SÍFILIS: SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DE UM MUNICÍPIO SITUADO À LESTE
DO MATO GROSSO DO SUL
Cíntia Aparecida Julio de QUEIROZ
Ester Cristina dos Santos XAVES
Adriana Luiz Sartoreto MAFRA
RESUMO
Introdução: Elegemos a sífilis como fator importante para a realização desta pesquisa pelo
fato desta ter tido um aumento considerável na detecção de novos casos nos últimos anos.
Objetivo Geral Caracterizar o perfil epidemiológico da sífilis adquirida, em gestante e
congênita notificada em um município situado à Leste do Estado do Mato Grosso do Sul no
período de 2015 a 2019.Objetivo: Descrever e avaliar os dados presentes na ficha de
notificação da Sífilis Adquirida em Gestante e Congênita registrados no banco de dados do
SINAN, a qual contém dados sociodemográficos e clínicos dos pacientes notificados.
Considerou-se as seguintes variáveis: faixa etária, gênero, raça/cor, escolaridade, critério de
confirmação, classificação clínica, idade gestacional, pré-natal realizado, esquema de
tratamento e evolução do caso. Metodologia: Trata-se de um levantamento epidemiológico,
por meio de uma abordagem quantitativa de natureza exploratória e descritiva, efetuado a
partir do levantamento de dados nas Fichas de Investigação Epidemiológica de Sífilis. O
estudo foi realizado em Aparecida do Taboado/MS, município situado à leste do Mato Grosso
do Sul. Resultados: No período de 2015 a 2019, foram notificados 51 casos de sífilis, sendo
31 de casos de sífilis adquirida, 19 casos de sífilis em gestante e 1 caso de sífilis congênita.
Conclusão: A enfermagem é muito importante nesse contexto, principalmente no momento
de preenchimento das fichas de notificações, para que haja uma melhor compreensão, uma
vez os dados avaliados, que as políticas públicas sejam construídas de acordo com as
necessidades apresentadas para essa população encontrada.
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