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OBJETIVOS
Assim, analisar o comportamento da Sífilis no Ceará é 
de extrema relevância para contribuir para um 
diagnóstico da situação da doença e implantação de 
práticas resolutivas em saúde. Dessa forma, este 
projeto se torna importante para ampliar discussões 
acerca do tema e maximizar dados.

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível que 
é causada pela bactéria Treponema pallidum.  É uma 
doença multifacetada, com sérias implicações para a 
mulher grávida e seu concepto.

INTRODUÇÃO
Nesse sentido, a análise sobre a Sífilis no Ceará revela 
a importância da implantação de medidas mais eficazes 
e corretas na promoção e prevenção de saúde de 
mulheres gestantes, adolescentes e adultos, com 
maiores investimentos em estratégias de saúde como 
também da disponibilidade de terapêuticas para a 
população, além da busca pelo engajamento da 
sociedade a essas práticas.

CONCLUSÃO

Observou-se uma elevação do número total de casos, 
constantemente, no decorrer do período de 2014 a 
2016. Além disso, foi observada a constante elevação 
na taxa de incidência de Sífilis congênita. Pôde ser 
verificado, ainda, que houve aumento de cerca de 60% 
na taxa de Sífilis adquirida entre os anos de 2015 e 
2016. Apesar da diminuição na taxa de detecção o 
número de casos de sífilis em gestantes apresentou 
elevação nos últimos anos. Os achados deste estudo 
demonstram que a incidência de Sífilis congênita é 
superior à taxa de detecção de Sífilis em gestantes, 
representando um problema emergente de saúde, visto 
que tal indicativo aponta para o maior acontecimento 
da transmissão vertical entre mãe e filho e para uma 
menor detecção e tratamento de casos de Sífilis em 
gestantes. Outro fato apontado é sobre o aumento total 
do número de casos da doença, o que torna possível 
inferir a ocorrência de uma maior taxa de transmissão 
transversal, haja vista o maior número de infectados e 
a maior possibilidade do contato sexual entre uma 
pessoa doente e uma não doente ocorrer de forma 
desprotegida.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA SÍFILIS NO CEARÁ E DE SUAS IMPLICAÇÕES À SAÚDE DA POPULAÇÃO

MÉTODO
Trata-se de um estudo transversal, a partir de uma 
revisão epidemiológica descritiva baseada em boletins 
informativos divulgados pela Secretaria de Saúde do 
Ceará nos anos de 2016 e 2017 e de outros 
documentos complementares. Foi realizada análise 
descritiva dos dados a respeito da Sífilis adquirida, 
congênita e em gestantes. Analisaram-se, ainda, as 
implicações da situação da Sífilis no Ceará além dos 
dados referentes a infecção e transmissão. 
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