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RESUMO

A sífilis, uma infecção sexualmente transmissível, está diretamente relacionada à
carente condição social, econômica e cultural do Brasil e do mundo. Reconhecida
como uma epidemia em 2016 e afeta, anualmente, seis milhões de bebês, jovens,
adultos e idosos. Este trabalho teve como objetivo caracterizar o perfil
epidemiológico de sífilis em Nova Friburgo/RJ através das notificações do SINAN. O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde de
Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense (3.104.505/2018). Os dados
coletados foram organizados em um banco de dados, utilizando o software Excel®
(Microsoft Office Professional Plus 2010). A análise estatística foi realizada no
software STATA 13. Foram analisadas 676 notificações disponíveis na Vigilância
Epidemiológica do município, sendo 276 de sífilis adquirida, 249 de sífilis gestacional
e 151 de sífilis congênita, no período de janeiro de 2015 a junho de 2019. Na sífilis
adquirida, 67,03% das notificações eram do sexo masculino e em 64,8% não
constava a informação de tratamento. A sífilis gestacional foi diagnosticada em
65,6% dos casos durante o pré-natal e este foi realizado em uma unidade pública na
maioria (81,5%), já na sífilis congênita 43,7% dos bebês eram assintomáticos e
72,9% dos bebês tiveram o tratamento iniciado. As notificações são preenchidas em
casos suspeitos e casos confirmados de sífilis. Conclui-se que nenhuma ficha se
encontrava preenchida totalmente, além da presença de informações incoerentes e
ignoradas. O preenchimento completo e correto auxilia na elaboração do perfil
epidemiológico, contribuindo para as medidas de prevenção e tratamento da
infecção.

Palavras-chave: Sífilis, perfil epidemiológico, vigilância epidemiológica.

ABSTRACT

Syphilis, a sexually transmitted infection, is directly related to poor social, economic
and cultural conditions, in Brazil and in the world. Recognized as an epidemy in 2016
and annually affects six million of babies, youth, adults and the elderly. This study
aimed to characterize the epidemiological profile of syphilis in Nova Friburgo/RJ
through SINAN notifications. The study was approved by the Ethics Committee
(3.104.505/2018). Data collected were organized in a database using Excel®
software (Microsoft Office Professional Plus 2010). The statistical analysis was
performed using STATA 13 software. A total of 676 notifications, available in the
Epidemiological Surveillance of the city, were analyzed: 276 of acquired syphilis, 249
of gestational syphilis and 151 of congenital syphilis, from January 2015 to June
2019. In acquired syphilis, 67.03% of notifications were from male and 64.8% did not
bring treatment information. Gestational syphilis was diagnosed in 65.6% of cases
during prenatal care and the diagnostic was mostly performed in a public unit
(81.5%), while in congenital syphilis, 43.7% of babies were asymptomatic and 72.9 %
of babies were under treatment. The notifications are filled in either suspected cases
or confirmed cases of syphilis. It was concluded that records were insuficiently filled,
and some had inconsistent or ignored data. A complete and proper form filling helps
elaborating of the epidemiological profile, thus contributing to infection prevention
and treatment.

Key words: Epidemiological profile, Epidemiological Monitoring, Syphilis.
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1 INTRODUÇÃO

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), causada pela
bactéria gram-negativa Treponema pallidum, curável e que afeta apenas o ser
humano (MS, 2016). Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes
estágios de infecção: primária, secundária, latente e terciária. Nos estágios primário
e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é maior. (MS, 2017a).
A transmissão da sífilis ocorre por meio de relação sexual desprotegida, seja
ela vaginal, anal e/ou oral com uma pessoa infectada, contato com sangue
infectado, ou ainda pode ser transmitida para a criança durante a gestação ou no
momento do parto (transmissão vertical/perinatal) (MS, 2016).

Atualmente, a

transmissão através da transfusão sanguínea ocorre raramente no Brasil (MS,
2010a). A gestante, caso receba tratamento adequado e precoce durante a
gestação, apresenta baixo risco de desfechos desfavoráveis à criança. O
diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento das gestantes e parcerias sexuais
durante o pré-natal contribuem para a prevenção da sífilis congênita (MS, 2017a).
O Ministério da Saúde tornou obrigatória a alimentação sistêmica e regular
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) pelos municípios,
estados e Distrito Federal em 1998 (BRASIL, 1998). Tendo como objetivo coletar,
transmitir e disseminar dados gerados pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica
das três esferas de governo (SINAN, 2007). A Ficha Individual de Notificação (FIN) é
preenchida pelas unidades básicas de saúde, maternidades, hospitais e/ou
consultórios particulares para cada paciente. Quando há a suspeita ou caso
confirmado do problema de saúde de notificação compulsória esta deve ser
encaminhada para a Vigilância Epidemiológica das Secretarias Municipais, que
repassam para as Secretarias Estaduais de Saúde formando um banco de dados de
todo o país (SINAN, 2016b).
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2. 1 HISTÓRICO
O termo sífilis originou-se de um poema escrito pelo médico e poeta
Girolamo Fracastoro em 1530, em seu livro Syphilis Sive Morbus Gallicus (“A sífilis
ou mal gálico”). Na história, um pastor chamado Syphilus, amaldiçoou o Deus Apolo
e foi punido com a sífilis. No ano de 1546, o médico Fracastoro acreditou que a
doença fosse transmitida na relação sexual por pequenas sementes que chamou de
“seminaria contagionum”. A ideia não foi aceita e apenas no século XIX, com Louis
Pasteur, passou a ser válida (MS, 2010b).
No ano de 1495, quando Nápoles foi invadida pela França a comando do Rei
Carlos VIII, as tropas espanholas foram enviadas à cidade para garantir defesa.
Porém, Nápoles foi tomada pela França e suas tropas causaram uma doença que
ocasionou inúmeras mortes e que se espalhou rapidamente pela Europa. No início
era considerada “Mal de Nápoles”, mas nos outros países, como Itália e Alemanha,
ficou conhecida como “Mal francês”. Já na França, chamaram-na de “Mal italiano”,
na Polônia a denominaram de “Mal alemão”, e na Rússia, de “Mal polonês” (MS,
2010b).
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Figura 1 - Primeira página do poema "Syphilis Sive Morbus Gallicus“.
Fonte: PESAPANE F, MARCELLI S, NAZZARO G. Hieronymii Fracastorii: o cientista italiano que
descreveu a "doença francesa. An Bras Dermatol. 2015; 90 (5): 684-6.

2. 2 EPIDEMIOLOGIA
A sífilis é um problema mundial. Cerca de 6 milhões de pessoas são
infectadas todos os anos, apesar da existência de medidas de prevenção e
tratamento. No caso das gestantes com sífilis, quando não tratadas ou tratadas de
forma incorreta, podem transmitir a infecção ao feto, causando sífilis congênita.
Anualmente, dois milhões de casos de gravidez são afetados pela doença; cerca de
25% destes casos resultam em natimortos ou abortos espontâneos, e outros 25% de
recém-nascidos têm baixo peso ao nascer ou infecção grave. Os dois casos
apresentam maior risco de morte (OPAS/OMS, 2018).
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No Brasil, principalmente nas grandes cidades, desde o ano 2000 a infecção
apresentou sinais de avanço rápido, preocupando as autoridades. Dados do
Ministério da Saúde revelam que o número de casos notificados de sífilis adquirida,
a que se contrai através da relação sexual desprotegida, passou de 1.249 em 2010
para 65.878 casos em 2015 – ou seja, um aumento de mais de 5.000% em apenas
cinco anos (SBAC, 2017) (Figura 2).
Em 2016, a Região Sudeste apresentou os maiores números de casos do
Brasil, respondendo por 41,5% dos casos de sífilis congênita, 46,9% de sífilis em
gestantes e 53,5% de sífilis adquirida. Neste mesmo ano, o Ministério da Saúde
reconheceu a sífilis como epidemia. O Rio de Janeiro é o estado que está à frente
do ranking nacional da sífilis em gestante e sífilis congênita (MS, 2017b).

Figura 2 - Taxa de detecção de sífilis adquirida, em gestantes e incidência de sífilis congênita,
segundo ano de diagnóstico. Brasil, 2010 a 2017.
Fonte: Boletim Epidemiológico de Sífilis, Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde.
Volume 49, nº 45, outubro. 2018
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2. 3 AGENTE ETIOLÓGICO
A bactéria Treponema pallidum, é uma espiroqueta fina (0,1 a 0,2 × 6 a
20μm), predominantemente espiralada e com as extremidades afiladas (Figura 3).
Três flagelos periplasmáticos estão presentes em cada uma das extremidades. Não
há crescimento visto em culturas comuns de laboratório (MURRAY et al, 2017).
O T. pallidum tem baixa resistência ao meio ambiente, ressecando-se
rapidamente. Pode sobreviver no máximo até 10 horas em objetos úmidos, é
sensível a ação do sabão e de outros desinfetantes (MS, 2006). É exclusivo do ser
humano, mas pode causar infecções em macacos e ratos quando inoculado
(AVELLEIRA E BOTTINO, 2006).

Figura 3 – Treponema pallidum
Fonte: REHM, Jeremy. Syphilis cases in US newborns spike to 20-year high. Nature International
Journal of Science . Out. 2018.
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2. 4 TRANSMISSÃO
A transmissão pode ser sexual, vertical ou sanguínea, sendo a sexual
predominante. Os sítios de inoculação do T. pallidum são os órgãos genitais, os
lábios e a língua (extragenital). A transmissão vertical pode ocorrer durante toda a
gestação por via transplacentária ou no momento do parto vaginal (MS, 2016). A
transmissão não sexual é rara, havendo poucos casos por inoculação acidental ou
por transfusão de sangue (MS, 2010a).
Não há vacina contra sífilis e a infecção prévia não confere imunidade
protetora. A pessoa pode ser infectada toda vez que for exposta (MS, 2017a).
Pode ocorrer a contaminação cruzada com os profissionais de saúde
durante um acidente ocupacional, visto que estes estão diretamente expostos a
material biológico que possam estar contaminados (MOUTA E PINELLI, 2013).

2. 5 SÍFILIS PRIMÁRIA
É caracterizada por apresentar no local da inoculação uma pápula vermelha
e que progride de forma rápida para o cancro duro. Este é indolor, com bordas
endurecidas e bem delimitadas, apresentando fundo liso e brilhante. O cancro duro
geralmente é único, mas podem ocorrer lesões múltiplas. Permanece de dois a seis
semanas e desaparece com ou sem tratamento (MS, 2016).
Nas mulheres, a fase primária é de difícil diagnóstico clínico, devido ao
cancro duro não causar sintomas e sua localização ser geralmente em parede
vaginal, cérvix ou períneo (MS, 2016). Pode ocorrer no ânus, reto, orofaringe, lábios
ou mãos. Esta lesão é rica em treponemas (MS, 2017a).
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Figura 4 – Sífilis primária: pápula vermelha

Figura 5 – Sífilis primária: cancro duro
Fonte: PINHEIRO, Pedro. Fotos de Sífilis- Fases precoces e avançadas. MD.Saúde.

2. 6 SÍFILIS SECUNDÁRIA
Neste estágio, ocorre a disseminação dos treponemas pelo organismo. A
manifestação dura cerca de 4 a 12 semanas. As lesões aparecem em pápulas
palmo-plantares, placas mucosas, alopecia, perda dos cílios e/ou sobrancelhas.
Independente de tratamento as lesões irão desaparecer (MS, 2016a). Após esta
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fase, o paciente entra na fase latente ou clinicamente inativa da doença (MURRAY
et al, 2017).

Figura 6 – Sífilis secundária: manchas na pele

Figura 7 – Sífilis secundária: Lesões nas mãos
Fonte: PINHEIRO, Pedro. Fotos de Sífilis- Fases precoces e avançadas. MD.Saúde.

2. 7 SÍFILIS LATENTE
Não apresenta sintomas e nem sinais nessa fase, o diagnóstico só é
possível por meio de testes imunológicos. A sífilis latente recebe a denominação de
recente com menos de 2 anos de infecção. Após esses 2 anos, a classificação é de
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sífilis latente tardia. O surgimento de sinais e sintomas interrompe essa fase e dão
início à forma secundária ou terciária. O estilo de vida da pessoa, como histórico de
relação sexual desprotegida, ajuda no diagnóstico neste estágio (MS, 2019d).

2. 8 SÍFILIS TERCIÁRIA
Aproximadamente um terço dos pacientes não tratados avança para o
estágio terciário da sífilis (MURRAY et al, 2017). Os sintomas surgem de 3 a 12 anos
após o contágio ou até mais tarde. Os treponemas não são tão presentes nas lesões
como nas outras fases (MS, 2016). Na sífilis terciária, as lesões podem ser
encontradas nos ossos, pele e em outros tecidos, como por exemplo, cérebro e
coração, ocasionando a neurossífilis e a sífilis cardiovascular, respectivamente, além
de alterações articulares (MS, 2010a).

Figura 8 – Sífilis terciária: goma sifilítica

21

Figura 9 – Sífilis terciária: goma sifilítica
Fonte: PINHEIRO, Pedro. Fotos de Sífilis- Fases precoces e avançadas. MD.Saúde.

2. 9 SÍFILIS GESTACIONAL E CONGÊNITA
A sífilis, quando presente na gravidez, é denominada gestacional, e pode ser
transmitida para o bebê durante o período de gestação, caracterizando a sífilis
congênita. A bactéria ultrapassa a barreira placentária e atinge a corrente sanguínea,
infectando o feto, ou no momento do parto (SINAN, 2016). A transmissão vertical é
mais comum intraútero, mas pode ocorrer durante a passagem do feto pelo canal do
parto, caso a gestante tenha a presença de lesão ativa (MS, 2019e).
Os principais sintomas, como pneumonia, lesões cutâneas, perda da visão,
deformação dos dentes, alterações ósseas, surdez ou deficiência mental pode surgir
logo após o nascimento ou durante os dois primeiros anos de vida da criança. A
infecção é grave e pode levar a má-formação fetal, aborto ou morte do bebê quando
este nasce com sintomas graves. Devido à gravidade da infecção no neonato, o teste
para detecção da sífilis deve ser realizado na gravidez, durante o pré-natal, o mais
cedo possível (SINAN, 2016a).

2. 10 PREVENÇÃO E CONTROLE
A prevenção da sífilis é possível através do uso correto e regular da
camisinha feminina ou masculina. Para as gestantes, o acompanhamento mensal no
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pré-natal é imprescindível para o controle da sífilis congênita, sendo importante
acompanhar as parcerias sexuais também (MS, 2019c). Por sua vez, é necessário
que pessoas usuárias de drogas injetáveis, não compartilhem agulhas e seringas,
para evitar a transmissão via contato com o sangue (MURRAY et al, 2017).
É importante ressaltar que a vacina contra a sífilis ainda não está disponível,
então a doença deve ser controlada pela prática de sexo seguro e tratamento
adequado para pessoas que já estão infectadas (MURRAY et al, 2017). O
diagnóstico correto na detecção da infecção evita a transmissão e a informação para
a população geral e para as mais vulneráveis (profissionais do sexo, usuários de
drogas intravenosas e gestantes) sobre a sífilis e como evitá-la auxiliam na
prevenção e no controle (AVELLEIRA E BOTTINO, 2006).

2. 11 DIAGNÓSTICO
O diagnóstico da sífilis é realizado mediante a testagem do sangue em
testes treponêmicos e não treponêmicos (Figura 4). O diagnóstico inicial é realizado
através do teste rápido (TR) (treponêmico), que está disponível nos serviços de
saúde do SUS (Sistema Único de Saúde) e é distribuído pelo Departamento das IST,
do HIV/AIDS e das Hepatites Virais/Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da
Saúde (DIAHV/SVS/MS). O teste é realizado de maneira prática e fácil, a leitura é
realizada no máximo em 30 minutos. Não é necessária estrutura laboratorial (MS,
2019b).
Quando o TR é reagente (positivo), uma amostra do paciente é coletada e
enviada para a realização de um teste laboratorial não treponêmico para confirmar o
diagnóstico (MS, 2019b). No caso de gestantes com o resultado reagente, o
tratamento será iniciado apenas com um teste, devido à chance de transmissão ao
feto, não sendo necessário aguardar o resultado do segundo teste (MS, 2019b).
O TR é um teste imunocromatográfico de fluxo lateral, que permite a
detecção dos anticorpos específicos anti-T. pallidum no soro ou sangue total (MS,
2010b). O teste com anticorpo treponêmico fluorescente (FTA - ABs) é um teste de
imunofluorescência que necessita de um microscópio fluorescente e em casos de
doenças auto-imunes e outras treponematoses pode apresentar resultados falso-
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positivos (AVELLEIRA E BOTTINO, 2006). Este é considerado padrão-ouro no
diagnóstico de sífilis e é o primeiro a se tornar reagente após a infecção (MS,
2010b).

Já o TPHA é um teste de hemoaglutinação, na sífilis não tratada tem

sensibilidade igual à do FTA-ABS, exceto na sífilis primária (AVELLEIRA E
BOTTINO, 2006).
O VDRL (Venereal Disease Research Laboratory), um tipo de teste não
treponêmico, que utiliza um antígeno constituído de lecitina, colesterol e cardiolipina
purificada. A cardiolipina está presente na parede do T. pallidum. A prova do VDRL
encontra-se reagente entre cinco e seis semanas após a infecção e a reação não é
específica, podendo estar positiva em outras treponematoses e em várias outras
situações. O teste da reagina plasmática rápido (RPR) é o mais usado e foi o
primeiro teste sorológico que não necessita de estrutura laboratorial com o resultado
disponível em 60 minutos (AVELLEIRA E BOTTINO, 2006).

Figura 10 – Testes imunológicos para diagnóstico da sífilis
Fonte: Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical do HIV,
Sífilis e Hepatites Virais / Ministério da Saúde, 2019.
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2. 12 TRATAMENTO
O tratamento é realizado com penicilina, pois esta age em todos os estágios
da sífilis. A sensibilidade do treponema à droga e a rapidez da resposta com
regressão das lesões primárias e secundárias com apenas uma dose são
vantajosas, fazendo com que seja a droga de escolha. Até o momento, não foram
documentados casos de resistência bacteriana (AVELLEIRA E BOTTINO, 2006).
Quando a gestante é diagnosticada com sífilis, o tratamento deve ser
iniciado imediatamente, com a penicilina benzatina. Este é o único medicamento
capaz de prevenir a transmissão vertical, ou seja, de passar a doença para o bebê.
A parceria sexual também deverá ser testada e tratada para evitar a reinfecção da
gestante (MS, 2019c). No caso de alergia à penicilina, a gestante deverá ser
dessensibilizada e tratada com a penicilina (AVELLEIRA E BOTTINO, 2016). Em
casos de pessoas alérgicas à penicilina que não sejam gestantes, a doxiciclina, a
tetraciclina e a eritromicina podem ser utilizadas como segunda linha de escolha
(AVELLEIRA E BOTTINO, 2006).
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3. OBJETIVOS
3. 1 GERAL


Caracterizar o perfil epidemiológico dos pacientes infectados pela sífilis

adquirida, sífilis em gestante e sífilis congênita no município de Nova Friburgo/RJ.

3. 2 ESPECÍFICOS


Verificar o número de casos de sífilis adquirida, sífilis gestacional e

sífilis congênita registrados na Vigilância Epidemiológica;


Analisar a qualidade dos dados apresentados pela Vigilância

Epidemiológica;


Investigar os dados sociodemográficos, clínicos e de diagnóstico

laboratorial;


Analisar a abrangência da sífilis na gestação e na sífilis congênita.

26

4. METODOLOGIA
Foi realizado um estudo epidemiológico transversal e retrospectivo, a partir
da coleta de dados das fichas de notificação obtidas na Vigilância Epidemiológica de
Nova Friburgo/RJ. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Instituto de Saúde de Nova Friburgo da Universidade Federal Fluminense
(3.104.505/2018) (Anexo 1).
Os critérios de inclusão englobam todos os casos notificados de sífilis
adquirida, sífilis em gestante e sífilis congênita, com a data de diagnóstico durante o
período compreendido do dia 01/01/2015 até o dia 30/06/2019. As informações
foram obtidas a partir das fichas de notificação compulsória/fichas de investigação
do SINAN/MS (Anexos 2, 3 e 4), que foram utilizadas para alimentar a planilha
eletrônica com os dados mais relevantes para a análise. Foram classificadas como
inexistentes titulações nos testes não treponêmicos como 1:6; 1:20; 1:46 e 1:96, pois
estas não existem, sendo provavelmente erros de informação.
Os dados referentes às notificações compulsórias dos casos de sífilis
adquirida, sífilis em gestante e sífilis gestacional foram coletados e organizados em
uma planilha eletrônica, software Excel®, e posteriormente foram submetidos à
análise estatística. Foi realizada uma análise descritiva da amostragem, mediante
porcentagens e médias e desvio padrão. O teste qui-quadrado foi realizado para
determinar as relações significativas entre as variáveis. A análise estatística foi
realizada no programa STATA 13.
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5. RESULTADOS
Foram analisadas 676 fichas de notificação compulsória, 276 de sífilis
adquirida, 249 de sífilis gestacional e 151 de sífilis congênita. Os resultados seguem
descritos a seguir.

5. 1 SÍFILIS ADQUIRIDA
Nas 276 fichas de notificações de sífilis adquirida 67,03% (185/276) dos
indivíduos eram do sexo masculino (p=0,038); em 2,9% (8/276) dos casos não
constava a informação do sexo. A referida ficha não é utilizada para mulheres
gestantes. A média de idade, independente do sexo, informada nas notificações foi
de 31,68 anos (DP = 16 anos). A escolaridade não estava preenchida em 33,3%
(92/276) das fichas, mas dentre as fichas que continham esse dado, 21,7% (60/276)
das pessoas informaram que tinham até 8 anos de estudo e 24,6% (68/276) tinham
de 9 a 12 anos de estudo. Vale ressaltar que apenas 5,8% (16/276) tinha mais de 12
anos de estudo (Figura 5).
33,3%

24,6%
21,7%

14,5%

5,8%

Até 8 anos de
estudo

9 a 12 anos de
estudo

Mais de 12 anos Ignorado/ Não se Não preenchido
aplica

Figura 11 – Escolaridade de acordo com as informações preenchidas na ficha de
notificação.
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Em relação à etnia, a maioria das pessoas eram caucasianas – 61,9%
(171/276), seguida de pessoas negras – 18,1% (50/276) e pardas – 10,8% (30/276).
A informação sobre etnia estava ausente em 7,2% (20/276) das fichas (Figura 6 ).

61,9%

18,1%
10,8%

Caucasiana

Negra

Parda

7,2%
0,7%

1,0%

Indígena

Ignorado

Não
preenchido

Figura 12- Etnia de acordo com as informações preenchidas na ficha de notificação.

No que diz respeito aos casos antecedentes de sífilis, 67% (185/276) das
fichas não continha tal informação, mas 4,7% (13/276) informavam que a pessoa já
havia sido infectada uma ou mais vezes anteriormente (Figura 7). O teste não
treponêmico foi reagente em 23,2% (64/276) dos casos notificados, em 2,9% (8/276)
o resultado foi não reagente e 3,2% (9/276) dos casos não foi realizado.

É

interessante ressaltar que em 66,7% (184/276) das fichas essa informação não foi
preenchida, ou foi ignorada (4% – 11/276) (Figura 8).
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67,0%

19,2%
9,1%
4,7%
Sim

Nâo

Ignorado

Não preenchido

Figura 13 – Antecedentes de sífilis de acordo com as informações preenchidas na
ficha de notificação.

66,7%

23,2%

2,9%
Reagente

3,2%

Não reagente Não realizado

4,0%
Ignorado

Não
preenchido

Figura 14 – Resultados dos exames no teste não treponêmicos de acordo com as informações
preenchidas na ficha de notificação.

Os resultados referentes à titulação dos testes não treponêmicos não
estavam presentes em 73,6% (203/276) dos casos. Em 8,7% (24/276) das
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notificações, a titulação variou de 1:1 a 1:8; em 12,3% (34/276) variou de 1:16 a 1:64
e em 5,4% (15/276) apresentou variação entre 1:128 a 1:4096 (Figura 9).
73,6%

8,7%

1:1 a 1:8

12,3%
5,4%
1:16 a 1:64

1:128 a 1:4096

Não preenchido

Figura 15 – Titulações dos testes não treponêmicos de acordo com as informações
preenchidas na ficha de notificação.

O teste treponêmico foi reagente em 6,5% (18/276) dos casos e não
reagente em 1,8% (5/276). Não realizados somaram 11,6% (32/276), “resultado
ignorado” atingiu 5,1% (14/276), e casos não preenchidos totalizaram 75% (207/276)
(Figura 10).
Em relação à classificação clínica, a mesma não estava preenchida em
73,5% (203/276) das fichas e foi ignorada em 10,1% (28/276) das mesmas. No
restante das notificações, a classificação da sífilis foi primária em 6,9% (19/276) dos
casos, secundária e terciária, igualmente, em 4% (11/276) e latente em 1,5% (4/276)
(Figura 11). Já o esquema de tratamento de escolha foi informado como iniciado,
independente da conclusão, em 33,7% (93/276) das notificações, ignorado em 1,5%
(4/276) e não foi informado em 64,8% (179/276) (Figura 12).
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75,0%

11,6%
6,5%

5,1%

1,8%
Reagente

Não reagente Não realizado

Ignorado

Não preenchido

Figura 16 – Resultados dos exames no teste treponêmicos de acordo com as
informações preenchidas na ficha de notificação.

73,5%

6,9%

Primária

10,1%
4,0%

4,0%

Secundária

Terciária

1,5%
Latente

Ignorado

Não
preenchido

Figura 17 - Classificação clínica de acordo com as informações preenchidas na ficha de
notificação.
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64,8%

33,7%

1,5%
Iniciado

Ignorado

Não preenchido

Figura 18 – Tratamento iniciado de acordo com as informações preenchidas na ficha de
notificação.

O ano que apresentou maior número de diagnóstico/suspeita de sífilis foi
2018, com 34,4% (95/276) dos casos. É visível o crescimento no número de
notificações durante os anos. Até junho de 2019, foram registrados 12,3% (34/276)
de notificações (Figura 13).

34,4%
28,6%

20,0%

12,3%

4,7%
2015

2016

2017

2018

Junho de 2019

Figura 19 - Ano de diagnóstico de acordo com as informações preenchidas na ficha de
notificação.
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5. 2 SÍFILIS GESTACIONAL E SÍFILIS CONGÊNITA
No período analisado, houveram 249 notificações de sífilis gestacional,
sendo 9 (3,6%) no ano de 2015, 41 (16,5%) no ano de 2016, 81 (32,5%) no ano de
2017, 72 (28,9%) no ano de 2018 e 46 (18,5%) até junho de 2019. Já a sífilis
congênita apresentou 151 notificações, 4 (2,7%) em 2015, 9 (6%) em 2016, 44
(29,1%) em 2017, 58 (38,4%) em 2018 e 36 (23,8%) até junho de 2019 (Figura 14).

38,4%
32,5%
29,1%

28,9%
23,8%
18,5%

16,5%

6,0%
3,6% 2,7%
2015

2016
Sífilis Gestacional

2017

2018

Junho de 2019

Sífilis Congênita

Figura 20 - Ano de diagnóstico de sífilis gestacional e sífilis congênita de acordo com as
informações preenchidas na ficha de notificação.

A média de idade das gestantes, informada nas notificações, foi de 23,97
anos (DP = 6 anos). Já a etnia das gestantes estava informada como caucasiana em
34,5% (86/249) das notificações, negra em 30,1% (75/249), parda em 18,9%
(47/249), ignorada em 1,2% (3/249) e não preenchido em 15,3% (38/249) (Figura
15).
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34,5%
30,1%

18,9%
15,3%

1,2%
Caucasiana

Negra

Parda

Ignorado

Não
preenchido

Figura 21 - Etnia das gestantes de acordo com as informações preenchidas na
ficha de notificação.

Em relação a escolaridade das gestantes, foi de até 8 anos de estudo em
30,5% (76/249) das notificações, de 9 a 12 anos de estudo em 20,5% (51/249). Foi
preenchida como ignorada em 0,4% (1/249) e não preenchido em 48,6% (121/249)
A escolaridade das gestantes foi informada até 8 anos de
(Figura 16).
estudo em 76 (30,5%) notificações, de 9 a 12 anos de estudo em 51
(20,5%), preenchida como ignorada em 1 (0,4%) e não preenchido 121
(48,6%).

48,6%

30,5%
20,5%

A escolaridade das gestantes foi informada até 8 anos de
estudo em 76 (30,5%) notificações, de 9 a 12 anos de estudo em 51
(20,5%), preenchida como ignorada em 1 (0,4%) e não preenchido 121
0,4%

(48,6%).
Até 8 anos de
estudo

9 a 12 anos de
estudo

Ignorado

Não preenchido

Figura 22 – Escolaridade das gestantes de acordo com as informações preenchidas na
ficha de notificação.
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Em 65,6% (99/151) das notificações, o momento do diagnóstico ocorreu
durante o pré-natal, 22,5% (34/151) no momento do parto/curetagem, 5,3% (8/151)
após o parto, 1,3% (2/151) não realizado, 1,3% (2/131) ignorado e 4% (6/151) não
preenchido (Figura 17). Já na figura 18 são apresentadas as notificações de acordo
com o trimestre da gestação. No 1º trimestre houve 20,1% (50/249) notificações, no
2º trimestre 22,1% (55/249), no 3º trimestre 32,5% (81/249), foram preenchidas com
idade gestacional ignorada 2% (5/249), ignorado 2,8% (7/249) e não foram
preenchidas 20,5% (51/249).

65,6%

22,5%

5,3%

Durante o pré- No momento do
natal
parto/curetagem

Após o parto

1,3%

1,3%

Não realizado

Ignorado

4,0%
Não preenchido

Figura 23 – Momento de diagnóstico de acordo com as informações preenchidas na ficha de
notificação.
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32,5%

22,1%

20,1%

20,5%

2,0%
1º
Trimestre

2º
Trimestre

2,8%

3º
Idade
Ignorado
Não
Trimestre gestacional
preenchido
ignorada

Figura 24 – Diagnóstico por trimestre de gestação de acordo com as
informações preenchidas na ficha de notificação.

O pré-natal, um direito da gestante e do bebê e campo de preenchimento
essencial da ficha, foi preenchido como realizado em unidade pública em 81,5%
(81/249) notificações, 4% (10/249) realizado em unidade particular, não foi realizado
o pré-natal em 4,4% (11/249) e não preenchido em 10,1% (25/249) (Figura 19).

81,5%

10,1%
4,4%

4,0%
Particular

Pública

Não realizado

Não preenchido

Figura 25 – Unidade de atendimento do pré-natal de acordo com as
informações preenchidas na ficha de notificação.
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A classificação clínica das gestantes foi informada como primária em 33,3%
(83/249) notificações, secundária em 2% (5/249), terciária em 14,5% (36/249),
latente em 3,6% (9/249), ignorado em 11,2% (28/249) e não preenchido em 35,3%
(88/249) (Figura 20).

35,3%

33,3%

14,5%
11,2%

3,6%

2,0%
Primária

Secundária

Terciária

Latente

Ignorado

Não
preenchido

Figura 26 - Classificação clínica da sífilis nas gestantes de acordo com as
informações preenchidas na ficha de notificação.

O teste não treponêmico, realizado nas gestantes, foi reagente em 85,9%
(214/249) das notificações, não reagente em 3,2% (8/249), não realizado em 2%
(5/249), 0,8% (2/249) ignorado e não preenchido em 8% (20/249) (Figura 21). A
figura 22 mostra os resultados referentes à titulação deste teste: 8,8% (22/249) das
notificações não continham essa informação, variou de 1:1 a 1:8 em 35,3% (88/249),
de 1:16 a 1:64 em 43,8% (109/249) e de 1:128 a 1:512 em 10,4% (26/249). Foram
classificadas como inexistentes titulações como 1:6; 1:20; 1:46 e 1:96, pois estas
não existem, sendo provavelmente erros de informação.
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85,9%

Reagente

8,0%

3,2%

2,0%

0,8%

Não reagente

Não realizado

Ignorado

Não preenchido

Figura 27 – Resultado do teste não treponêmico em gestantes de acordo com as
informações preenchidas na ficha de notificação.

43,8%
35,3%

10,4%

8,8%
1,6%

1:1 a 1:8

1:16 a 1:64

1:128 a 1:512

Não preenchido

Inexistente

Figura 28 – Titulação do teste não treponêmico em gestante de acordo com as
informações preenchidas na ficha de notificação.
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O teste treponêmico, como o teste rápido (TR) utilizado principalmente nas
unidades básicas de saúde, foi preenchido como reagente em 29,3% (73/249) das
notificações, não reagente em 4,8% (12/249), não realizado em 36,1% (90/249),
ignorado em 8,4% (21/249) e não preenchido em 21,3% (53/249) (Figura 23). No
que diz respeito ao tratamento da gestante, feito exclusivamente com penicilina, foi
preenchido como iniciado em 92,8% (231/249), não realizado em 2% (5/249),
ignorado em 0,8% (2/249) e não preenchido em 4,4% (11/249) (Figura 24). O
tratamento do parceiro das gestantes foi informado como iniciado em 36,1%
(90/249) das notificações, não realizado em 40,2% (100/249), ignorado em 12,9%
(32/249) e não preenchido em 10,8% (27/249) (Figura 25).

36,1%
29,3%
21,3%

8,4%
4,8%

Reagente

Não reagente Não realizado

Ignorado

Não
preenchido

Figura 29 – Resultado do teste treponêmicos em gestante de acordo com as informações
preenchidas na ficha de notificação.
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92,8%

Iniciado

2,0%

0,8%

Não realizado

Ignorado

4,4%
Não preenchido

Figura 30 – Tratamento das gestantes iniciado, concluído ou não, de acordo com as
informações preenchidas na ficha de notificação.

40,2%
36,1%

12,9%

Iniciado

Não realizado

Ignorado

10,8%

Não preenchido

Figura 31 – Tratamento dos parceiros das gestantes iniciado, concluído ou não, de
acordo com as informações preenchidas na ficha de notificação.
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O resultado do teste não treponêmico realizado no sangue periférico do
bebê foi preenchido como reagente em 88,1% (133/151) das notificações, não
reagente em 2% (3/151), não realizado em 2% (3/151), ignorado em 2% (3/151) e
não preenchido em 5,9% (9/151) (Figura 26). A titulação deste teste, mostrada na
Figura 27, variou de 1:1 a 1:8 em 70,2% (106/151) das notificações, de 1:16 a 1:64
em 15,2% (24/151), 1:28 a 1:512 em 2,6% (4/151) e não preenchida em 12%
(18/151).

88,1%

Reagente

2,0%

2,0%

2,0%

Não reagente

Não realizado

Ignorado

5,9%
Não preenchido

Figura 32 – Resultado do teste não treponêmico no sangue periférico do bebê de acordo
com as informações preenchidas na ficha de notificação.
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70,2%

15,2%

12,0%
2,6%

1:1 a 1:8

1:16 a 1:64

1:128 a 1:512

Não preenchido

Figura 33 – Titulação do teste não treponêmicos no sangue periférico do bebê de
acordo com as informações preenchidas na ficha de notificação.

Em 43,7% (66/151) das notificações, os bebês foram classificados como
assintomáticos, sintomáticos em 8,6% (13/151), não se aplicava em 3,3% (5/151),
ignorado em 3,3% (5/151) e não preenchido em 41,1% (62/151) (Figura 28).

43,7%

41,1%

8,6%

Assintomático

Sintomático

3,3%

3,3%

Não se aplica

Ignorado

Não
preenchido

Figura 34 – Presença de sintomas nos bebê de acordo com as informações
preenchidas na ficha de notificação.

O tratamento dos bebês foi preenchido como iniciado em 72,9% (110/151)
das notificações, não realizado em 2% (3/151), ignorado em 3,3% (5/151) e não
preenchido em 21,8% (33/151) (Figura 29). O diagnóstico final dos bebês nos casos
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notificados foi preenchido como vivo em 61% (92/151) das notificações, 0,6%
(1/151) como óbito por sífilis congênita, 0,6% (1/151) natimorto, 0,6% (1/151)
ignorado e 37,1% (56/151) como não preenchido (Figura 30).

72,9%

J
21,8%

Iniciado

2,0%

3,3%

Não realizado

Ignorado

Não preenchido

Figura 35 – Tratamento dos bebês iniciado, concluído ou não, de acordo com as
informações preenchidas na ficha de notificação.

61,0%

37,1%

Vivo

0,6%

0,6%

0,6%

Óbito por
sífilis
congênita

Natimorto

Ignorado

Não
preenchido

Figura 36 – Diagnóstico final dos bebês de acordo com as informações
preenchidas na ficha de notificação.
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6. DISCUSSÃO

O SINAN tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados
pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas de governo, Municipal,
Estadual e Federal (SINAN, 2007). Sua utilização é importante, pois oferece suporte
para possíveis explicações dos agravos de notificações compulsórias, indica riscos
aos quais as pessoas estão sujeitas, além da criação de um perfil epidemiológico
para uma determinada área geográfica.
A Ficha Individual de Notificação (FIN) é preenchida pelas unidades básicas
de saúde, maternidades, hospitais e/ou consultórios particulares para cada paciente
quando há a suspeita ou caso confirmado do problema de saúde de notificação
compulsória ou de interesse nacional, estadual ou municipal. A ficha deve ser
encaminhada para a Vigilância Epidemiológica das Secretarias Municipais, que
repassam para as Secretarias Estaduais de Saúde (SINAN, 2016b) e está deve ser
preenchida mesmo para casos suspeitos, sendo assim, há um grande número da
mesma.
Preenchimentos de baixa qualidade, como fichas de notificação com a
maioria dos campos em branco, duplicidades de registros e contradição de
informações demonstram a necessidade de avaliar a qualidade da informação
coletada no primeiro nível hierárquico, que é o município (SINAN, 2007). O não
preenchimento de alguns campos, como número, data e município da notificação,
unidade de saúde, sexo e idade dificultam a conclusão do caso (SINAN, 2007).
A sífilis adquirida só se tornou uma doença de notificação compulsória em
setembro de 2010, mas a notificação de sífilis congênita é compulsória desde 1986,
e a de sífilis em gestante, desde 2005 (PENNA et al, 2011). Foram notificados no
SINAN 650.258 casos de sífilis adquirida, no período de 2010 a junho de 2019, dos
quais 53,5% ocorreram na Região Sudeste (MS, 2019a). Em Nova Friburgo, de 2015
a junho de 2019 obteve-se 276 notificações. O aumento dessa incidência, tanto de
sífilis adquirida, gestacional e congênita, se deve em parte pela melhoria da
Vigilância Epidemiológica que vem ocorrendo em todas as regiões do Brasil
(DOMINGUES E LEAL, 2016).
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A média de idade das pessoas que foram notificadas para sífilis adquirida foi
de 31,68 anos no município, já a média das notificações em 2018 de acordo com o
Boletim Epidemiológico de Sífilis de 2019, que ficou na faixa de 20 e 29 anos,
seguido da faixa de 30 e 39 anos (MS, 2019a). Em relação ao sexo e etnia, o perfil
em Nova Friburgo/RJ foi diferente do estudo realizado no Brasil, que apresentou
como resultados o sexo feminino e a etnia parda (MS, 2019a). O nível de
escolaridade no nosso estudo esteve de acordo com dados do Ministério da Saúde
para a sífilis, em que a maioria das pessoas possuía mais de 9 anos de estudo,
seguido de até 8 anos de estudo (MS, 2019a).
No Brasil, no período de 2005 a junho de 2019, foram notificados no SINAN
324.321 casos de sífilis em gestantes, dos quais 45% eram residentes na Região
Sudeste, sendo observado no estado do Rio de Janeiro 41,4 casos/1.000 nascidos
vivos (MS, 2019a). Em Nova Friburgo/RJ, de 2010 a junho de 2019, foram
notificados 249 casos.

Os dados de sífilis gestacional do presente trabalho

ressaltam a importância da atuação do serviço de assistência à mulheres em idade
fértil para conter o número de casos. No entanto, apesar do aumento das
notificações, o índice de subnotificação no país é alto, estimado pelo SINAN em
67%, o que torna o número de casos esperados ainda mais elevado (RAMOS et al,
2007). No Brasil, apenas 32% dos casos de sífilis gestacional e 17,4% dos casos de
sífilis congênita são notificados (CAMPOS et al, 2010).
No Brasil, de 2005 a 2018, observou-se que 52,5% das gestantes
diagnosticadas com sífilis encontravam-se na faixa etária de 20 a 29 anos, os
resultados observados em Nova Friburgo/RJ estão de acordo com esses achados. A
maiorias das gestantes do município se declarou caucasiana, seguida de negra. Já
no país, dados evidenciam que a prevalência maior foi de pardas e caucasianas
(MS, 2019a).
Quanto à escolaridade, destaca-se o elevado número de notificações nas
quais esse campo não foi preenchido, além da baixa escolaridade das gestantes
investigadas do município. Esse dado é próximo ao que é apresentado no Boletim
Epidemiológico sobre sífilis gestacional, no qual 51,5% das mulheres não tinham o
ensino médio completo (MS, 2019a).
Quando analisada a idade gestacional de detecção de sífilis em gestantes,
em 2018, no Brasil, a maioria foi diagnosticada já no primeiro trimestre de gravidez
(MS, 2019a). Esse resultado é bastante discrepante àquele encontrado em nosso
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estudo, no qual a maioria dos diagnósticos foi realizado no terceiro trimestre
gestacional. Esses dados chamam a atenção para a necessidade de trabalhar a
importância do diagnóstico precoce da sífilis durante o pré-natal no município. No
nosso país, 98,7% das gestantes têm acesso ao pré-natal, mas este número cai
para 75,3% se considerado apenas o acompanhamento pré-natal adequado com o
mínimo de 6 consultas (DOMINGUES E LEAL, 2016).
Em relação aos dados sobre a classificação clínica da sífilis na gestante, há
limitações nessas informações, pois não se pode garantir que os dados sobre a
classificação clínica da doença informada na ficha de notificação são condizentes
com sua real fase (MS, 2019a). Destaca-se em nosso trabalho o significativo número
de fichas não preenchidas nesse campo.
A notificação é preenchida no primeiro contato com a gestante, informando
que a primeira dose do tratamento foi iniciada neste momento. Entretanto, não é
possível garantir através das notificações que a gestante concluiu o tratamento e/ou
se o mesmo foi concluído adequadamente (MS, 2019a). O número de casos em que
a gestante e o bebê iniciaram o tratamento foi bastante significativo no município de
Nova Friburgo/RJ, o que não se aplica aos parceiros das referidas gestantes. O
tratamento é considerado inadequado quando é realizado a menos de 30 dias antes
do parto, quando se utiliza outro medicamento que não seja a penicilina ou com
penicilina em dose inadequada para o estágio da doença, quando o parceiro não é
tratado simultaneamente e quando não se observa queda nos títulos de VDRL após
o tratamento (MS, 2007). As investigações não fornecem o registro desse
acompanhamento, conforme explicitado anteriormente.
Sobre a sífilis congênita, de 1998 a junho de 2019, foram notificados no
SINAN 214.891 casos em menores de um ano de idade, dos quais 95.353 (44,4%)
eram residente na Região Sudeste (MS, 2019a). Em Nova Friburgo/RJ, de 2010 a
junho de 2019, foram notificados 151 casos.
A triagem sorológica é realizada pelos testes treponêmicos, como o teste
rápido (TR), nossos dados mostraram que o mesmo não foi realizado em 36,1% dos
casos. Essa triagem para sífilis é realizada durante a gestação e o parto, sendo
importante para a detecção e o tratamento precoce da forma congênita da doença
(GUINSBURG E SANTOS, 2010).
A grande maioria dos bebês com sífilis congênita registrado no município de
Nova Friburgo/RJ sobreviveu à infecção, enquanto o número de óbitos foi
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extremamente baixo. Esse é um dado positivo, visto que até 40% dos casos de
transmissão de sífilis podem evoluir para aborto espontâneo, natimorto e óbito
perinatal (SÃO PAULO, 2008). Os dados sobre a sintomatologia dos bebês não
foram preenchidos em quase metade das notificações. Os principais sintomas
incluem lesões cutâneas, perda da visão, alterações ósseas, surdez ou deficiência
mental, podendo surgir logo após o nascimento (SINAN, 2016a).
Uma das estratégias para melhorar o sistema de vigilância é a simplificação
dos instrumentos de coleta (OPAS/ OMS, 2010). Fichas muito extensa dificultam o
preenchimento e a aceitação do profissional de saúde, prejudicando assim a
qualidade das informações.
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7. CONCLUSÂO

É possível concluir que nossos resultados seguem os padrões, tendências e
incidência da sífilis, como demonstrado em estudos já realizados em outros
municípios do Brasil. Devido à notificação ser preenchida em casos suspeitos e
casos confirmados, há muitas fichas, o que dificulta o manejo das informações. Em
relação aos dados sociodemográficos, clínicos e de diagnóstico laboratorial das
pessoas que foram notificadas, faltam preenchimento adequado de campos
importantes da ficha de investigação, ocorre duplicidade das notificações e as
discordâncias entre as informações dificultam uma melhor análise dos dados e o real
perfil do município frente essa infecção. Foi possível perceber que os números de
casos confirmados ou suspeitos de sífilis congênita mantiveram-se abaixo dos casos
de sífilis em gestante durante todos os anos do estudo. Deste modo, a notificação
adequada dos casos deve ser valorizada por ser essencial para o planejamento e
execução de medidas de controle e prevenção da sífilis.
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9. ANEXOS
9. 1 ANEXO 1 - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA
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9. 2 ANEXO 2 – FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE SÍFILIS ADQUIRIDA

Fonte: SINAN- MS
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Fonte: SINAN- MS

57

9. 3 ANEXO 3 - FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE

Fonte: SINAN- MS
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Fonte: SINAN- MS
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9. 4 ANEXO 4 – FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE SÍFILIS CONGÊNITA

Fonte: SINAN- MS
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Fonte: SINAN- MS

