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A prevenção da transmissão 
vertical da sífilis é uma 

prioridade da Secretaria da 
Saúde do Estado da Bahia, 

alinhada com o Ministério da 
Saúde, Organização Mundial 
de Saúde e a Organização 

Pan-Americana da Saúde, que 
visa assegurar o direito à 
atenção humanizada e a 
melhoria da qualidade da 

atenção à saúde da mulher e 
do seu filho, durante a 

gestação, parto e o puerpério.



OBJETIVO GERAL:

Reduzir a transmissão vertical 
da sífilis com o intuito de 

eliminar a sífilis congênita em 
todo o estado da Bahia.



Metas para Pactuação

• Meta Estadual e Municipal:

• Reduzir em 20% a ocorrência de novos casos de sífilis congênitta em 

menores de 1 ano

• Recomendações para Pactuação Interfederativa para Municípios por 

Macrorregião de Saúde (todas as Macrorregiões de Saúde), recomenda-se:

• Para municípios com notificação de casos segundo a estimativa de 2019, 

reduzir em 20%;

• Para municípios com notificação abaixo da estimativa de 2019, 

recomenda-se aumento na captação das notificações segundo a mesma; 

• Para municípios silenciosos, aumentar a notificação segundo a estimativa 

de casos do ano base de 2019.



Objetivo e Relevância do Indicador

O indicador objetiva mensurar e monitorar os novos casos de sífilis congênita 

em menores de um ano de idade e expressa a qualidade do pré-natal, uma 

vez que a sífilis pode ser diagnosticada e tratada em duas oportunidades: 

durante a gestação e durante o parto. O tratamento da gestante reduz a 

probabilidade de transmissão vertical da sífilis e, consequentemente, a sífilis 

congênita. Bem como testagem das parceiras sexuais das gestantes e ampla 

oferta do diagnóstico por meio dos testes rápidos para toda população, livre 

demanda pelas unidades de saúde.



A ampliação da testagem rápida para Sífilis, bem como para as 
Hepatites e HIV, enquanto estratégia de prevenção secundária, 

propõe rastrear precocemente os casos positivos para 
tratamento oportuno, reduzir a morbimortalidade, o risco de  

transmissão destes agravos no território e prevenir a 
transmissão vertical, sendo uma prioridade da Secretaria de 

Saúde do Estado da Bahia, em conformidade com as diretrizes 
do MS, OPAS e OMS.



Taxa de incidência de sífilis adquirida (por 100 mil habitantes), taxa de 
incidência de sífilis em gestantes e de sífilis congênita (por 1.000 nascidos 

vivos), segundo ano de diagnóstico. Bahia, 2012 a 2019. 

Fonte: SESAB/ DIVEP/ SINAN. Acesso 09/09/2020

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gestante 5,1 7,4 10,2 10,6 13,9 15,0 21,3 19,8

Congênita 2,7 4,0 4,9 5,5 6,9 6,6 7,3 5,8

Adquirida 16,9 22,2 29,2 39,4 51,9 61,9 85,6 81,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Gestante Congênita Adquirida

• Aumento progressivo da 

detecção de sífilis 

adquirida, em gestantes e 

congênita.

• Decréscimo discreto entre 

2018 e 2019



Taxa de detecção de hepatite viral (por 100 mil habitantes) segundo agente 
etiológico e ano de notificação. Bahia, 2012 a 2019.

Fonte: SESAB/ DIVEP/ SINAN. Acesso 16/11/2020

• Aumento da detecção de 

HBV e HCV entre 2017 e 

2018



Casos de aids (número de casos e taxa de detecção/100mil hab.), 
por ano diagnóstico. Bahia, 2010 a 2019.

Fonte: SESAB/ DIVEP/ SINAN. Acesso 16/11/2020

• Entre 2013 e 2019 houve 

queda na taxa de detecção da 

Aids

• Variação de 10,6 para 6,3 

(taxa de detecção/100 mil 

hab.)



Quantitativo de Testes Rápidos disponíveis, Bahia, 
dezembro de 2020.

TR
Disponível

dez/2020.

Testes (Unidade)

HIV – Teste 1 (Vol.40/Cx.20) 100940

HIV – Teste 2 (Vol.27/Cx.10) 9090

HIV - Fluido Oral  (Vol.27/Cx.10) 11350

Sífilis (Vol.40/Cx.25) 127925

Hepatite B (Vol.40/Cx.25) 90400

Hepatite C (Vol.40/Cx.20) 63780

Saldo disponível em: 10/12/2020



Ações Estratégicas

• Compra e distribuição de insumos de diagnóstico e tratamento (penicilina
benzatina e cristalina)

• Realização de Campanhas de Prevenção, tratamento adequado e em tempo
oportuno.

• Capacitações e Instrumentalização dos municípios prioritários e silenciosos.

• Articulação comMaternidades da Rede Própria e Municipais.

• Comitês de investigação da transmissão vertical Estadual e nas Maternidades.



Desafios

• Garantir o registro dos testes rápidos realizados e possíveis perdas no Sistema de
Informação, para melhor gerenciamento do insumo, por meio de capacitação
para os profissionais de saúde para realizar a testagem rápida nas unidades de
saúde, com ênfase no registro da informação.

• Estabelecer o fluxo de diagnóstico e tratamento dos casos positivos na rede de
assistência à saúde.

• Buscar para investigação e tratamento, quando necessário, a rede de transmissão
associada ao caso positivo.

• Déficit de recursos humanos na rede de assistência.

• Manutenção e/ou implatanção das Câmaras Técnicas de Investigação da
Transmissão Vertical nos municípios.


