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Resumo: Mundialmente, a sífilis gestacional apresenta uma grande prevalência nos países pobres 

e em desenvolvimento, onde constitui uma doença emergente e caracterizada pelas altas taxas de 

transmissão vertical. A sua forma gestacional é um importante indicador de qualidade dos serviços 

de assistência à mãe no período de pré-natal e parto. Frente à relevância deste tópico, o estudo 

objetivou analisar os casos de sífilis gestacional na cidade de Marabá, e traçar o perfil 

epidemiológico das gestantes acometidas por sífilis. Trata-se de um estudo retrospectivo e 

transversal, com dados coletados da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá. As variáveis 

utilizadas foram ano, número de casos, características sociodemográficas e clínicas. Os testes 

estatísticos empregados foram teste Z e teste do Qui-Quadrado, com intervalo de confiança de 95% 

e p ≤ 0,05 significativo. No período de 2012 a 2016 foram notificados 732 casos de sífilis 

gestacional. Os casos notificados dobraram neste período indo de 82 casos em 2012 para 165 em 

2016. Constatou-se que a taxa de detecção média do período de estudo em Marabá: 28,81; é 

superior as taxas de detecção estaduais: 8,18; e nacionais: 8,98. O perfil epidemiológico das 

gestantes foi de raça/cor parda (95,4%), idade entre 20 a 29 anos (51%), escolaridade até o ensino 

fundamental (60,8%), residência na zona urbana (85,1%) e diagnóstico de sífilis primária (54,1%). 

Conclui-se que os dados obtidos apontam o aumento no número de casos de sífilis gestacional 

necessitando-se de combate e prevenção desta patologia.  
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CASES OF SYPHILIS IN PREGNANT IN THE MUNICIPALITY OF MARABÁ-PARÁ 

(2012-2016) 

 

Abstract: Worldwide, gestational syphilis is highly prevalent in poor and developing countries, 

where it is an emerging disease characterized by high rates of vertical transmission. The gestational 
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syphilis’ form is an important indicator of the quality of maternal care services during prenatal and 

delivery periods. Given the relevance of this topic, the study aimed to analyze the cases of 

gestational syphilis in the city of Marabá, and tracing the epidemiological profile of pregnant 

women with syphilis. It is a retrospective and cross-sectional study, with data collected from the 

Municipal Health Secretariat of Marabá. The variables used were year, number of cases, 

sociodemographic and clinical characteristics. The statistical tests used were Z-test and Chi-Square 

test, with 95% confidence interval and p ≤ 0.05. In the period from 2012 to 2016, 732 cases of 

gestational syphilis were reported. The reported cases doubled in this period ranging from 82 cases 

in 2012 to 165 in 2016. It was found that the average detection rate of the study period in Marabá: 

28.81; is higher than the state detection rates: 8.18; and national: 8,98. The epidemiological profile 

of pregnant women was of race / color (95.4%), age between 20-29 years (51%), schooling until 

elementary school (60.8%), residence in the urban area (85.1% ) and diagnosis of primary syphilis 

(54.1%). It is concluded that the data obtained indicate the increase in the number of gestational 

syphilis cases, necessitating the combat and prevention of this pathology  

 

Keywords: Epidemiology. Pregnant. Syphilis. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica, sexualmente transmissível, causada pela 

bactéria Treponema pallidum. Suas manifestações clínicas geralmente correspondem a 

decorrências de lesões a órgãos ou sistemas inteiros do usuário acometido pela patologia 

(AMÂNCIO et al., 2016). A principal forma de transmissão da doença é por meio de relações 

sexuais desprotegidas com o indivíduo que possua a ferida dura característica da sífilis. Sendo 

assim, a melhor maneira de se proteger contra esse mal se dá pelo do uso de preservativos, que 

evitam o contato direto com a pele do(a) parceiro(a) durante o ato sexual. Outrossim, a sífilis 

também pode ser transmitida pelo contato com o sangue contaminado.  

Nos específicos casos em que a doença afeta uma mulher grávida, ela é denominada sífilis 

gestacional e, apesar de possuir diagnóstico fácil e um tratamento eficiente, ainda apresenta grande 

prevalência nos países pobres e em desenvolvimento. Partindo deste fato, o Ministério da Saúde 

recomenda oferecer o teste de sífilis a todas as gestantes ainda no início da gravidez (CAMPOS et 

al., 2010; BRASIL, 2007).  

Além da via sexual e através do sangue, a sífilis pode ser transmitida pela via vertical, ou 

seja, da mãe para o filho durante a vida intra-uterina deste. É a chamada sífilis congênita, 

ocasionada pela “disseminação hematogênica do Treponema pallidum da gestante infectada não 

tratada ou inadequadamente tratada para o concepto por via transplacentária” (AMÂNCIO et al., 

2016, p.59). A sífilis congênita é facilmente diagnosticada e a infecção do filho é evitável pelo 

tratamento da gestante (CAMPOS et al., 2010).  

A sífilis é a doença com as maiores taxas de transmissão vertical. Segundo as Diretrizes 

para o Controle da Sífilis Congênita: “A taxa de infecção da transmissão vertical do T. pallidum 

em mulheres não tratadas é de 70 a 100%, nas fases primária e secundária da doença, reduzindo-

se para aproximadamente 30% nas fases tardias da infecção materna (latente tardia e terciária)” 

(BRASIL, 2006, p. 9).  
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Constata-se também que a sífilis representa uma doença emergente e, portanto, constitui 

ainda hoje, no Brasil, um grave problema de saúde pública. Dados dos últimos anos colhidos do 

Sistema de Vigilância em Saúde/Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, disponível na 

internet, indicam que os casos de sífilis diagnosticados em gestantes vêm aumentando a cada ano. 

No ano de 2005, 1600 casos foram diagnosticados. Em 2006, o número subiu para 3508 e seguiu 

aumentando até atingir seu ápice em 2015, com um total de 33.381 novos casos de sífilis 

gestacional. Em 2016, porém, esse dado voltou a baixar, atingindo o valor de 15.247. O número de 

novos casos anuais de fato sofreu uma significativa queda, no entanto, ainda representa um índice 

alarmante (BRASIL, 2016).  

Voltando o olhar para a situação mais específica do município de Marabá, dados 

provenientes do Sistema de Vigilância em Saúde indicam que, nesse mesmo intervalo, Marabá 

passou de 33 casos diagnosticados em 2005 para 52, em 2016. Em 2014, o número chegou a 192 

novos casos (BRASIL, 2016).  

Corroborando com o exposto, é sabido que os dados das sífilis gestacional e congênita 

servem como indicadores de qualidade dos serviços de assistência à mãe no período pré-natal e 

parto e, frente à situação atual, refletem as deficiências na qualidade desse serviço (CAMPOS et 

al., 2010). Nesse sentido, o presente trabalho buscou analisar os casos de sífilis gestacional do 

munícipio, bem como sua prevalência sendo comparada à nível estadual e nacional, além de traçar 

o perfil epidemiológico das gestantes acometidas por sífilis 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo retrospectivo e transversal, com uma análise temporal dos casos de sífilis 

gestacional registrados, sendo o trabalho elaborado no município de Marabá. 

 

2.1 Casuística 

 

A amostra consistiu em dados de gestantes, residentes do município de Marabá e 

localidades vizinhas, que realizaram o acompanhamento pré-natal na rede pública de saúde no 

município, no período de 2012 a 2016, e foram diagnosticadas com sífilis. 

 

2.2 Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi mediada por meio de ofício referenciado pela Universidade do Estado 

do Pará para a Secretaria Municipal de Saúde do município de Marabá. O Departamento de 

Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde forneceu os registros de notificação de sífilis 

através de um relatório de investigação de sífilis gestacional. 

 

2.3 Análise de dados 



 
 

Os impactos da tecnologia na  
Educação, saúde e meio ambiente 

26 a 28 de setembro de 2018 

 

 

 

4 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. 5, 2018. 

 

Os dados foram processados e transferidos para ferramentas computacionais Microsoft 

Excel® e Bioestat®. Além da análise do número de casos de sífilis gestacional por ano, as variáveis 

abordadas no trabalho foram: faixa etária, raça/cor, escolaridade, zona de residência, classificação 

clínica, teste não treponêmico no pré-natal e teste treponêmico no pré-natal.  

Fora estabelecido intervalo de confiança de 95% com valor de p significativo ≤ 0,05 para os 

testes estatísticos. O teste Z foi executado para averiguar se a taxa de detecção da sífilis gestacional 

no município de Marabá foi o mesmo a nível nacional e estadual. Os parâmetros de média e desvio 

padrão populacional da taxa de detecção de sífilis gestacional do Brasil e Pará foram utilizados 

comparando com a amostra. O teste do Qui-Quadrado foi utilizado em cada variável 

sociodemográfica e clínica para se constatar se uma classe tinha distribuição de frequência superior 

às demais. Com o programa Microsoft Excel®, os resultados foram expressos na forma de gráficos, 

tabelas e cálculos de porcentagem. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta pesquisa observou-se um aumento expressivo do número de casos ao longo da série 

histórica, fato comprovado pela linha de tendência linear mostrando aumento no número de casos 

ao longo do tempo (Figura 1). Isto corrobora ao panorama de aumento no número de casos a nível 

nacional, de acordo com o Boletim Epidemiológico de 2017 (BRASIL, 2017). A taxa de detecção 

média e desvio padrão observados nos âmbitos, respectivamente, foram Brasil: 8.98; 2.72 e Pará: 

8.18; 1,70 casos de sífilis por mil nascidos vivos. Os resultados do teste Z tendo como parâmetros 

nacionais valor p < 0.0001 e parâmetros estaduais valor p < 0.0001. Deste modo, constata-se que a 

taxa de detecção média municipal (28,81) é significativamente superior aos demais âmbitos. 
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O teste do Qui-quadrado foi empregado tanto nas variáveis sociodemográficas quanto 

clínicas, obtendo-se resultados significativos em ambas as modalidades de variáveis.  

Na caracterização do perfil epidemiológico, observou-se que a maioria das gestantes tinha 

idade entre 20 a 29 anos (51%), escolaridade até o ensino fundamental completo (61%), raça parda 

(95%) e residentes da zona urbana (85%) (Figura 2). Nos testes estatísticos para essas variáveis 

obteve-se como resultado valor p < 0.0001.  

Este mesmo perfil epidemiológico foi relatado por outros autores, sendo que a 

predominância da faixa etária de 20 a 29 anos é explicada por ser este o período de maior número 

de gestações (BRASIL, 2017; SALGUEIRO et al., 2016). Outros trabalhos também apontam a 

prevalência da sífilis em gestantes com 8 ou menos anos escolares, categorizando forte elo entre 

saúde e educação (LAFETÁ et al., 2016)  

O predomínio da raça parda encontrado na pesquisa se dá por ser essa a raça majoritária no 

Brasil, associado as bases étnicas de formação da nação. Já em relação a residência, esta realidade 

é explicitada pelo fato de que a maior parte da população brasileira habita em zona urbana, bem 

como os serviços de saúde pública se concentrarem nas cidades (BRASIL, 2017; SALGUEIRO et 

al., 2016).  
Em relação à forma clínica notificada, a classificação primária foi a predominante (54%), 

valor p < 0.0001 (Figura 2). No entanto, o Boletim epidemiológico alerta para erros cometidos no 

preenchimento desta característica, com maior proporção da classificação primária, em casos em 

que a forma clínica não corresponde. (BRASIL, 2017).  

Quanto ao teste não treponêmico, todos os indivíduos da amostra o fizeram e em 99% dos 

casos foi reativo e apenas 1% não reagiu ao teste (Figura 2), valor p <0.0001. O fato de todas as 

gestantes realizarem o teste é um ponto positivo, demonstrando que esse exame está disponível e 

sendo utilizado no diagnóstico da sífilis gestacional em Marabá (BRASIL, 2017).  

Já a respeito do teste treponêmico, 66% dos testes foram reativos (Figura 2), valor p < 

0.0001, tendo-se ainda muitos casos em que o exame não foi realizado ou ignorado. Pelo fato do 

teste treponêmico ser voltado para os anticorpos especiais da bactéria, ele constitui uma ferramenta 

mais confiável e específica na detecção da sífilis, no entanto mais complexa e menos disponível 

como demonstra os resultados (BRASIL, 2017). 
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4. CONCLUSÕES 

 

As análises realizadas evidenciam um aumento do número de casos de sífilis gestacional 

no município de Marabá, na série temporal abordada. Nesse interim, os índices encontrados se 

mostraram superiores aos valores nacionais e estaduais, indicando que é necessário reformulação 

e aplicação de medidas mais efetivas para o controle da sífilis.  

No período desse estudo, houve predominância de gestantes da raça parda, com idade entre 

20 a 29 anos, escolaridade até o ensino fundamental, residentes da zona urbana e diagnóstico de 

sífilis primária. Mas, é valido ressaltar, que há notificações nos demais grupos. Tal análise, bem 

como a definição do aumento no número de casos na cidade de Marabá, resguarda sua importância 

na definição de proposta de ação governamental para a especificidade do município e dos grupos 

que apresentam maior prevalência de sífilis gestacional. 
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