, 2018). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo indicou que a baixa idade da gestante favorece a contaminação por 

sífilis devido ao mau uso dos recursos de saúde, como um pré-natal eficaz, e que a 

quantidade de casos notificados no município estudado aumentou de 4 para 18 

casos nos anos de 2010 e 2015, refletindo uma realidade nacional, onde a 

população mais jovem não faz uso do preservativo pois “conhece a parceira, ou 

confia nela, ou acha que ela não tinha Aids”, segundo Silva et al. (2002).   

Os resultados afirmam que mesmo tendo crescido o número de gestantes com 

sífilis, o número de cura desta doença entre as grávidas também cresceu, chegando 

a atender todas as gestantes notificadas em 2015.  

Mas para a melhoria da saúde entre as gestantes, o ideal é realizar todos os 

exames e consultas do pré-natal, inclusão do parceiro nesta assistência médica e de 

enfermagem, garantindo um tratamento adequado e eficaz, melhorando a saúde da 

população. 
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