SÍFILIS EM GESTANTE
Origem dos dados
Sistema SinanNet – Sistema de Informação de Agravos de Notificação – O
Sinan é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos
de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de
notificação compulsória (Portaria GM/MS Nº 104, DE 25 DE JANEIRO DE
2011 ), Ministério da Saúde
Base disponível:
Casos notificados e residentes no município de Campinas
 SÍFILIS EM GESTANTE
Definição de caso: gestante que durante o pré-natal apresente
evidência clínica de sífilis e/ou sorologia não treponêmica reagente,
com teste treponêmico positivo ou não realizado
Atualização dos dados
No Tabnet-Campinas, esta base de dados é atualizada trimestralmente,
podem ser feitas correções nos dados já digitados, assim como inclusão de
novos registros. Por esse motivo, as informações obtidas no Tabnet estão
sujeitas à revisão, podendo ser modificadas e atualizadas

Descrição das variáveis disponíveis para tabulação
Ano e Mês da Notificação
Data de preenchimento da ficha de notificação
Ano e Mês do diagnóstico
Data dos primeiros sintomas do caso de agravo
Faixa Etária
Faixa etária do paciente por ocasião da notificação
Idade detalhada
Idade detalhada do paciente por ocasião da notificação, exceto mês (incluso
em < de 1 ano)
Unid Saude Not
Unidade de Saúde Notificante
Códigos e nomes da tabela do cadastro Nacional de Estabelecimento de
Saúde (CNES)

Dist Notificação
Distrito de Notificação - Corresponde a um dos cinco Distritos de Saúde em
que está dividido o município de Campinas: Norte, Sul, Leste, Sudoeste e
Noroeste, e cuja área de abrangência corresponde ao endereço da Unidade
de Notificação do caso
DistrResid
Distrito de Saúde de residência
Corresponde a um dos cinco Distritos de Saúde em que está dividido o
município de Campinas: Norte, Sul, Leste, Sudoeste e Noroeste, e cuja área
de abrangência corresponde ao endereço de residência do paciente.
Bairro Resid
Área de abrangência do Centro de Saúde
Corresponde a uma das Unidades básicas de saúde existentes, cuja área de
abrangência corresponde ao bairro de residência do paciente.
Classificação clínica
Classificação clínica da sífilis na gestação:
1 - sífilis primária - cancroduro
2 - sífilis secundária – lesões cutâneo-mucosas (roséolas,
sifílidespapulosas, condilomaplano, alopécia)
3 - sífilis terciária – lesões cutaneomucosas (tubérculos ougomas);
alteraçõesneurológicas (tabes dorsalis, demência);alterações
cardiovasculares(aortite sifilítica, aneurismaaórtico); alterações
articulares (artropatia de Charcot)
4 - sífilis latente - fase assintomática o diagnóstico apenas é obtido por
meio de reações sorológicas
Parceiro tratado concomitantemente à gestante
Avaliar se o parceiro foi tratado concomitantemente à gestante
Sim, Não ou ignorado.
Motivo para o não tratamento do Parceiro
Relata o motivo pelo qual o parceiro não foi tratado
1 - parceiro não teve mais contato com a gestante
2 - parceiro não foi comunicado/convocado à US para tratamento
3 - parceiro foi comunicado/convocado à US para tratamento, mas não
compareceu
4 - parceiro foi comunicado/convocado à US mas recusou o tratamento
5 - parceiro com sorologia não reagente
6 - outro motivo

