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SÍFILIS NO MUNICÍPIO DE IJACI

INTRODUÇÃO

A sífilis  é  uma  infecção  de  caráter  sistêmico,  exclusiva  do  ser  humano,
causada pela bactéria Treponema pallidum (T. pallidum), e que, quando não
tratada  precocemente,  pode  evoluir  para  uma enfermidade  crônica,  com
sequelas irreversíveis  em longo  prazo.  É transmitida predominantemente
por via sexual e vertical (LARSEN et al., 1995; HORVÁTH, 2011; BRASIL,
2020). A infecção da criança pelo T. pallidum a partir da mãe acarreta o
desenvolvimento da sífilis congênita (WHO, 2016; BRASIL, 2020). Ao longo
da  evolução  natural  da  doença,  ocorrem  períodos  de  atividade,  com
características  clínicas,  imunológicas  e  histopatológicas  distintas,
intercalados com períodos de latência, durante os quais não se observa a
presença de sinais ou sintomas (JANIER et al., 2014; WHO, 2016). 
A  sífilis  é  um  importante  agravo  em  saúde  pública,  pois,  além  de  ser
infectocontagiosa  e  de  poder  acometer  o  organismo  de  maneira  severa
quando não tratada,  aumenta significativamente o risco de infecção pelo
vírus da imunodeficiência humana (HIV, do inglês human immunodeficiency
virus), uma vez que a entrada desse vírus é facilitada pela presença das
lesões  sifilíticas  (HORVÁTH,  2011;  BRASIL,  2020).  A  presença  de  T.
pallidum no organismo também acelera a evolução da infecção pelo HIV
para a síndrome da imunodeficiência adquiridaG (aids, do inglês acquired
immunodeficiency  syndrome)  (HORVÁTH,  2011).  Além  disso,  a  sífilis
congênita  é  responsável  por  altas  taxas  de  morbidade  e  mortalidade,
podendo elevar a 40% a taxa de abortamento, óbito fetal e morte neonatal
(BRASIL, 2020; LUMBIGANON et al., 2002). 
Sendo  o  objetivo  deste  texto  descrever  a  situação  epidemiológica  do
município de Ijaci/MG com relação a sífilis nos anos de 2020, 2021 e 2022
até a data de 29 de novembro de 2022.

DESENVOLVIMENTO

O que é Sífilis

Conforme já  descrito na introdução do presente  trabalho,  a  sífilis  é  uma
infecção  de  caráter  sistêmico,  exclusiva  do  ser  humano,  causada  pela
bactéria  Treponema  pallidum  (T.  pallidum),  e  que,  quando  não  tratada
precocemente, pode evoluir para uma enfermidade crônica, com sequelas
irreversíveis  em  longo  prazo.  É  transmitida  predominantemente  por  via
sexual e vertical (LARSEN et al., 1995; HORVÁTH, 2011; BRASIL, 2020) 
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Manifestações clínicas da sífilis: 
A sífilis é uma infecção de múltiplos estágios, descritos detalhadamente pela
primeira vez por Philippe Ricord em meados do século XIX. O curso da sífilis
não  tratada  consiste  em  fases  sintomáticas  entremeadas  por  períodos
assintomáticos (latência). A evolução clínica da infecção, no entanto, pode
ser alterada por alguns fatores, como o estado imunológico do hospedeiro e
a  administração  de  terapias  antimicrobianas  para  outros  patógenos,  que
podem  ser  efetivas  contra  o  treponema.  Dessa  forma,  o  tempo  de
apresentação e os sinais e sintomas podem variar (WAUGH, 2011). 
Tradicionalmente, a sífilis não tratada é classificada nos seguintes estágios:
sífilis primária, sífilis secundária, sífilis latente (latente recente – até um ano
após a exposição; latente tardia – mais de um ano de evolução)  e sífilis
terciária (BRASIL, 2020; HORVÁTH, 2011; RICORD, 1838). No “Protocolo
Clínico  e  Diretrizes  Terapêuticas  para Atenção  Integral  às Pessoas com
Infecções  Sexualmente  Transmissíveis”,  disponível  em:  http://
www.aids.gov.br/publicacoes,  são  apresentadas  de  forma  detalhada  as
características clínicas e a duração de cada estágio da sífilis não tratada
(BRASIL, 2020). 
A  sífilis  congênita  é  o  resultado  da  transmissão  da  espiroqueta  de
Treponema pallidum da corrente sanguínea da gestante com sífilis para o
concepto  por  via  transplacentária  ou,  ocasionalmente,  por  contato  direto
com a lesão no momento  do parto  (transmissão  vertical).  Caracteriza-se
como  sífilis  congênita  precoce  aquela  que  se  manifesta  antes  dos  dois
primeiros anos de vida, e como sífilis congênita tardia a que se manifesta
após os dois anos. As características da sífilis congênita precoce e tardia
estão  detalhadas  no  “Protocolo  Clínico  e  Diretrizes  Terapêuticas  para
Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis”
(BRASIL, 2020), disponível em: http://www.aids.gov.br/publicacoes. 

Como a sífilis é transmitida: 
A  sífilis  é  transmitida predominantemente pelo  contato  sexual  e  pela  via
vertical.  O  contágio  é  maior  nos  estágios  iniciais  da  infecção,  sendo
reduzido  gradativamente  à  medida  que  ocorre  a  progressão  da  doença
(BRASIL, 2020; WHO, 2016). Ainda não existe vacina contra a sífilis, e a
infecção  pela  bactéria  causadora  não  confere  imunidade  protetora.  Isso
significa que as pessoas poderão ser infectadas tantas vezes quantas forem
expostas ao T. pallidum (MCINTOSH, 2020). 
A forma vertical de transmissão da sífilis é a que ocorre através da placenta
durante a gestação, quando a gestante portadora de sífilis não é tratada ou
quando realiza o tratamento de maneira inadequada. O “Protocolo Clínico e
Diretrizes  Terapêuticas para Atenção  Integral  às Pessoas com Infecções
Sexualmente  Transmissíveis”,  o  PDCT  IST,  disponível  em:
http://www.aids.gov.br/publicacoes, aborda as situações consideradas como
tratamento inadequado da mãe (BRASIL, 2020). 
A transmissão pelo contato do recém-nascido (RN) com lesões genitais no
momento  do  parto  também  pode  acontecer,  mas  é  menos  frequente
(BRASIL, 2020). 
A transmissão por transfusão sanguínea, embora possível, é rara, devido à
triagem  rigorosa  das  bolsas  de  sangue  quanto  à  presença  de  agentes
infecciosos, como o T. pallidum, e pelo pouco tempo de sobrevivência da
bactéria  fora  do  organismo  humano,  especialmente  em  baixas



temperaturas, como as usadas para a conservação das bolsas de sangue
(ADEGOKE; AKANNI, 2011). 

 DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS

Para  a  definição  do  diagnóstico  de  sífilis,  é  necessário  correlacionar  os
dados clínicos, os resultados de testes diagnósticos, o histórico de infecções
passadas e a investigação de exposição recente (BRASIL,  2020).  Sendo
que  os testes  diagnósticos  para  sífilis,  os  quais  se  dividem  em  duas
categorias: exames diretos e testes imunológicos.

Exames diretos: Os exames diretos são testes para detecção de T. pallidum
em amostras coletadas diretamente das lesões primárias ou secundárias de
adultos  ou crianças.  Os exames diretos utilizam amostrasG de exsudato
seroso de lesões ativas (líquido composto por proteínas e células, que deve
ser  livre  de eritrócitos,  de restos  de tecido e de outros microrganismos),
biópsia  de  tecidos  e  aspirado  de  linfonodos  (LARSEN;  STEINER;
RUDOLPH, 1995; LUO; XIE; XIAO, 2021; THEEL; KATZ; PILLAY, 2020).
Como opções de metodologias para realização dos exames diretos, podem-
se citar:
 • Microscopia de campo escuro; 
• Microscopia com material corado; 
• Imunofluorescência direta; 
• Ampliação de ácidos nucleicos (NAAT).

Testes imunológicos 

São os testes mais utilizados na prática clínica para auxiliar na investigação
da  sífilis.  Detectam  anticorpos  em  amostras  de  sangue  total,  soro  ou
plasma, produzidos pelo organismo contra a infecção. Existem dois tipos de
testes imunológicos para sífilis: os treponêmicos e os não treponêmicos. 

Os  testes  treponêmicos detectam anticorpos  produzidos  pelo  indivíduo
infectado (geralmente, as imunoglobulinas IgM e IgG) que são específicos
contra componentes celulares do treponema. Essa detecção se dá por meio
da  utilização  de  lisados  completos  de  T.  pallidum  ou  antígenosG
treponêmicos recombinantes na composição dos reagentes desses testes
(HENAO-MARTÍNEZ; JOHNSON, 2014; RATNAM, 2005). 
Para  o  diagnóstico  de  sífilis,  somente  é  recomendado  o  uso  de  testes
treponêmicos  que  detectam  anticorpos  totais  (IgG  e  IgM),  pois,
diferentemente de outros agravos,  como a toxoplasmose, a utilização de
testes que detectam isoladamente anticorpos IgM (ex.: FTA-Abs IgM) não é
útil como marcador de infecção recente. Essa limitação se justifica porque,
no  diagnóstico  de  sífilis,  os  anticorpos  IgM  são  detectados  tanto  como
primeira  resposta  imune  humoral  pós-infecção  quanto  durante  o  período
latente e em pacientes com doença tardia (JANIER et al., 2020). 
Os testes treponêmicos são os primeiros a apresentarem resultado reagente
após  a  infecção.  Embora  o  tempo  para  o  surgimento  dos  anticorpos
treponêmicos possa variar de indivíduo para indivíduo, na maioria dos casos
eles poderão ser detectados a partir de dez dias do aparecimento da lesão
primária da sífilis (cancro duro) (JANIER et al., 2014; WHO, 2016). 



Testes  não  treponêmicos São  testes  amplamente  utilizados  nos
laboratórios;  têm baixo custo e caracterizamse por  apresentar  resultados
semiquantitativos,  pois,  nos  casos  de  resultados  reagentes,  realiza-se  a
diluição  da  amostra  para  titulação  desses  anticorpos  e  emissão  do
resultado. São utilizados para auxiliar no diagnóstico (como primeiro teste
ou teste complementar), para o monitoramento da resposta ao tratamento e
para o controle de cura (BRASIL,  2020;  LARSEN; STEINER; RUDOLPH,
1995; WORKOWSKI; BOLAN, 2015). 
Os testes não treponêmicos detectam anticorpos IgM e IgG anticardiolipina
não  específicos  para  T.  pallidum.  A  cardiolipina  consiste  em  material
liberado  pelas  células  humanas  danificadas  em  decorrência  da  sífilis,  e
também pelo treponema durante a sua destruição no organismo (LUO; XIE;
XIAO, 2021). 

Tipos de testes não treponêmicos:

Existem quatro tipos de testes não treponêmicos que utilizam a metodologia
de floculação: 

•O  VDRL (do inglês Venereal Disease Research Laboratory) baseia-se no
uso  de  uma  suspensão  antigênica  composta  por  uma  solução  alcoólica
contendo cardiolipina, colesterol e lecitina purificada, e utiliza líquor ou soro
inativado como amostra (LARSEN; STEINER; RUDOLPH, 1995; BRASIL,
2020). 
• O  RPR (do inglês Rapid Plasmatic Reagin), o  USR (do inglês Unheated
Serum Reagin) e o TRUST (do inglês Toluidine Red Unheated Serum Test)
são  modificações  do  VDRL  que  visam  aumentar  a  estabilidade  da
suspensão antigênica e, no caso do RPR e do TRUST, permitir a leitura do
resultado  a  olho  nu  (LARSEN  et  al.,  1998;  PEELING  et  al.,  2017;
WORKOWSKI;  BOLAN, 2015).  Versões  automatizadas  de  RPR já  foram
desenvolvidas  mundialmente,  sendo  ainda  necessária  a  validação  dessa
metodologia para sua incorporação à rotina laboratorial (TESFAZGHI et al.,
2019). 

Levantamento dos casos de sífilis no município de Ijaci no ano de 2020,2021 e 2022.

Ano de 2020: 

Casos notificados no SINAN de Sífilis Congênita: 00
Casos notificados no SINAN de Sífilis em gestante: 03
Casos notificados no SINAN de Sífilis não especificada: 00

Ano de 2021: 

Casos notificados no SINAN de Sífilis Congênita: 01
Casos notificados no SINAN de Sífilis em gestante: 02
Casos notificados no SINAN de Sífilis não especificada: 00

Ano de 2022: 

Casos notificados no SINAN de Sífilis Congênita: 00



Casos notificados no SINAN de Sífilis em gestante: 01
Casos notificados no SINAN de Sífilis não especificada: 01

OBS: Dados retirados do banco de dados municipal  de Ijaci/MG do SINAN em
29/11/2022.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Vigilância Epidemiológica é definida pela Lei 8080/90 como “um conjunto
de ações que proporciona o conhecimento,  a detecção ou prevenção de
qualquer  mudança nos  fatores  determinantes e  condicionantes de saúde
individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas
de prevenção e controle das doenças ou agravos”, portanto é a base do
sistema de saúde para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

Em 2021, foram registrados no Brasil mais de 167 mil novos casos de sífilis
adquirida, com taxa de detecção de 78,5 casos para cada grupo de 100 mil
habitantes; 74 mil casos em gestantes, com taxa de 27,1 para cada 1 mil
nascidos vivos; 27 mil ocorrências de sífilis congênita, com taxa de 9,9 em
menores  de  um  ano  por  1  mil  nascidos  vivos;  e  192  óbitos  por  sífilis
congênita, com taxa de 7,0 por 100 mil nascidos vivos. 

Até  junho  de  2022,  foram  registrados  no  país  79.587  casos  de  sífilis
adquirida,  31.090 casos  de sífilis  em gestantes e 12.014 casos  de sífilis
congênita.

Com relação a Sífilis ressalta-se algumas recomendações importantes para
o seu  diagnóstico e monitoramento do tratamento, quais sejam: • Para a
investigação  de  novos  casos  de  sífilis  com  testes  imunológicos,
recomendase iniciar a testagem com testes do tipo treponêmicos, pois estes
se  tornam positivos  antes  dos  testes  não  treponêmicos.  Porém,  caso  a
pessoa tenha histórico de sífilis,  recomenda-se iniciar a investigação com
testes  não  treponêmicos,  devido  à  alta  probabilidade  de  os  testes
treponêmicos  permanecerem  reagentes  durante  toda  a  vida  da  pessoa,
mesmo na  ausência  de  reinfecção.  •  Quando  há  indicação  de início  de
tratamento somente com um teste reagente, caso esse teste seja um teste
treponêmico (ex.: teste rápidoG), é importante que a coleta de amostra para
o teste não treponêmico seja realizada no início do tratamento (idealmente
no primeiro  dia),  pois  o  resultado  da testagem permitirá  a  conclusão do
fluxograma diagnóstico e servirá como referência (para fins de comparação)
no  monitoramento  clínico  pós-tratamento.  •  Para  o  monitoramento  do
tratamento com testes não treponêmicos, somente variações de titulação de
mais ou menos duas diluições possuem relevância  clínica.  Variações  de
apenas  uma  diluição  no  resultado  (ex.:  RPR  com  reatividade  1:8  ao
diagnóstico  e  reatividade  1:4  ou  1:16  no  monitoramento  do  tratamento)
podem representar apenas uma diferença de interpretação laboratorial. • As
definições de resposta imunológica ao tratamento de sífilis e os critérios de
retratamento por reativação ou reinfecção estão preconizadas no PCDT IST
2020. É importante enfatizar que a possibilidade da completa negativação
dos  testes  imunológicos  é  diretamente  proporcional  à  precocidade  do
diagnóstico  e  do  tratamento,  bem  como  da  resposta  imunológica  do
indivíduo. Dessa forma, quanto mais tardio for o tratamento, maior será a
possibilidade de o teste treponêmico permanecer reagente por toda a vida



da  pessoa,  e  de  o  teste  não  treponêmico  permanecer  estabilizado  com
títulos  baixos  (ex:  1:2,  1:4),  sem  que  isso  indique  necessidade  de
retratamento. • A sífilis tratada e curada não confere imunidade; portanto,
uma pessoa pode contrair a infecção tantas vezes quantas for exposta a T.
pallidum. 
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