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Resumo: Introdução: A sífilis gestacional constitui um grave problema de saúde 

pública nos países em desenvolvimento, sendo a doença com as maiores taxas de 

transmissão vertical. Objetivo: analisar os casos de sífilis gestacional na cidade de 

Marabá e traçar o perfil epidemiológico das gestantes. Metodologia: Foi realizado um 

estudo retrospectivo e transversal, onde a amostra fora obtida de dados da sífilis 

gestacional notificados a rede pública de saúde do município, no período de 2013 a 

2017. Variáveis abordadas: número de casos por ano e variáveis sociodemográficas e 

clínicas. Para análise estatística foi utilizado o teste Z e o teste G, IC 95%, p < 0.05 

significativo. Resultados: No período explorado foram notificados 874 casos, com 

aumento de 133 em 2013 para 224 em 2017. Constatou-se taxa de detecção média em 

Marabá (34) superior as estaduais (9.6); e nacionais (11.48). Quanto ao perfil 

epidemiológico, houve predominância da raça/cor parda (95.2%), idade entre 20 e 29 

anos (51.1%), escolaridade até o ensino fundamental (53.1%) e período de diagnóstico 

no 3º trimestre (50%) Conclusão: O crescente número de casos de sífilis gestacional e a 

constatação dos grupos de maior prevalência são importantes indicadores para a 

necessidade do combate e prevenção desta patologia. 
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GESTATIONAL SYPHILIS: Case analysis of the city of Marabá – Pará 

 

Abstract: Introduction: Gestational syphilis is a serious public health problem in 

developing countries, being the disease with the highest rates of vertical transmission. 

Objective: to analyze cases of gestational syphilis in the city of Marabá and to trace the 

epidemiological profile of pregnant women. Methodology: A retrospective and cross-

sectional study was carried out, where the sample was obtained from data on gestational 

syphilis reported to the public health network in the municipality, from 2013 to 2017. 

Variables: number of cases per year and sociodemographic and clinicals variables. For 

statistical analysis, the Z test and the G test, 95% CI, p <0.05 were used. Results: In the 

period under investigation, 874 cases were reported, with an increase from 133 in 2013 

to 224 in 2017. The mean detection rate in Marabá (34) was higher than the state (9.6); 

and national (11.48). As to the epidemiological profile, there was predominance of 

race/color brown (95.2%), age between 20 and 29 years (51.1%), schooling up to 

elementary school (53.1%), and diagnosis in the 3rd trimester (50%) Conclusion: the 
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increasing number of cases of gestational syphilis and the finding of the most prevalent 

groups are important indicators for the need to combat and prevent this pathology. 

  

Key-words: Syphilis. Pregnant. Epidemiology 

 

1. INTRODUÇÃO 

A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica causada pelo Treponema pallidum e 

cuja transmissão pode ocorrer pela via sexual, pela via vertical (de mãe para o feto) e, 

em situações mais raras, por transfusões sanguíneas com hemocomponentes 

contaminados (DALLÉ, 2017; AMÂNCIO et al., 2016). 

Atualmente, a patologia é reemergente no contexto brasileiro, caracterizando-se 

um grave problema de saúde pública. Nessa conjuntura, procura-se direcionar a maior 

atenção para os casos de transmissão vertical da sífilis, pois, uma vez não tratada ou 

inadequadamente tratada, surgem imensas complicações não só para a gestante, mas 

também para o feto, como a sífilis congênita, muito prevalente no Brasil. Segundo as 

Diretrizes para o Controle da Sífilis Congênita, tal enfermidade constitui a doença com 

as maiores taxas de transmissão no período gravídico-puerperal (DALLÉ, 2017; 

BRASIL 2016a). 

Mediante a relevância da doença, as formas congênita e gestacional da sífilis são 

classificadas como agravos de notificação compulsória desde 1986 e 2005 

respectivamente, cuja notificação se faz através de um formulário específico do Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação – SINAN (COSTA et al., 2013; BRASIL, 

2016a). 

Baseando-se nisso, este trabalho tem como objetivo analisar os casos de sífilis 

gestacional na cidade de Marabá e traçar o perfil epidemiológico das gestantes. Os 

resultados são de grande valor à literatura a respeito da sífilis gestacional, bem como 

da sífilis congênita, e de suas especificidades na cidade de Marabá-Pará: município 

onde, atualmente, a sífilis representa um grave problema e necessita de muita atenção 

por parte dos serviços de saúde pública, para que se possa, por fim, interromper sua 

cadeia de transmissão. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

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

dados secundários dos casos de sífilis gestacional registrados, no município de Marabá, 

no período de 2013 a 2017. 

 

2.1 Casuística 

A amostra desse estudo consistiu nos dados de gestantes, residentes do 

município de Marabá, que realizaram o acompanhamento pré-natal na rede pública de 

saúde no município, no período de 2013 a 2017, e foram diagnosticadas com sífilis e 

posteriormente sendo notificados estes casos, de acordo com a Portaria Nº 204/16 do 

Ministério da saúde (BRASIL, 2018). Foram excluídas gestantes que realizaram 

acompanhamento pré-natal fora do período de estudo e/ou não foram diagnosticadas 

com sífilis. 
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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 Vigilância Epidemiológica 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 

A taxa de detecção de sífilis em gestante fora empregada na comparação dos 

dados da amostra com dados nacionais e estaduais. O teste Z foi executado para testar 

hipótese nula (H0): a prevalência da sífilis gestacional no município é a mesma dos 

âmbitos estadual e nacional; frente hipótese alternativa (H1): a prevalência da sífilis 

gestacional no município é superior aos âmbitos estadual e nacional. Os parâmetros de 

média e desvio padrão populacional da taxa de detecção de sífilis gestacional do Brasil e 

Pará foram utilizados neste teste nas comparações com a amostra.  

Os valores observados das características sociodemográficas e clínicas foram 

comparados aos parâmetros nacionais, presentes nas tabelas do Boletim Epidemiológico 

(BRASIL, 2018). Sendo assim, o teste G fora executado nas variáveis 

sociodemográficas para testar hipótese nula (H0): a distribuição de frequência entre as 

classes é semelhante a proporção esperada; frente hipótese alternativa (H1): a 

distribuição de frequência entre as classes é significativamente diferente da proporção 

esperada. 

 

2.4 Aspectos Éticos 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Universidade do 

Estado do Pará - Campus VIII, sob o parecer nº 3.403.944, em 20 de junho de 2019 

(Anexo), seguindo princípios éticos para as pesquisas médicas em seres humanos 

presentes no Código de Nuremberg (1947) e Declaração de Helsinque (1964), sendo 

respeitadas as Normas de Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Conselho Nacional 

de Saúde (BRASIL, 2012). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta pesquisa observou-se um aumento significativo do número de casos (68%) 

ao longo da série histórica (FIGURA 1), mesmo padrão de prevalência de outros 

estudos, mostrando que a sífilis gestacional é um fato preocupante e recorrente na rede 

de saúde pública de Marabá, contrastando com estudo realizado no estado do Paraná 

que obteve manutenção no número de casos em período semelhante (PADOVANI et 

al., 2018).  

A crescente no número de casos é explicitada por alguns autores como o 

acréscimo da prevalência da sífilis, consequência da prática do sexo desprotegido, 

desinformação da população frente à patologia e tratamento inadequado. Houve ainda 

um caso preocupante em 2014 marcado pelo desabastecimento da penicilina na rede 

pública de saúde, droga de escolha utilizada no tratamento da sífilis. Além disso, a 

melhora na notificação dos casos com maior cobertura de testagem, aprimoramento do 
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sistema de vigilância e capacitação dos recursos humanos contribuíram para tal 

elevação no número de casos notificados (BRASIL, 2018).  

 
FIGURA 1 Taxa de detecção de sífilis em gestantes (por 1.000 nascidos vivos) no município de Marabá, 

no estado do Pará e no Brasil, por ano de diagnóstico, período de 2013 a 2017. 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Marabá – Vigilância Epidemiológica, 2019/Boletim 

Epidemiológico: Sífilis, 2018. 

 

 O mesmo padrão de aumento é notado no que diz respeito à taxa de detecção. 

Outrossim, os números relacionados a Marabá estão de acordo com a realidade da 

Região Norte com taxa de 33.2, mas divergem em relação a outros municípios 

populosos, tendo o quádruplo da taxa de prevalência em Belém (10.8) e o dobro de 

Santarém (20.7). Isto demonstra a heterogeneidade dentro da mesma região e estado 

analisado, fato a ser considerado nas medidas de controle da sífilis gestacional, e 

colocando o município de Marabá como enfoque nas medidas de controle da 

disseminação da sífilis (BRASIL, 2018; BRASIL, 2016b). 

 Ademais, a discussão acerca do perfil epidemiológico (FIGURA 2) das gestantes 

se faz pertinente na elaboração e aplicação de medidas de prevenção e promoção à 

saúde, visando o controle da sífilis gestacional, da transmissão vertical e horizontal 

desta patologia. Na caracterização do perfil epidemiológico, observou-se que a maioria 

das gestantes tinha idade entre 20 a 29 anos (51.1%), escolaridade até o ensino 

fundamental completo (53.1%), raça parda (95.2%) e diagnóstico de sífilis primária no 

3º trimestre de gravidez (50%) (FIGURA 2) 

A faixa etária predominante de 20 a 29 anos, é explicada por ser este o período 

de maior número de gestações, fato comprovado em um estudo realizado no Estado do 

Ceará. Ademais, no Brasil em 2005 a proporção de gestantes entre 30 e 39 anos era 

superior à proporção entre as gestantes de 15 a 19 anos, sendo o quadro invertido em 

2011. Este padrão também é observado nos resultados desta pesquisa, sendo a faixa 

etária de 15 a 19 anos (27.8%) a segunda categoria com maior frequência (COSTA et 

al., 2013; BRASIL, 2018; SALGUEIRO, 2016). 

No que se refere à escolaridade, a maior parte das gestantes possui até o ensino 

fundamental, tendo escolaridade igual ou inferior a 8 anos, perfil semelhante a outros 
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trabalhos (BRASIL, 2016b; ALMEIDA, PEREIRA, 2007). Todavia, fora observada 

realidade ainda mais agravante em pesquisa realizada por Costa et al. (2013), no estado 

do Ceará, em quem mais da metade da população estudada era analfabeta. 

 

 
FIGURA 2 – Variáveis sociodemográficas e clínicas dos casos de sífilis em gestantes no município de 

Marabá, no período de 2013 a 2017. 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Marabá – Vigilância Epidemiológica, 2019/Boletim 

Epidemiológico: Sífilis, 2018. 

 

Quanto à predominância massiva da cor parda, vários estudos mostram esse 

mesmo padrão de prevalência, variando apenas as porcentagens de acordo com o local 

do estudo. A raça parda é majoritária no Brasil devido à miscigenação, que está ligada 

as bases étnicas de formação da nação. No entanto, considerando a região de Marabá e 

sua vasta população indígena, a notificação de apenas um caso chama atenção e alerta 

para uma possível falha de notificação e de acompanhamento deste grupo (BRASIL, 

2018, SALGUEIRO, 2016). 

Outrossim, o estudo demonstrou prevalência de diagnóstico no terceiro trimestre 

de gestação, apontando a inadequação do serviço ofertado e atestando a necessidade de 

busca ativa de gestantes ainda não cadastradas no programa de assistência ao pré-natal e 

campanhas esclarecedores acerca da importância deste (AMÂNCIO, 2016). 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

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

gestacional no município de Marabá, nos cinco anos abordados no estudo. No período 

apresentado no trabalho, houve predominância de gestantes da raça parda, na faixa 

etária dos 20 a 29 anos, escolaridade até o ensino fundamental e diagnóstico no 3º 

trimestre de gravidez.  



 

Amazônia: desafios, avanços e contribuições 

na Educação, Saúde e Meio ambiente. 
25 a 27 de setembro de 2019 

 

 

 

6 

 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. X, 2019. 

Nesse sentido, este estudo ratifica sua importância ao apontar a deficiência do 

município na atenção destinada ao combate desta patologia. Diversos erros podem ser 

evidenciados, desde a não realização do diagnóstico precoce durante o pré-natal da 

gestante na unidade básica de saúde, a falhas no processo de notificação, na Vigilância 

Epidemiológica, dos casos confirmados. 

No mais, de extrema importância também é a realização de oficinas de educação 

permanente para os profissionais de saúde, objetivando capacitá-los na prática de novas 

estratégias para a adesão efetiva do parceiro no tratamento da sífilis, bem como na 

atualização do manejo clínico de Infecções Sexualmente Transmissíveis. 
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