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RESUMO  
Embora a prevalência da infecção pelo Treponema pallidum tenha diminuído sensivelmente com 

a descoberta da penicilina na década de 40, a partir da década de 60 e, de maneira mais 

acentuada, na década de 80, tem-se observado tendência mundial no recrudescimento da sífilis 

(SF) entre a população em geral e, de forma particular, dos casos de sífilis congênita (SC) , 

tornando-a um dos mais desafiadores problemas de saúde pública deste início de milênio. O 

objetivo é estudar a prevalência da sífilis congênita (SC) no município de Marabá localizado no 

sudeste do Pará, destacando seu papel como indicador de qualidade da assistência pré-natal. Os 

dados foram coletados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do 

Ministério da saúde, disponível na internet. O período de estudo foi de 2010 á 2015 e foram 

selecionados todos os casos confirmados segundo UF. Utilizou-se as variáveis ano e número 

total de casos. Durante os cinco anos estudados foram notificados 468 casos de sífilis congênita. 

Podemos observar consideravelmente crescente número de casos, quando comparados com o ano 

de 2010 que tivemos 41 casos, 2011: 34; 2012: 47; 2013: 140 e 2015 104 casos de sífilis 

congênita no Município de Marabá. O período de 2014/2015 observamos um aumento de 341% 

dos números de casos. Podemos perceber que melhorou significadamente o diagnóstico, pois 

tivemos as implantações dos Programas Rede Cegonha para as Unidades Básicas de Saúde e do 

Projeto Nascer Maternidade que passaram a realizar os testes rápidos para Sífilis e HIV. Os 

achados obtidos no presente estudo reafirmam a importância da utilização das taxas de sífilis 

congênita como indicador de qualidade da assistência perinatal, visto esta doença ser totalmente 

evitável por meio da assistência pré-natal. A constatação de elevado percentual de neonatos (0-

29 dias) infectados reflete a necessidade de se rever ou mesmo reformular a assistência pré-natal, 

a fim de se reduzir a transmissão vertical da doença. 
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 INTRODUÇÃO 

Embora a prevalência da infecção pelo Treponema pallidum tenha diminuído 

sensivelmente com a descoberta da penicilina na década de 40, a partir da década de 60 e, de 

maneira mais acentuada, na década de 80, tem-se observado tendência mundial no 

recrudescimento da sífilis (SF) entre a população em geral e, de forma particular, dos casos de 
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sífilis congênita (SC), tornando-a um dos mais desafiadores problemas de saúde pública deste 

início de milênio. 
31, 32 

A sífilis congênita ainda ocupa espaço entre as causas básicas de óbitos infantis, 

sobretudo entre as perdas fetais. Gustet al. 3, estudando a letalidade específica por sífilis 

congênita nos Estados Unidos no período de 1992-1998, encontraram 760 natimortos entre 

14.627 casos. Em um estudo de coorte prospectivo na Tanzânia, 51,0% dos casos de natimortos 

estavam relacionados à sífilis materna 4. Na Federação Russa, vem se registrando um aumento 

da incidência da doença, e um estudo de 850 grávidas identificou 544 casos que resultaram em 

26,0% de óbitos fetais ou neonatais 5. Para os anos de 2010 á 2015, no Município de Marabá-

Pará, Brasil, foram contabilizados 468 casos de sífilis congênita. 

De acordo com informes da Organização Mundial de Saúde, nos países 

subdesenvolvidos, em torno de 10 a 15% das gestantes seriam portadoras de SF. No Brasil, 

estima-se que 3,5% das gestantes sejam portadoras desta doença, havendo um risco de 

transmissão vertical do treponema ao redor de 50 a 85% e taxas de mortalidade perinatal de até 

40%. 
33, 34

 

A sífilis é causa de grande morbidade na vida intra-uterina, levando a desfechos 

negativos da gestação em mais de 50,0% dos casos, tais como, aborto, nati e neomortalidade e 

complicações precoces e tardias nos nascidos vivos 
1,2

. 

A sífilis congênita se insere no quadro de causa perinatal evitável, pois é possível fazer o 

diagnóstico e proceder ao tratamento efetivo na gestação. No Município de Marabá-Pará, aonde 

a mortalidade infantil vem caindo seguidamente, as causas perinatais estiveram nos primeiros 

lugares entre as causas básicas de óbito no período compreendido entre 2010 á 2015. A sífilis 

congênita contribuiu de forma significativa nesse grupo, ocupando o quinto lugar entre os 

natimortos. Atualmente o tratamento acontece gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde na 

cidade de Marabá, sendo o Centro de Testagem e Aconselhamento referencia para o Município.  

Este estudo pretende descrever a tendência da mortalidade perinatal por sífilis congênita 

no Município de Marabá-Para, entre os anos de 2010 e 2015, estabelecendo um paralelo com as 

campanhas de eliminação da sífilis congênita realizadas no município em 2011 e 2012,através da 

implantação da Rede Cegonha no Município de Marabá e em 2014 a descentralização do 

diagnóstico da Sífilis e HIV para as Unidades Básicas de Saúde no Município em Estudo. Os 

profissionais da área da saúde têm participação importante em ser um veículo de informações 

baseadas na atenção primária, que inclua as Doença Sexualmente Transmissíveis, promovendo, 
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assim, ações nas quais incluam novas formas, não utilizando de fórmulas igualitárias para “as 

sociedades”. É preciso suscitar a compreensão de que os custos e benefícios da prevenção da 

Sífilis se tornam mais favoráveis do que o tratamento, pois esta é uma oportunidade que os 

cofres públicos têm de remanejar as verbas para outros setores da saúde com novos 

investimentos  

O estudo pretende estudar a prevalência da sífilis congênita (SC) no município de Marabá 

localizado no sudeste do Pará, destacando seu papel como indicador de qualidade da assistência 

pré-natal.  

 

 METODOLOGIA 

Estudo do tipo transversal, descritivo e analítico. Os dados foram coletados do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da saúde, disponível na internet. 

O período de estudo foi de 2010 á 2015 e foram selecionados todos os casos confirmados 

segundo UF. Utilizando as variáveis ano e número total de casos disponíveis no Sistema de 

Informação e Agravos-SINAN.  

  

 RESULTADOS 

Durante os cinco anos estudados foram notificados 468 casos de sífilis congênita. 

Podemos observar consideravelmente crescente número de casos, quando comparados com o ano 

de 2010 que tivemos 41 casos, 2011: 34; 2012: 47; 2013: 140 e 2015 104 casos de sífilis 

congênita no Município de Marabá. O período de 2014/2015 observamos um aumento de 341% 

dos números de casos.  

Podemos perceber que melhorou significadamente o diagnóstico, pois tivemos as 

implantações dos Programas Rede Cegonha para as Unidades Básicas de Saúde e do Projeto 

Nascer Maternidade que passaram a realizar os testes rápidos para Sífilis e HIV. Porém tivemos 

um grave problema no Brasil, com a falta da penicilina benzatina 1200 para tratamento das sífilis 

em gestantes, decorrente da falta da matéria prima.  

Os achados obtidos no presente estudo reafirmam a importância da utilização das taxas de 

sífilis congênita como indicador de qualidade da assistência perinatal, visto esta doença ser 

totalmente evitável por meio da assistência pré-natal.  

A constatação de elevado percentual de neonatos infectados reflete a necessidade de se 

rever ou mesmo reformular a assistência pré-natal, a fim de se reduzir a transmissão vertical da 
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doença. É necessário também destacar a importância do comprometimento de todos os 

profissionais de saúde quando o objeto de discussão é saúde da população. 

 

 DISCUSSÃO 

As características das mães com sífilis descritas neste estudo são muito semelhantes às 

encontradas nas mães que participaram das campanhas de eliminação da sífilis congênita nos 

anos de 2010 e 2015. São mulheres com piores condições sócio-econômicas, mais jovens e com 

menor escolaridade. Recentemente, Lago et al. 
16

descreveram o mesmo perfil materno em Porto 

Alegre. 

A concentração de óbitos por sífilis congênita no período fetal, dentro da mortalidade 

perinatal, permitiu mostrar as profundas desigualdades na ocorrência desses óbitos no Município 

De Marabá-Pará, onde a queda progressiva da mortalidade na infância vinha atenuando as 

diferenças nas taxas de mortalidade infantil entre os grupos sociais 
17

. 

O impacto da sífilis congênita na viabilidade fetal é demonstrado pela diferença 

significativa entre a proporção de casos de óbitos fetais comparada com os neonatais precoces. A 

sífilis materna já foi associada a um risco dez vezes maior de ocorrência de perda fetal 
18

. A 

ocorrência de maior proporção de mulheres com títulos de VDRL iguais ou superiores a 1/16 

entre os óbitos fetais corrobora outros estudos que mostraram um efeito deletério dos estágios 

iniciais da sífilis sobre os fetos 
19,20,21

. 

No Brasil, apenas alguns Estados da Federação disponibilizam informação sobre a 

mortalidade perinatal, e assim sendo, pouco se conhece sobre a magnitude da mortalidade fetal 

tardia 
9
. Se a situação encontrada no Município de Marabá-Para aplicar-se ao restante do país, é 

preocupante o subdimensionamento que pode estar ocorrendo na ocorrência da sífilis congênita, 

principalmente porque tem se mostrado que as áreas nacionais que detêm pior qualidade de 

informação nos Sistemas de Informação em Saúde têm também piores indicadores de condição 

de vida e saúde 
22

. 

As doenças sexualmente transmissíveis (DST), por lidarem com as questões ligadas à 

sexualidade, tendem a ser encobertas, tornarem-se invisíveis. No caso da sífilis, pela remissão 

espontânea das lesões das fases primária e secundária, seguida de longo período de latência 

clínica, fica difícil a identificação de portadores, levando Carrara 
23

 (p. 46) a dizer que "...se a 

sífilis se propaga tão amplamente é em grande parte por ser invisível". 
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Essa invisibilidade pode perpassar também pelos serviços de saúde, como na definição 

da causa mortis. Na classificação da causa de óbito perinatal, as regras utilizadas para a 

mortalidade geral não se aplicam, sendo utilizados outros recursos para estabelecer a seqüência 

correta dos eventos que culminaram com o óbito, como a análise de causas múltiplas 
11

. No 

Município de Marabá-Pará, as declarações de óbito perinatal são re-codificadas a partir da 

informação das fichas de investigação, sendo a causa básica cuidadosamente estabelecida após 

análise de cada caso individualmente.  

Assim, quando se estudam as doenças de notificação compulsória como a sífilis 

congênita, impõe-se uma análise de todas as causas declaradas, para que os casos em que a sífilis 

congênita foi suplantada por outra causa na cadeia de eventos que levaram à morte perinatal não 

sejam perdidos.  

Devido a não existência de “vacinas antisSífilis”, a equipe multidisciplinar tem o papel de 

enfocar a prevenção desta por meio de ações assistenciais, lembrando que é necessário a 

participação de cada indivíduo como contribuição para que a solução da SF não fique cada vez 

mais distante. É cabível mencionar a importância da enfermagem e sua ligação positiva neste 

contexto, pois o planejamento de suas ações para intervir neste quadro trará bons resultados se 

colocados em prática. Por isso, as informações, as ações, campanhas e quaisquer recursos 

utilizados em prol desta patologia estão voltados para a prevenção, ou seja: o “antibiótico” da 

responsabilidade de cada cidadão e suas contribuições é a conscientização de buscarem, juntos, o 

fim de um mal, melhorando as suas próprias condições de saúde. 

As fichas de notificação de óbito fetal e neonatal têm sido utilizadas para a melhoria dos 

Sistemas de Informação em Saúde, tanto corrigindo as causas básicas do óbito, quanto 

notificando agravos. As altas taxas de incidência e de mortalidade perinatal por sífilis congênita 

no Município de Marabá-Pará refletem esse cuidado, mas sabe-se que, ainda assim, as taxas 

estão sujeitas a uma subnotificação importante. As maternidades municipais são responsáveis 

por aproximadamente 50,0% dos partos do Município de Marabá-Pará, mas notificaram mais de 

90,0% de todos os casos conhecidos de sífilis congênita no período compreendido entre 2010 á 

2015 
6
. 

Entre os casos de óbitos fetais e neonatais precoces atendidos e notificados no Hospital 

Materno Infantil no ano de 2000, a sífilis congênita representou 16,2% dos óbitos fetais e 7,9% 

dos neonatais precoces. A relevância desses achados fala por si mesma e mostra uma piora da 
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situação em relação ao período de 2000-2010. Neste período não tínhamos o Projeto 

Maternidade Nascer e Rede Cegonha. 

Agravos como a sífilis congênita quase sempre refletem questões relacionadas ao acesso 

e à utilização de serviços de saúde, atingindo prioritariamente a população mais desfavorecida 
24

.  

A experiência do Município de Marabá-Pará com a implantação da Rede Cegonha 

mostrou claramente a eficiência do diagnóstico, com o aumento visível dos números de casos 

durante o período em estudo. Observamos a necessidade Urgente de realização das campanhas 

para eliminação da sífilis congênita mostrou que essa pode ser uma das estratégias usadas para o 

enfrentamento do problema.  

A sífilis é causa de prematuridade e de baixo peso ao nascer, e essas duas condições 

elevam o risco de mortalidade perinatal 
27

. As taxas muito elevadas de prematuridade e de baixo 

peso ao nascer por sífilis congênita encontradas entre os óbitos perinatais ajudam a explicar a sua 

presença entre as causas mais importantes desses óbitos. Essa constatação só aumenta a 

necessidade de qualificação da assistência pré-natal, destacando-se, nesse cenário, o diagnóstico 

e o tratamento da sífilis materna 
28,29

. 

Como colocam Hartz et al. 
30

 (p. 312), a mortalidade infantil evitável é "o mais sensível 

dos indicadores propostos para o evento sentinela da qualidade dos serviços". Os dados deste 

estudo mostram que ações de vigilância associadas à qualificação do pré-natal e da assistência ao 

parto, assim como estratégias que permitam o esclarecimento da população em relação à sífilis, 

podem fazer diferença importante na redução da mortalidade perinatal em nosso meio. 

Os dados aqui apresentados revelam que a mobilização que se pretendia conseguir com as 

campanhas de eliminação da sífilis congênita, tanto entre profissionais de saúde quanto da 

população, não foi conseguida, uma vez que, a longo prazo, ações simples e de baixo custo da 

atenção pré-natal, específicas para prevenir a sífilis congênita, não estão sendo implementadas 
15

. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho mostrou que a proposta de monitoramento da mortalidade perinatal 

específica por sífilis congênita constitui-se em um instrumento efetivo para dimensionar a 

magnitude do agravo e para orientar as ações de controle e eliminação da sífilis congênita no 

Município de Marabá-Pará. O uso das informações advindas do Sistema de Notificação e 

Agravos- SINAM e SIM Sistema de Mortalidade permitem informações  de óbitos fetais e 
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neonatais pode beneficiar outros componentes das ações programáticas da atenção perinatal, 

principalmente se essa experiência expandir-se para outros agravos evitáveis. 

  Os achados obtidos no presente estudo reafirmam a importância da utilização das taxas de 

sífilis congênita como indicador de qualidade da assistência perinatal, visto esta doença ser 

totalmente evitável por meio da assistência pré-natal. A constatação de elevado percentual de 

neonatos infectados, reflete a necessidade de se rever ou mesmo reformular a assistência pré-

natal ofertada as mulheres do referido município em estudo, a fim de se reduzir a transmissão 

vertical da doença. Indiscutivelmente, a despeito das iniciativas para erradica, a sífilis congênita 

ainda persiste em nosso país. A deficiência no pré-natal, como falta de obstetras na Rede Básica, 

Equipe de Estratégia Saúde da Família suficiente para tender a demanda do Município de 

Marabá que hoje estamos com 34% de cobertura. (Data-SUS 2015) A erradicação da SF é uma 

perspectiva almejada há quase meio século, desde o período em que não havia tanta disponibilidade de 

recursos humanos e financeiros. Na atualidade, continua sendo foco de preocupação para a saúde 

individual e coletiva. Logo, fica a reflexão de um paradoxo, no qual a área da saúde evoluiu tanto e 

alguns de seus problemas que têm grande chance de ser abolidos se estacionam ou, até mesmo, 

progridem.  

Com a concretização deste estudo, foi possível a compreensão de que a erradicação da Sífilis e da 

Sífilis Congênita é um desafio prevenível que pode se transformar em uma realidade.  

No entanto, o que intriga é o paradoxo de se tratar de uma patologia não tão complexa de 

exterminar do planeta, uma vez que outras epidemiologicamente difíceis de ser controladas já foram 

extirpadas. É chegado o momento de não apenas lançar o desafio da erradicação da Sífilis, que já foi 

almejado e quase contemplado há várias décadas – este desafio deve ser vencido, ultrapassado e ter como 

mérito pessoas saudáveis e libertas deste mal.  

Afinal, este é o propósito primordial dos profissionais da saúde. Por que uma doença com 

diagnóstico fácil e tratamento acessível continua a infectar milhares de indivíduos no Brasil? Muitas 

seriam as respostas para esta pergunta que não se “cala”. 

 Porém, é necessário analisar dados atuais em que seja primeiramente visto o nível de 

conhecimento das pessoas no que se refere à Sífilis. 

 É preciso buscar as possíveis respostas desse agravo, como foi explanado no conteúdo deste 

estudo, que teve o intuito de clarear as percepções essenciais, na qual cada indivíduo é parte fundamental 

para o controle e até mesmo erradicação dessa enfermidade. Afinal, se a saúde é dever do estado, é 

também compromisso de cada cidadão, principalmente neste caso, ao se tratar de moléstia que se dá de 

pessoa para pessoa. A capacitação e atualização dos profissionais de saúde no manejo das DST 
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outra alternativa para melhorar a assistência a essas gestantes portadoras de Sífilis através de 

uam abordagem sindrômica que contemple o parceiro através do contato direto ou busca ativa.  
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