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Resumo: A Sífilis é uma infecção sistêmica causada pela bactéria gram- 

negativa chamada de Treponema palidium. Essa infecção pode evoluir para uma 

enfermidade crônica com sequelas irreversíveis a longo prazo. Sua transmissão é 

por via sexual e vertical. Crianças infectadas pelo T.palidium a partir da mãe, 

acarreta a Sífilis Congênita. A evolução natural da doença ocorre em períodos de 

atividade com características clínicas imunológicas e histopatológicas distintas, 

intercalados por períodos de latência os quais não se observa a presença de sinais 

ou sintomas. O objetivo desse estudo é levantar dados sobre a incidência da sífilis 

nos munícipio de Socorro/SP e Amparo/SP, no período de 2013 á 2017. É esperado 

um aumento na incidência da doença nos municípios dentro do período estipulado, 

tendo em vista os dados do Ministério da saúde que apontam um aumento 

substancial no Brasil nos últimos anos. Esse estudo tem como objetivo principal 

levar informações sobre o assunto através de palestras educativas para diminuir a 

incidência da doença.Introdução: Existem mais de 30 patógenos bacterianos, virais 

ou parasitários que podem ser transmitidos no ato sexual causando as infecções 

sexualmente transmissíveis (ISTs), conhecidas antigamente como DTS (doenças 

sexualmente transmissíveis). (PAZ et al, 2004.) A sífilis é causada por uma bactéria 

chamada Treponema Palidum, que é geralmente transmitida via contato sexual e 

infecta o organismo por meio de pequenos cortes presentes na pele ou por 

membranas mucosas, o contagio é maior nos estágios iniciais da infecção. Ocorre 

também através da placenta quando a gestante é portadora da sífilis não tratada ou 

quando realiza o tratamento inadequado (MINISTERIO DA SAÚDE , 2016.), 

chamada de transmissão vertical,  é responsável por altas taxas de morbidade e 

mortalidade, podendo chegar a 40% as taxas de aborto, óbito fetal e morte neonatal 

(MINISTERIO DA SAÚDE, 2015.) Chamada Sífilis congênita, a mãe infectada 

transmite a doença para o bebe, durante a gravidez, no momento do parto ou na 

amamentação por isso o acompanhamento da gestante é importantíssimo. O teste 

deve ser feito na primeira consulta do pré-natal, na 28° semana de gestação e no 

momento do parto. (GARCIA, 2009.) Pacientes com resultado positivo para Sífilis 

devem procurar um tratamento medico imediatamente desde os primeiros sintomas, 

mesmo sem tratamentos as lesões podem desaparecer sem deixar cicatrizes,mas o 

indivíduo continua infectado e pode transmitir a doença(PAZ et al, 2004.) A Sífilis se 

desenvolve em diferentes estágios e os sintomas variam conforme a evolução da 

doença. No entanto, as fases podem se sobrepor umas as outras(AVELLEIRA & 



BOTTINO, 2006.) A lesão especifica é o cancro duro que surge no local da 

inoculação até a infecção, isso em torno de três semanas, geralmente indolor 

(SANTOS & ANJOS,2009.) Após uma ou duas semanas aparecem uma reação 

gânglio regional múltipla e bilateral de nódulos duros e indolor, localizada na região 

genital, no caso do homem é mais comum ou mais raramente intra-uretral 

(GUINSBURG & SANTOS,2010.).Os sintomas podem seguir ou não na ordem 

determinada,  como Sífilis primaria, cerca de dois a três  semanas após o contagio, 

formam se feridas indolores no local Da inflamação. Sífilis secundaria,  ocorre cerca 

de duas a oito semanas após as primeiras feridas se formarem. Aproximadamente 

33% dos indivíduos que não tratam a Sífilis primaria desenvolvem  o 2° estagio, no 

qual o paciente pode apresentar dores musculares, febre, dor de garganta e 

dificuldade para deglutir. Esses sintomas geralmente desaparecem sem tratamento. 

Sífilis Latente – fase assintomática: Esse período corresponde ao estagio inativo da 

Sífilis, em que não há sintomas. Esse estágio pode perdurar por anos sem que a 

pessoa apresente sintomas, podendo desenvolver no próximo estagio. A Sífilis 

terciaria pode surgir de 2 a 40 anos depois do inicio da infecção, podendo 

apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, ósseas, 

cardiovasculares e neurológicas, podendo levar a morte (PIRES et al,2014.). O teste 

rápido é disponível no Sistema Único de saúde (SUS), sendo prático e de fácil 

execução. Quando o teste rápido der positivo é necessário encaminhar uma amostra 

de sangue para o laboratório para fazer um teste treponêmico que irá separar as 

partículas, sendo um teste mais especifico (GUINSBURG & SANTOS, 2010.).O 

tratamento de escolha é a penicilina benzatina ,mas recomenda se procurar um 

profissional de saúde para diagnostico correto e tratamento adequado, dependendo 

década estágio. O método de prevenção da doença é através do uso de 

preservativos (AVELLEIRA & BOTTINO,2006.)Objetivos: Analisar se houve 

aumento significativo da doença nos municípios no período estipulado. Através dos 

resultados, levar informações educativas à população, evidenciando os riscos do 

desenvolvimento da doença, a importância da prevenção, diagnóstico precoce e 

tratamento. Metodologia :Trata-se de um estudo descritivo, que será encaminhado 

ao Comitê de Ética e Pesquisa do grupo UNISEPE para aprovação. Os dados 

obtidos através da  Vigilância epidemiológica de ambos os municípios, serão 

tabelados em planilhas de excell, transformados em gráficos e relatórios discursivos. 

Desenvolvimento Será feita uma pesquisa qualitativa na Vigilância epidemiologia 



de Socorro-SP e Amparo- SP. O responsável pela Vigilância de ambos os 

municípios  fornecerá os dados mediante a assinatura prévia do termo de 

Consentimento livre e esclarecido.  A coleta dos dados será feita no mês  de agosto 

de 2017. Os dados serão analisados e discutidos. Resultados Preliminares 

Espera-se um aumento significativo da doença nos municípios no período analisado.  
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