
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE SÍFILIS
CAXIAS DO SUL – 2011 a 2020

 A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, causada por 
uma bactéria chamada Treponema pallidum. Pode ser transmitida 
também por transfusão de sangue contaminado ou da mãe para o 
bebê durante a gravidez ou parto. 
 Durante o período gestacional, a sífilis é responsável por mais de 
300.000 mortes fetais e neonatais por ano no mundo. No Brasil, 
observou-se na última década um aumento de notificações de casos 
de sífilis adquirida, sífilis em gestantes e sífilis congênita, que pode 
ser atribuído, em parte, ao aprimoramento do sistema de vigilância e 
à ampliação da utilização de testes rápidos (Brasil, 2019).
 A notificação compulsória de sífilis congênita em todo o 
território nacional foi instituída por meio da Portaria no 542, de 22 de 
dezembro de 1986; a de sífilis em gestantes, pela Portaria no 33, de 14 
de julho de 2005; e, por último, a de sífilis adquirida, por intermédio 
da Portaria no 2.472, de 31 de agosto de 2010 (BRASIL, 2021).

 Este Boletim Epidemiológico apresenta dados consolidado da 
Sífilis Adquirida, em Gestante e Congênita no Brasil em 2020 e tem 
por objetivo analisar o perfil de notificação de Sífilis Adquirida, em 
Gestante e Congênita no município de Caxias do Sul a fim de avaliar 
processos de trabalho e traçar estratégias para o monitoramento e 
eliminação da transmissão vertical da sífilis.

Foram consideradas nesta análise as 
notificações realizadas no Sistema Nacional 
de Notificação de Agravos (SINAN), no 
período de 01/01/2011 a 31/12/2020.



SÍFILIS ADQUIRIDA
 Entre os anos de 2011 a 2020, foram notificados 8.960 casos de sífilis adquirida 
em residentes de Caxias do Sul, sendo que a taxa de detecção aumentou de 13,4 para 
249,5 casos/100.000 habitantes (Gráfico 1), sendo superior às taxas de detecção do 
Rio Grande do Sul e do país em 2020, de 104,8 casos/100.000 habitantes e 54,5 
casos/100.000 habitantes, respectivamente (Gráfico 2) (BRASIL,2021).
 Apesar da diminuição dos casos de Sífilis em Caxias do Sul, é importante 
destacar que parte desta redução pode estar relacionada às subnotificações de casos 
no SINAN, em decorrência da grande mobilização dos serviços e profissionais de saúde 
ocasionada pela pandemia de COVID-19 (BRASIL, 2021).

 Em relação ao sexo, observou-se ao longo dos anos um aumento na 
proporção de casos de sífilis entre mulheres, com uma consequente diminuição da 
razão de sexo, sendo que em 2020 foi detectado 1,16 caso de sífilis em homem para 
cada caso em mulher (Gráfico 3), o que significa que o diagnóstico de sífilis em 
homens voltou a predominar em relação às mulheres.

Casos Sífilis Adquirida
Taxa por 100.000hab

Gráfico 1 - Número de Casos e Taxa de Detecção (por 100 mil habitantes) de
Sífilis Adquirida por ano de diagnóstico - Residentes em Caxias do Sul, 2011 a 2020
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Gráfico 2 - Taxa de detecção de Sífilis Adquirida por 100.000 habitantes,
por ano de diagnóstico / Caxias do Sul, RS, Brasil - 2011 a 2020



 Em toda a série histórica, a maior parte das notificações de sífilis adquirida 
ocorreu na faixa etária dos 20 aos 29 anos. Em 2020, observa-se uma estabilização na faixa 
etária  de 13 a 19 anos, com queda de todas as demais faixas etárias, podendo ser um reflexo 
da pandemia de COVID-19 (Gráfico 4). Em relação às demais características 
sociodemográficas, foi observado que nos campos Escolaridade e Raça as respostas foram 
ignoradas em 89,5% e 66,6% respectivamente.
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Gráfico 4- Percentual de Sífilis Adquirida por Faixa Etária, conforme
ano de diagnóstico  / Residentes em Caxias do Sul, 2011 a 2020

A distribuição 
por sexo em cada 
faixa etária aponta 
um maior número 
de casos de sífilis 
adquirida entre 
mulheres na faixa 
etária entre 13 e 19 
anos (Gráfico 5).
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Gráfico 3- Percentual de Sífilis Adquirida por sexo e Razão de Sexo
Residentes em Caxias do Sul, 2011 a 2020
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Gráfico 5- Percentual de Sífilis Adquirida por Sexo  e por Faixa Etária
Residentes em Caxias do Sul, 2011 a 2020



SÍFILIS EM GESTANTE

 Observa-se na Figura 1 que as maiores taxas de detecção de sífilis adquirida 
concentram-se nos bairros mais populosos. Entretanto, também se observa baixa 
ocorrência em bairros centrais, o que pode ser indicativo de subnotificação

 A Sífilis em Gestante é um agravo de notificação 
compulsória desde 2005. No período de 2011 a 2020, foram 
notificados 1250 casos de sífilis em gestantes residentes 
de Caxias do Sul, com um aumento significativo a partir do 
ano de 2019.  Esse aumento pode ser atribuído, em parte, à 
mudança no critério de definição de casos, que passou a 
considerar a notificação também no parto e no puerpério 
a partir de outubro de 2017 (Gráfico 6 e 7).
 No que concerne ao acesso ao pré-natal, em 2020, 95,2% 
das mães de crianças com sífilis congênita fizeram pré-natal, 
enquanto 4,8% não o fizeram.
 Em relação ao momento do diagnóstico, em 2020, 
68,6% tiveram diagnóstico de sífilis durante o pré-natal, 
24% no momento do parto/curetagem, além de haver 
7,4% de ignorados. 

Figura 1 - Taxa de detecção de sífilis adquirida por 100.000 habitantes de acordo
com o bairro de residência em Caxias do Sul, 2021



Quando analisada a idade gestacional de detecção de sífilis em gestantes, observou-se que, em 2020, a 
maior proporção das mulheres (53%) foi diagnosticada no primeiro trimestre, ao passo que 23% 
representaram diagnósticos realizados no segundo trimestre e 21% no terceiro trimestre. Cerca de 3% 
tiveram a “idade gestacional ignorada”. A taxa de detecção de sífilis gestante em Caxias do Sul (37,9 
casos/1.000 nascidos vivos) em 2020, é mais elevada que as taxas de detecção do Brasil e do Rio 
Grande do Sul, conforme demonstrado nos gráficos 6 e 7.
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Gráfico 6 - Taxa de Detecção de Sífilis em Gestante por 1.000 nascidos vivos,
por ano de diagnóstico / Residentes em Caxias do Sul, 2011 a 2020

No comparativo entre as taxas estadual e nacional, observa-se uma oscilação entre o município e 
a taxa estadual, sendo que ambas estão acima da taxa nacional  a partir de 2018 (Gráfico 7).
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Gráfico 7- Taxa de Detecção de Sífilis em Gestante por ano de
diagnóstico Caxias do Sul, RS, Brasil - 2011 a 2018



A idade materna mais frequente de Sífilis em Gestante é entre os 20 e 29 anos (57%) durante o 
período de 2011 a 2020. No entanto, chama a atenção o decréscimo de casos na faixa etária 
entre 15 a 19 anos, com uma proporção de 33,6% em 2015, caindo para 24% em 2020 (Gráfico 8).

 O mapa abaixo representa os casos de gestantes com sífilis por bairros de residência, com 
maior número de registros no Bairro Santa Fé (17 casos), seguido dos bairros Esplanada (15 
casos) e desvio Rizzo (14 casos). A maior concentração de casos de sífilis em gestantes (Figura 
02) está localizada nos mesmos bairros onde verifica-se a maior concentração de casos de Sífilis 
Adquirida. Este dado sugere a importância do tratamento do(s) parceiro(s) assim como da 
ampliação de testagem na população geral, incluindo adolescentes e jovens de ambos os sexos.
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Gráfico 8 - Percentual de casos de Sífilis em Gestante por faixa etária
Residentes em Caxias do Sul, 2011 a 2020

Figura 2 - Casos de Sífilis em Gestante – por bairros de residência. Caxias do Sul, 2021.



A Sífilis Congênita é um agravo de notificação compulsória desde 1986. No período 
de 2011 a 2020, o município notificou 632 casos confirmados, sendo que destes 94% 
são sífilis congênita recente, 5% abortos e 1% natimortos (Gráfico 9).

Sífilis Congênita

Gráfico 9 - Percentual de casos de Sífilis Congênita por Diagnóstico Final
Residentes em Caxias do Sul, 2011 a 2020
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 Observa-se uma diminuição nos casos a partir de 2017, o que pode estar relacionado  
à melhora no acesso ao pré-natal, permitindo um diagnóstico mais recente da sífilis em 
gestante e um tratamento em tempo hábil, e também à mudança na definição de caso, 
onde o tratamento do parceiro passa a não ser critério de confirmação (Gráfico  10).

Sífilis Congênita Taxa de Sífilis Congênita por 100 nascidos vivos

Gráfico 10 - Taxa de incidência de Sífilis Congênita Recente por 1000 nascidos vivos,
por ano de diagnóstico / Residentes em Caxias do Sul, 2011 a 2020



 Apesar desta queda, a taxa de sífilis congênita no município de Caxias do Sul ao longo da 
série histórica, apresenta oscilações em comparação com a taxa do Rio Grande do Sul, sendo 
que ambas permanece maior do que taxa nacional no período de 2011 a 2019 (Gráfico 11)

 Quando comparadas as taxas de sífilis em gestante e congênita, observa-se um 
aumento na diferença entre as respectivas taxas, o que pode estar relacionado ao 
tratamento mais precoce da gestante, evitando assim a sífilis congênita (Gráfico 12).

Caxias do Sul RS Brasil

Gráfico 11 - Taxa de detecção de Síflis Congênita por 1000 nascidos vivos, por ano
de diagnóstico / Rio Grande do Sul - 2011 a 2020
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Gráfico 12 - Número de Casos e Taxas de Sífilis em Gestante e de Sífilis Congênita Recente, por
ano de diagnóstico / Residentes em Caxias do Sul, 2011 a 2020



A maior concentração de casos de sífilis congênita (Figura 03) está localizada nos 
mesmos bairros onde verifica-se a maior concentração de casos de Sífilis 
Adquirida e Gestante. Este dado sugere a importância da qualificação do pré-natal 
para a gestante, incluindo o pré-natal do parceiro, assim como o monitoramento do 
momento de parto e nascimento nas maternidades do município. Além disso, a 
ampliação na realização de testagem/ diagnóstico precoce para a população geral 
nos serviços de saúde.
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Figura 3 - Casos de Sífilis Congênita, por bairros. Caxias do Sul, 2021


