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RESUMO
A sífilis congênita é adquirida pelo recém-nascido de gestante contaminada pelo Treponema pallidum. O objetivo deste
trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre os Aspectos da Sífilis Congênita no Brasil, pois ela traz grandes
prejuízos para a gestante e para a criança gerando uma preocupação para a saúde pública. A metodologia utilizada foi
uma revisão de literatura dos últimos 15 anos, através de pesquisas na internet. A revisão realizada observou que o
Brasil não atingiu a meta proposta pela OMS e OPAS que é de 0,5 caso por 1.000 nascidos vivos.
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1. INTRODUÇÃO

A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, infectocontagiosa e de imunopatogenia e
manifestações clínicas complexas, porém de fácil diagnóstico e tratamento curativo em fases
iniciais (MARTINS & SOUTO, 2015).
Ela é causada pela bactéria Treponema pallidum, cuja transmissão é na maioria das vezes
através do contato sexual e por via transplacentária, mas também pode ser transmitida por
transfusão de sangue contaminado e por contato com lesões mucocutâneas ricas em treponemas.
Apresentando-se sob duas formas, a sífilis adquirida e a sífilis congênita (SC) (KOMKA & LAGO,
2007).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que existam 12 milhões de novos casos de
sífilis a cada ano, sendo que 90% ocorrem em países em desenvolvimento, o que a torna um
problema de saúde pública mundial (HOOK & PEELING, 2004).
A sífilis congênita tem maior impacto para a saúde pública devido às consequências graves
que traz para a gestação e para a criança, como o parto prematuro, óbito fetal e neonatal e infecção
congênita do recém-nascido (LIMA et al., 2013).
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Segundo a OMS, no ano de 2013, 1,9 milhões de gestantes estavam infectadas pela sífilis, em
todo o mundo. Em 1986, o Brasil incluiu a SC na sua lista de doenças de notificação compulsória.
O número de casos de SC registrados no Brasil continua crescendo apesar dos esforços realizados
para prevenção e controle, isto pode ser um reflexo na melhora do sistema de notificação, quanto à
manutenção da transmissão vertical da doença (BRASIL, 2010).
A SC ainda é causa de morbimortalidade perinatal, apesar de ser prevenida pelo diagnóstico e
pelo tratamento da gestante (FERNANDES, FERNANDES & NAKATA, 2007).
Com base nessas informações este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de
literatura sobre a Sífilis Congênita no Brasil, pois ela traz grandes prejuízos para a gestante e para a
criança gerando uma preocupação para a saúde pública.

2. REFERENCIAL TEÓRICO OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A sífilis é relatada desde o século XV e até hoje ela representa um sério desafio para a Saúde
Pública. Na década de 1940 com a comercialização da penicilina acreditou-se que a sífilis poderia
ser erradicada, mas isso não se concretizou. Sendo que em 1980 ela voltou a ter destaque, pois
estava associada a novos fatores, como o uso de drogas lícitas e ilícitas, prostituição, gravidez na
adolescência, migração para os grandes centros urbanos e acesso limitado aos cuidados básicos de
saúde (FERNANDES, FERNANDES & NAKATA, 2007).
A sífilis congênita é adquirida pelo recém-nascido de gestante contaminada com o Treponema
pallidum não tratada ou inadequadamente tratada, sendo transmitida intraútero por via
transplacentária ou adquirida no trajeto do canal durante o trabalho de parto (MATTHES et al.,
2012).
A SC pode ocorrer em qualquer fase gestacional, onde as taxas de transmissão vertical podem
atingir valores de 70% a 100% dependendo da fase da doença em que a gestante se encontra.
Podendo ocasionar uma série de danos para o feto, destacando-se o baixo peso ao nascer, a
prematuridade e o óbito fetal. Em mais de 50% dos casos, a infecção na criança é inaparente ao
nascimento, com surgimento de sinais e sintomas geralmente nos três primeiros meses de vida
(BRASIL, 2006).
A SC se divide em precoce e tardia (BRASIL, 2006). Onde a sífilis congênita precoce se
manifesta antes dos dois primeiros anos de vida e os sintomas mais comuns são baixo peso e
2

Anais do 14º Encontro Científico Cultural Interinstitucional – 2016
ISSN 1980-7406

prematuridade ao nascimento, febre, anemia, retardo no desenvolvimento, lesões mucocutâneas,
rinite serossanguinolenta, hepatoesplenomegalia e icterícia (MATTHES et al., 2012). Já a sífilis
congênita tardia ocorre após os dois anos e as lesões são irreversíveis, sendo elas, tíbia em “Lâmina
de Sabre”, articulações de Clutton, fronte “olímpica”, nariz “em sela”, dentes de Hutchinson,
mandíbula curta, arco palatino elevado, surdez neurológica e dificuldade no aprendizado
(AVELLEIRA & BOTTINO, 2006; BRASIL, 2006).
O diagnóstico da sífilis congênita depende da combinação dos critérios clínico, sorológico,
radiográfico e da microscopia direta (MATTHES et al.,2012). O teste sorológico VDRL (Veneral
Disease Research in Laboratory) é o teste de triagem recomendado pelo Ministério da Saúde (MS)
para detecção de sífilis na gestante e deve ser realizado no primeiro e terceiro trimestres da
gestação. Também é utilizado para controle da cura da sífilis e na maioria das vezes é o único
exame disponível nos serviços de saúde (AVELLEIRA & BOTTINO, 2006).

3. METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão de literatura dos últimos 15 anos, através de pesquisas no Google
acadêmico, LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e Scielo
utilizando as palavras-chave sífilis e sífilis congênita.

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES

Segundo Lafetá et al. (2016), pode-se observar que as características mais comuns nas
gestantes com sífilis é o predomínio da cor negra e parda, escolaridade inferior a 8 anos, idade de 20
a 29 anos, início da atividade sexual precoce, estado civil solteiro e um grande número de
adolescentes grávidas. Já Almeida et al. (2009) verificaram um novo perfil de mulheres infectadas,
com maior escolaridade (mais que oito anos de ensino), casadas e relatando apenas um parceiro
sexual. Através desses dados pode-se perceber que a sífilis não afeta apenas um grupo de risco
específico.
Guinsburg & Santos (2010), atribuíram a infecção por sífilis aos fatores associados como, o
baixo nível socioeconômico, ao uso de drogas e ao abandono da escola.
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O Boletim epidemiológico do Ministério da Saúde sobre a sífilis, lançado em 2015, traz dados
alarmantes, pois em 2004, a taxa de infecção era de 1,7 casos para cada 1.000 nascidos vivos. Já em
2013, essa taxa aumentou para 4,7. A taxa de mortalidade infantil por sífilis também aumentou
passando de 2,2 mortes por 100.000 nascidos vivos em 2004, para 5,5 em 2013 (BRASIL, 2015).
Isto significa que ocorreu um aumento de mais 100% em menos de dez anos. Segundo Costa et al.
(2013), esse aumento pode representar uma melhoria da notificação de casos ao longo dos anos,
atribuída aos avanços da vigilância epidemiológica, à capacitação dos recursos humanos e à
ampliação do acesso das gestantes à consulta pré-natal. Mas o aumento no número de casos de
sífilis congênita notificados ano a ano demonstra a necessidade do desenvolvimento de ações
efetivas voltadas a seu controle, assim como de educação em saúde para a população, visto tratar-se
de uma doença totalmente evitável, desde que seja feito o diagnóstico precoce e estabelecido
tratamento adequado para a gestante infectada e seu(s) parceiro(s).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste trabalho observamos um aumento no número de casos de sífilis em gestantes e a
persistência da transmissão vertical, o que pode ser explicado pelo aumento no número de
notificação. Mas ainda há uma grande deficiência no controle dessa doença que tem um fácil
diagnóstico e um tratamento simples.
Também observamos que o Brasil não atingiu a meta proposta pela Organização mundial de
Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde que é de 0,5 caso por 1.000 nascidos vivos. O Brasil
está com mais de 100% de casos acima da meta proposta.
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