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FREQUÊNCIA DE CASOS DE SÍFILIS NO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU/SP NO 

PERÍODO DE 2014 A 2016. 

 

1. RESUMO  

 
A sífilis é uma doença infectocontagiosa, sexualmente transmissível, que pode 

acometer vários órgãos e o sistema nervoso se não diagnosticada e tratada 

precocemente. A Organização Mundial da Saúde estima hoje mais de um milhão de 

casos de infecções sexualmente transmissíveis no mundo, por dia. A carência de 

informações acerca da sífilis é notória, e seu desconhecimento torna o problema das 

doenças sexualmente transmissíveis ainda maiores. Apesar de ter tratamento e 

métodos de diagnósticos fáceis, de baixo custo e efetivos, a sífilis ainda é um grande 

problema de saúde pública nos dias atuais em diversos países. Os dados do trabalho 

foram coletados através da Vigilância Epidemiológica da cidade de Mogi Guaçu no 

período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016, e o objetivo do estudo foi verificar a 

frequência de casos de sífilis nesse período, onde as variáveis do estudo foram faixa 

etária e sexo. Após a análise dos dados foi constatado um aumento de 89,1 % nos 

números de casos de sífilis no município de Mogi Guaçu/SP no período de 2015 a 

2016. Podendo ser observado uma predominância de 51% de pacientes do sexo 

masculino e 61% que apresentavam faixa etária entre 17 a 37 anos de idade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 
A sífilis é uma doença infectocontagiosa, causada pela bactéria Treponema 

pallidum, que pode ser transmitida principalmente pelo contato sexual, mas pode ser 

transmitida também verticalmente, por contato com lesões contagiantes, e raramente 

por transfusões sanguíneas. Clinicamente, a sífilis mostra períodos de atividade e 

latência, com características clinicas e imunológicas diferentes, sendo elas: Sífilis 

primária, secundária, latente e terciária. A sífilis primária é caracterizada por uma lesão 

específica, o cancro duro, que surge no local da inoculação (95% dos casos na região 

genital). Na sífilis secundaria serão afetados pele e órgãos internos correspondendo 

a distribuição do T. pallidum por todo o corpo. Após a sífilis secundaria a doença 

entrará no período latente, na qual a doença não apresenta nenhum sinal e sintoma. 

Na sífilis terciária, as lesões estão localizadas na pele, mucosas, sistema 



cardiovascular e sistema nervoso, caracterizando a fase mais grave da doença. O 

diagnóstico da sífilis é feito através da associação entre os dados clínicos do paciente 

e os resultados dos exames. O diagnóstico laboratorial pode ser feito através da 

pesquisa direta do Treponema pallidum por microscopia de campo escuro, e por 

exames sorológicos através dos métodos treponêmicos e não-treponêmicos, onde os 

mais utilizados hoje são o VDRL e o FTA-Abs como confirmação diagnóstica, 

respeitando sempre a fase evolutiva da doença. Para o tratamento da sífilis indica-se 

o uso de penicilina benzatina, tratando tanto o paciente quanto seu parceiro. De 

acordo com o boletim epidemiológico da secretaria de vigilância em saúde, no período 

de 2010 a 2015 foi possível observar um grande aumento nos números de casos de 

sífilis no Brasil, se destacando a sífilis adquirida que em 2010 apresentou 1.249 casos, 

e em 2015 apresentou 65.878 casos, um aumento de mais de 5.000%. Podendo 

observar que na série de casos de sífilis notificados 60,1% são homens e 55,6% dos 

casos eram da faixa etária de 20 a 39 anos. Sendo assim é importante e relevante 

realizar estudos que atuem nesta área, pois o conhecimento serve de parâmetro para 

ações do município em estudo em prol da população. 

 
3. OBJETIVOS: 
 

Verificar através de dados epidemiológicos a frequência de casos de sífilis no 

período de 2014 a 2016 no município de Mogi Guaçu/SP. 

 
Objetivos específicos 
 

• Classificar por faixa etária e sexo os casos obtidos neste período. 

• Determinar se houve aumento dos números de casos notificados nos últimos 

três anos. 

 

4. METODOLOGIA 
 

O presente trabalho foi aprovado pela Plataforma Brasil sob o número do CAAE 

69036717.6.0000.5679 e seguiu com as exigências para pesquisas que envolvem 

seres humanos, de acordo com a Resolução CNS nº 466/12. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva transversal. Os dados foram coletados das 

fichas de notificações da vigilância epidemiológica do município de Mogi-Guaçu/SP 

no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016.  



5. DESENVOLVIMENTO 
 

De acordo com os dados das fichas de notificação da vigilância epidemiológica   

foram avaliados:  a frequência de casos obtidos, faixa etária e sexo do paciente.   

Os dados coletados foram analisados observando-se a especificidade da 

pesquisa, gerando resultados, que serão colocados em gráficos e tabelas, 

possibilitando a discussão dos mesmos e a conclusão do trabalho. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Até o momento foram gerados os seguintes resultados: No período de 2014 

foram notificados à vigilância epidemiológica 55 casos de sífilis adquirida e 6 casos 

de sífilis em gestantes. Em 2015, 46 adquirida e 7 em gestantes. Já no ano de 2016 

houve um aumento nos números de ambas as sífilis, apresentando 87 casos de sífilis 

adquirida e 14 em gestantes, constatando um aumento de 89,1% no número de sífilis 

no município de Mogi-Guaçu/SP no período de 2015 a 2016. Podendo ser observado 

uma predominância de 51% do sexo masculino e 61% de pacientes que 

apresentavam faixa etária entre 17 a 37 anos de idade. 
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