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Resumo
Objetivos – Analisar a incidência dos casos positivos de sífilis causada pelo T. pallidum no município de Campinas – SP. Métodos – Foram
realizados levantamento de dados, entre janeiro de 2010 a junho de 2020 através de indicadores de doenças e infecções sexualmente
transmissíveis disponíveis no site do Ministério da Saúde dos últimos 10 anos. Resultados – Pode-se afirmar que o perfil epidemiológico
no período analisado corresponde a um número crescente de casos, com 5.886 casos masculinos positivos, e 4.058 casos femininos, to-
talizando no período 9.944 casos, com prevalência na faixa etária de 20-29 anos, e ensino médio completo. Conclusão – Conforme os
dados obtidos nesse estudo, mesmo com a notificação de sífilis adquirida sendo compulsória, observamos um aumento na taxa de de-
tecção de casos a cada 100 mil habitantes, no período de 2010 a 2020, na cidade de Campinas, se agravando cada vez mais entre jovens
necessitando de intensificação de campanhas governamentais.

Descritores: Sífilis; Sífilis congênita; Sistemas de informação; Brasil epidemiologia

Abstract
Objectives – To analyze the incidence of positive cases of syphilis caused by T. pallidum in the city of Campinas – SP. Methods – Data
collection was carried out between January 2010 and June 2020 through indicators of sexually transmitted diseases and infections
available on the Ministry of Health website for the last 10 years. Results – It can be said that the epidemiological profile in the analyzed
period corresponds to an increasing number of cases, with 5,886 positive male cases, and 4,058 female cases, totaling 9,944 cases in
the period, with prevalence in the age group of 20-29 years, and complete high school. Conclusion – According to the data obtained
in this study, even with the notification of acquired syphilis being compulsory, we observed an increase in the detection rate of cases
per 100 thousand inhabitants, in the period from 2010 to 2020, in the city of Campinas, worsening each time. more among young
people needing intensification of government campaigns.

Descriptors: Syphilis; Congenital syphilis; Information systems; Brazil epidemiology

Introdução
A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, infec-

tocontagiosa e sexualmente transmissível, de evolução
crônica, causada pelo Treponema pallidum, podendo
sua transmissão ocorrer verticalmente, ou seja, da mãe
para o feto, por transfusão de sangue, durante o ato se-
xual ou por contato direto com sangue contaminado1.
Segundo Machado1, existem duas principais teorias
que envolvem seu surgimento, uma em que, teria che-
gado a Europa por marinheiros espanhóis vindos da
recém-descoberta América e outra que descreve a sífilis
como uma mutação sofrida por espécies de treponemas
endêmicos1.

Composto por seis espécies onde quatro delas são es-
pécies patogênicas, (a) a Treponema pallidum, da subsp
pallidum, que é o causador da sífilis, apresenta forma
de espiral (10 a 20 voltas), com cerca de 5-20 mm de
comprimento e apenas 0,1 a 0,2mm de espessura, sem
membrana celular e protegida por um envelope externo
com três camadas ricas em moléculas de ácido N-acetil
murâmico e N-acetil glucosamina2; (b) a Treponema
carateum, responsável pelo aparecimento de pintas no
indivíduo; (c) a Treponema pertenue, causador de lesões
cutâneas sistêmicas; e (d) a sífilis endêmica atribuída à
variante T. pallidum subsp endemicum1-2.

A transmissão da sífilis congênita é variável, e de-
pende de fatores como tempo de exposição ao pató-
geno, carga treponêmica materna, virulência do trepo-
nema, tratamento da infecção materna, co-infecção
materna por HIV ou outra causa de imunodeficiência,
assim como, disseminação hematogênica T. pallidum
da gestante infectada e não tratada ou, inadequada-
mente tratada para o concepto por via transplacentária3.
O que se sabe é que quanto mais recente a infecção,
maior a carga viral, com mais treponemas circulando e
consequentemente, mais severamente o feto será atin-
gido4.

No Brasil, a sífilis pode ser caracterizada como um
grande e silencioso problema de saúde pública, onde
em 2003 verificou-se 843.300 casos de sífilis². Embora
seja uma doença de notificação compulsória desde
1986 (Portaria nº 542, de 22/12/86 - Ministério da
Saúde), foram notificados ao Ministério da Saúde (MS),
no período de 1998 a junho de 2007, 41.249 casos em
menores de um ano de idade5, podendo ser classificada
como sífilis primária, secundária, latente recente, latente
tardia (que são as adquiridas recentemente, em menos
de um ano) e terciária5.

Segundo o Serviço de Vigilância Epidemiológica5, a
disseminação ocorre, uma vez que, o treponema atinge
o sistema linfático, se disseminando para outras partes



J Health Sci Inst. 2022;40(3):182-7 Incidência da sífilis em Campinas183

do corpo através da corrente sanguínea; e em resposta,
o sistema imunológico provoca o desenvolvimento de
erosões e úlceras. No caso da sífilis primária, observa-
se o aparecimento de lesões ulceradas denominadas
protossifiloma ou cancro duro em cerca de 10 a 90
dias após contato sexual com o indivíduo infectado5,
com alteração patológica dos gânglios linfáticos sem
pus e indolor nas mulheres, sendo mais comum nos
pequenos lábios, paredes vaginais e colo uterino, en-
quanto no homem, observa-se com maior frequência
na glande e sulco bálano-prepucial, meato uretral, ge-
ralmente localizada na região genital6.

No caso da sífilis secundária, observa-se seu apare-
cimento cerca de 6 a 8 semanas após o aparecimento
da sífilis primária, caracterizada pelo surgimento de
pequena hiperplasia ganglionar disseminada, dores ar-
ticulares e poliadenomegalia generalizada, enquanto
que a sífilis terciária é responsável pelo comprometi-
mento do sistema nervoso central, do sistema cardio-
vascular com inflamação da aorta, lesões na pele e nos
ossos, nódulos, gomas, e placas tuberocircinadas loca-
lizadas no sistema cardiovascular e nervoso, formação
de granulomas e ausência de treponemas, que muitas
vezes são encontrados em pequeno número5,6.

Em relação à sífilis congênita, esta tem início a partir
da transmissão vertical da mãe para o feto através da
placenta, podendo ser adquirida em qualquer período
da gestação, ou período da doença, e as consequências
podem variar de acordo com o estágio que a mãe apre-
senta, podendo ocasionar nascimento prematuro, sin-
tomas da sífilis ou até mesmo aborto espontâneo, de
modo que suas manifestações podem surgir como sífilis
congênitas precoces e como sífilis tardia6.

Segundo Pires6, na sífilis congênita precoce observa-
se o acometimento da criança logo nos primeiros anos
de vida, podendo apresentar Linfadenopatia, que faz
com que os nódulos linfáticos fiquem com tamanho
ou números anormais; Osteocodite acometendo as car-
tilagens e dificultando a formação dos ossos; Hepa-
toesplenomegalia, que consequentemente aumenta o
tamanho do fígado e baço; e Anemias, diminuindo a
quantidade de glóbulos vermelhos necessário para o
sangue7; enquanto a sífilis congênita tardia é caracteri-
zada por ocorrer após um ano de vida, provocando re-
tardo mental, surdez e até mesmo ceratite, que se trata
de uma inflamação da parte mais externa do olho, cau-
sando lesões irreversíveis6.

O tratamento para a sífilis congênita é feito utilizando
penicilina, que é o critério determinado pelo MS. Para
sua identificação realiza-se o exame sorológico Vene-
real Diseases Research Laboratories (VDRL), que é um
teste que utiliza o soro do paciente e um antígeno cons-
tituído da lecitina, colesterol e cardiolipina purificada;
e o FTA-ABS que é um dos testes para sorologia de
sífilis mais sensíveis e específicos7,8.

Dados demonstram que a sífilis congênita pode tam-
bém ser associada a mulheres com baixas condições
socioeconômicas, uma vez que estas não têm acesso
ao serviço de saúde, não tendo acompanhamento pré-
natal, assim como à uma gestação segura9-13, embora

observe-se que com o diagnóstico e tratamento precoce,
os casos de transmissão vertical podem ser reduzidos
em até 97%14-18.

Diante disso, e considerando que segundo o MS, os
números de casos de sífilis congênita têm aumentado
gradualmente nas regiões do país, com incidências de
4,7 casos por mil nascidos12, objetivou-se verificar a
incidência de sífilis adquirida no município de Campi-
nas – SP, através de estudos de caso, no período de ja-
neiro de 2010 a junho de 2020.

Revisão de literatura
Foi realizado um estudo observacional, transversal,

de caráter retrospectivo, através de levantamento de
dados das notificações de sífilis adquirida no município
de Campinas, do período de 2010 a 2020, através de
indicadores e Dados Básicos da sífilis nos Municípios
Brasileiros, disponibilizado no site do Departamento
de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Se-
xualmente Transmissíveis (DDCI) do Ministério Da
Saúde14. 

As variáveis analisadas foram idade e sexo, e diante
dos dados coletados, avaliando-se qual sexo houve
maior incidência de notificações, qual faixa etária, e
qual ano houve maior número de incidência. 

O estudo foi realizado com ênfase nos casos e taxa
de detecção de sífilis adquirida por ano de diagnóstico,
casos de sífilis adquirida por sexo e ano, casos de ges-
tantes com sífilis segundo faixa etária e, gestantes com
sífilis segundo escolaridade, no período de 2010 a
2020, no município de Campinas – SP.

Resultados
A notificação de sífilis adquirida passou a ser com-

pulsória no município de Campinas, em 2010, quando
o número de casos correspondia a 151 por 100 mil
habitantes. A partir de 2013 houve um aumento de
mais de mil casos por 100 mil habitantes, o qual con-
tinuou aumentando nos anos seguintes, até que em
2018 começou a ter uma queda, fechando em junho
de 2020 com 377 casos para 100 mil habitantes (Grá-
fico 1).

Nesse mesmo período foi realizado o levantamento
de dados de sífilis adquirida por sexo. Observou-se que
o número de casos de homens afetados no período foi
maior em relação ao número de mulheres afetadas,
correspondendo a 5.886 casos notificados em homens,
enquanto em mulheres notificou-se 4.058 casos (Grá-
fico 2).

Segundo o Ministério da Saúde, observa-se que o
número de casos total em indivíduos do sexo masculino
foi de 59,2%, tendo seu menor índice em 2014 com
49,7% casos e seu maior número em 2010, enquanto
no sexo feminino esse percentual total foi de 40,8%,
atingindo seu menor índice em 2010 com 21,2%, e
seu maior número em 2014, com 50,3% dos casos (Ta-
bela 1). 

Em relação à detecção em gestantes, observou-se um
aumento no número de casos, com elevação do coefi-
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Gráfico 1. Casos e taxa de detecção (por 100.000 habitantes) de sífilis adquirida por ano de diagnóstico. Brasil, 2010-2020. 
Fonte: Elaborada pelo autor, com a fonte extraída de MS/SVS/Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Se-
xualmente Transmissíveis. Notas: (1) Dados até 30/06/2020; (2) Dados preliminares para os últimos 5 anos

Gráfico 2. Casos de sífilis adquirida por sexo e ano de diagnóstico. Brasil, 2010-2020. Fonte: Elaborada pelo autor, com a fonte extraída
de MS/SVS/Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Notas: (1) Dados até
30/06/2020; (2) Dados preliminares para os últimos 5 anos

Sífilis Adquirida 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020       Total

Homens
Mulheres

78,8
21,2

66,8
33,2

64,5
35,5

58,6
41,4

49,7
50,3

55,2
44,8

55,6
44,4

62,5
37,5

58,7
41,3

62,4
37,6

60,1
39,9

59,2
40,8

Tabela 1 - Distribuição percentual de casos de sífilis adquirida por sexo e ano de diagnóstico. Brasil, 2010-2020.

Fonte: Elaborada pelo autor, com a fonte extraída de MS/SVS/Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente
Transmissíveis. NOTAS: (1) Dados até 30/06/2020; (2) Dados preliminares para os últimos 5 anos
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ciente de incidência da doença (Tabela 2). A faixa etária
foi analisada da seguinte forma, de 10 a 14, 15 a 19
anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 anos ou mais,
sendo possível identificar que em todos esses grupos
houve um crescimento na incidência de sífilis no pe-
ríodo analisado, ou seja, de 2010 a 2020. Os maiores
números de casos está entre 20 a 29 anos que corres-
ponde à 54% da população estudada, enquanto os ca-
sos entre 10 a 14 anos, correspondem à 1%, entre 15 a
19 anos, correspondem à 21%, entre 30 a 39 anos,
correspondem à 22% e, de 40 anos ou mais, corres-
pondem à 2%.

Ao realizarmos o levantamento de dados de acordo
com a escolaridade, analisamos as seguintes categorias:
analfabeto, 1.ª a 4.ª série incompleta, 4.ª série completa,
5.ª a 8.ª série incompleta, fundamental completo, médio
incompleto, médio completo, superior incompleto, su-
perior completo. 

Pudemos observar que a categoria de ensino médio
completo manteve, em todo o período analisado, os
maiores índices de casos de sífilis diagnosticados, en-
quanto os analfabetos se mantiveram com os menores

números no mesmo período. Ao comparar o total de
casos entre si, entre 2010/2020 é possível ver que a
categoria de analfabetos corresponde a 0% dos casos,
enquanto a de ensino médio completo corresponde à
15% do número de casos total, seguido de 3% entre
1.ª a 4.ª série incompleta, de 2% entre 4.ª série com-
pleta, de 5% entre 5.ª a 8.ª série incompleta, de 7%
entre fundamental completo, de 11% entre ensino mé-
dio incompleto, de 1% entre superior incompleto e, de
1% entre ensino superior completo (Gráfico 3).

Discussão
Conforme dados obtidos nesse estudo, mesmo com

a notificação de sífilis adquirida sendo compulsória,
observamos um aumento na taxa de detecção de casos
a cada 100 mil habitantes, no período de 2010 a 2020,
na cidade de Campinas19. Isso indica que mesmo com
todos os incentivos governamentais e programas de tra-
tamento, ainda há um déficit de conhecimento muito
grande sobre a doença, assim como sobre sua forma
de contaminação e tratamento.

Tabela 2. Casos de gestantes com sífilis segundo faixa etária por ano de diagnóstico. Brasil, 2010-2020

Faixa Etária 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 29 anos
30 a 39 anos

40 anos ou mais

1
12
54
21
5

-
16
54
26
6

1
25
80
31
7

2
32
94
42
1

1
71
138
47
6

2
63
154
75
4

1
72
149
75
8

2
75
203
66
4

7
79
189
80
8

1
56
156
54
5

-
22
67
29
3

18
523
1338
546
57

Gráfico 3. Distribuição percentual de casos de gestantes com sífilis segundo escolaridade por ano de diagnóstico. Brasil, 2010-
2020. Fonte: Elaborada pelo autor, com a fonte extraída de MS/SVS/Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções
Sexualmente Transmissíveis. NOTAS: (1) Dados até 30/06/2020; (2) Dados preliminares para os últimos 5 anos. 

Fonte: Elaborada pelo autor, com a fonte extraída de MS/SVS/Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente
Transmissíveis. NOTAS: (1) Dados até 30/06/2020; (2) Dados preliminares para os últimos 5 anos



De acordo com nossos resultados observamos a pre-
dominância no sexo masculino, correspondendo a
59,2% dos casos, enquanto no sexo feminino, essa in-
cidência foi de 40,8%19. Segundo Pereira et al.20, isso
significa que praticamente para cada dois homens uma
mulher é infectada, o que justifica-se como uma das
principais causas para a constante recorrência da trans-
missão da sífilis principalmente em pacientes do sexo
masculino, a não utilização da camisinha no ato sexual,
seja ela vaginal, oral ou anal, uma vez que o uso do
preservativo, é importante e fundamental para a pre-
venção da sífilis, e também para prevenção de tantas
outras doenças transmitidas através do sexo.21

Outro fator importante na disseminação da doença é
o diagnóstico tardio (por falta de sintomas) e a falta de
conhecimento sobre a disponibilidade de exames no
Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, se uma das
partes recebe tratamento para a doença, a outra parte
também deve se submeter a exames diagnósticos. Se o
resultado for positivo, você também deve receber tra-
tamento para evitar a sífilis novamente20,21.

Segundo pesquisas realizadas, a prevalência é relati-
vamente alta (54%) na faixa de 20 a 29 anos. Isso pode
ser explicado pela vulnerabilidade desse grupo, que é
mais suscetível às infecções sexualmente transmissíveis,
por se encontrar na fase de maioridade, imaturidade
emocional e cognitiva, e também em um período de
descoberta e grande influência de grupos sociais. Além
disso, o sexo está ficando cada vez mais precoce, jun-
tamente com medidas desprotegidas tomadas para evi-
tar a gravidez e prevenir infecções sexualmente trans-
missíveis21-25.

Das pacientes analisadas, 15% completaram o ensino
fundamental e uma pequena porcentagem completou
o ensino superior (2%). Portanto, como em outros es-
tudos, a baixa escolaridade e o desconhecimento estão
estatisticamente associados à sífilis em gestantes19,21.

Os pesquisadores apontaram que a maioria das ges-
tações na adolescência ocorre após o abandono escolar,
portanto, é possível estabelecer um vínculo entre a ju-
ventude e a baixa escolaridade26,27. O baixo nível de
escolaridade está relacionado ao menor acesso às in-
formações e à compreensão limitada da importância
das medidas de prevenção das infecções sexualmente
transmissíveis durante a gravidez e como isso afeta os
conceitos futuros21,28,29.

Através dos dados é possível analisar que mesmo
com campanhas, embora pouco divulgadas, observa-
se que o número de casos de sífilis adquirida na região
de Campinas teve uma queda nos últimos anos, após
uma crescente constante de número de casos. Entre-
tanto, muito desses portadores acabam descobrindo de
uma forma tardia o diagnóstico, complicando seu tra-
tamento e cura19. Embora haja campanhas governa-
mentais para o tratamento, muitas pessoas não buscam
o devido tratamento, ou interrompem no meio, facili-
tando a disseminação da doença, uma vez que o obje-
tivo do controle da sífilis é prevenir a cadeia de trans-
missão e prevenção de novos casos.

Por mais que sejam mencionadas limitações, os re-
sultados obtidos são consistentes com a literatura, mos-
trando a necessidade da ação de políticas públicas e
estratégias de controle, como a ampliação da cobertura
Detecção rápida de sífilis, especialmente em jovens e
seus respectivos parceiros (as). Em caso de teste, a in-
trodução de teste rápido em mulheres grávidas pode
ser muito importante, pois isso permite o tratamento
imediato com o uso de penicilina como primeira esco-
lha e em dosagens apropriadas30,31.

Diante disso, novos casos devem ser evitados desen-
volvendo-se estratégias de informação para a população
em geral, e principalmente para as pessoas mais vul-
neráveis, sobre a doença e maneiras de evitá-las, sendo
de extrema importância a prevenção e a consulta ao
médico diante de casos de suspeitos; assim como o in-
centivo ao uso de preservativos durante a relação se-
xual32.

Considerando que a sífilis é um problema de saúde
pública que pode trazer graves consequências para a
vida dos pacientes, se torna particularmente importante
que a equipe médica dê importância à história médica
e ao exame físico, solicitando exames apropriados em
caso de dúvida/suspeitas, para não atrasar o diagnóstico
e o tratamento dos casos.

Conclusão
Este trabalho foi desenvolvido como Trabalho de Con-

clusão de Curso pelo aluno Lucas Aparecido Azevedo
Gomes, o qual foi responsável por fazer todo o levan-
tamento de dados, assim como, toda a tabulação e des-
crição dos resultados e dissertação do trabalho. Eu,
Profa. Dra. Luciana Pietro, fui responsável por fazer a
orientação/supervisão do trabalho, auxiliando na busca
das informações e correções da dissertação.  
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