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METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo retrospectivo, 
realizado por meio de consulta eletrônica 
aos dados cont idos na p la ta forma 
DATASUS, no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN) no mês de 
maio de 2018. 

Síf i l is é uma Infecção Sexualmente 
Transmissível (IST) causada pela bactéria 
Treponema palidum e possui várias 
expressões clínicas em diferentes estágios 
ou fases (primária, secundária, terciária e 
latente). Ela pode ser transmitida através de 
relação sexual sem proteção com uma 
pessoa infectada, para o feto, durante a 
gestação, ou para o recém nascido, no parto. 
O diagnóstico pode ser feito por meio do 
teste rápido (TR), disponível na rede de 
atenção do SUS, associado ao teste 
laboratorial em caso de TR positivo. Em 
gestantes, há um alto risco de transmissão 
para o feto, portanto o tratamento deve ser 
iniciado imediatamente após o resultado 
positivo do TR. O objetivo deste trabalho é 
realizar uma análise epidemiológica dos 
casos de sífilis em gestantes notificados no 
período de 2013 a 2017 na região Nordeste.  

INTRODUÇÃO 

Gráfico 1 – Porcentagem de casos notificados quanto a classificação. 
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS NOTIFICADOS DE SÍFILIS GESTACIONAL NA 
REGIÃO NORDESTE ENTRE 2013 E 2017 

RESULTADOS 

CONTATO: arthur.fernandes@souunit.com.br 

33.119	Casos	No+ficados	

Do	total	Nacional	

Aumento	nº	de	casos	

2013 
A 

2017 

19,6% 

76% 

Não Classificado: 29.8% 

Sífilis Terciária: 12.6% 

Sífilis Secundária: 6.4% 

Sífilis Primária: 34.8% 

Sífilis Latente: 16.4% 

Gráfico 2 – Porcentagem de casos notificados quanto ao estado. 
 

A análise permite verificar que houve, na Região 
Nordeste, um aumento gradual do número de casos 
notificados de sífilis gestacional, o que representa 
um maior potencial de incidência de sífilis congênita. 
As estratégias de atenção básica tem papel 
fundamental na prevenção, diagnóstico e tratamento 
da doença e tais mecanismos precisam ser 
amplificados, para atender mais pessoas e conter o 
aumento dos casos de sífilis e suas repercussões na 
gestação e no recém-nascido.  


