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Muito se tem discutido, atualmente, sobre o controle das 

doenças sexualmente transmissíveis (DST´S) no mundo. 

Entre as infecções mais comuns está à clamídia, uma 

bactéria gram-negativa que seu agente transmissor é a 

Chlamydia trachomatis e caracteriza-se por uma doença 

infecto-contagiosa que pode atingir homens e mulheres 

sexualmente ativos e nas mulheres pode se manifestar de 

forma assintomática. No entanto, deve se salientar que 

não há registro de casos de clamídia congênita 

(transmissão vertical, da mulher grávida para o feto). 

Entretanto, mães infectadas podem contaminar seus filhos 

no momento do parto, que podem contrair conjuntivite 

(oftalmia neonatal) ou mesmo pneumonia.
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Relatar os aspectos epidemiológicos no nordeste e 

as implicações da clamídia na reprodução humana 

na mulher.
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No organismo feminino, a infecção clamidial é observada em idade fértil 

e sexualmente ativa. Os sinais e sintomas aparecem em uma pequena 

proporção de mulheres infectadas.  O risco maior para esse gênero se 

dá com a progressão da infecção que atinge o endométrio levando à 

endometrite, salpingite nas tubas de Falópio e peritonite, quando a 

infecção atinge o peritônio pélvico. 
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Portanto, em decorrência desses aspectos, a Chlamydia trachomatis

ainda representa um grave problema de saúde pública na região 

nordeste do Brasil e no mundo, visto que, a bactéria acomete o sexo 

feminino causando severos danos que levam a infertilidade.
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