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INTRODUÇÃO
A sífilis na gestação é um grave problema de saúde pública,
responsável por altos índices morbimortalidade perinatal e resultar
em seqüelas ao neonato. Sendo considerada uma Infecção
Sexualmente Transmissível(IST), infectocontagiosa sistêmica, de
evolução crônica, causada pelo Treponema Pallidum.

Apesar de possuir agente etiológico bem definido, formas
conhecidas de transmissão e tratamentos com excelentes índices
de cura, nota-se ainda índices elevados de incidência da doença,
como o aumento de 65% de casos em gestantes, 21% em recém-
nascidos e 20% na população em geral, a sífilis em Pernambuco
segue a tendência nacional de epidemia, esses percentuais foram
verificados na comparação entre 2016 e 2017 e fazem parte do
acompanhamento da Secretaria Estadual de Saúde (SES) para a
doença.

No estado de Pernambuco, de 2013 a 2017, foi notificado um total de
5.134 casos de sífilis durante a gestação.Neste período, observou um
aumento de 51% de notificações,quando comparado de 2013 ao ano
de 2017. De acordo com as regiões, o maior número de casos no
período de 2013 a 2017 foi a região metropolitana com 3.179 casos e
a menor região foi o Sertão pernambucano com apenas 312 casos
durante esse período.
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CONCLUSÃO

Sendo assim, os achados deste estudo são relevantes à medida que denotam a
necessidade da implementação de ações voltadas para a redução dos casos de sífilis
gestacional no estado de Pernambuco.Dessa maneira, torna-se essencial a
importância do acesso, da qualidade da assistência pré-natal e da resolutividade do
tratamento que vem sendo prestada a essas gestantes.
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Imagem 1 – Fotomicrografia de treponema palidum,
agente etiológico da sífilis.

MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo trata da análise de dados dos casos confirmados de sífilis
na macrorregião de Pernambuco,sendo utilizado dados dos sites da
Secretaria Estadual de Pernambuco, do Ministério da Saúde,
DATASUS e revisões bibliográficas do SCIELO e PUBMED e dessa
forma, visa contribuir para a divulgação do conhecimento atual
sobre a sífilis e a análise da real situação da doença na região e
contribuir com a elaboração de medidas que possam reduzir a
transmissão vertical e a morbimortalidade materno-infantil da
sífilis.

RESULTADOS

MACRORREG. DE 
SAÚDE 

2013 2014 201
5

2016 2017 TOTAL

METROPOLITANA 522 587 536 614 900 3159

AGRESTE 103 137 192 207 288 927

SERTAO 33 33 85 65 109 325

VALE DO SÃO 
FRANCISCO

110 130 165 132 186 723

TOTAL 768 887 978 1018 1483 5134

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação -
Sinan Net

Tabela 1- Número de casos de sífilis em gestantes na 
Macrorregião de Pernambuco nos anos de 2013 a 2017.

Durante esses anos,2013 a 2017, os casos de sífilis foram detectados com maior
prevalência no estágio de sífilis primária com 2.088 casos.A faixa etária de maior
detecção foi entre 20 a 39 anos de idade com 3.583 casos confirmados de sífilis. A
raça com maior caso detectados foi a parda com 3.117 casos de sífilis.
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Números de gestantes com sífilis por faixa etária da Macrorregião de Pernambuco 
entre os anos de 2013 a 2017.
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