BOLETIM INFORMATIVO ANUAL EPIDEMIOLÓGICO DE SÍFILIS DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG - 2021
A sífilis é uma doença infecto-contagiosa,
sistêmica, de evolução crônica que nos últimos
anos tem aumentado a sua incidência no
município de Uberaba e no país. A sífilis é
causada pela bactéria Treponema pallidum e
manifesta-se em diferentes estágios: primária,
secundária, latente e terciária.
Este boletim tem o objetivo de atualizar os
dados epidemiológicos da Sífilis, alertando para a
epidemia instalada no município. Trata-se de um
estudo quantitativo baseado nos dados do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN), alimentado pelas fichas de notificação
compulsória preenchidas pelos profissionais de
saúde de Uberaba, no ano de 2021. Foram
abordadas as Sífilis Adquirida, Congênita e em
Gestante.
Em virtude da pandemia do covid-19,
observa-se uma diminuição nas notificações de
casos novos de sífilis tanto quanto o tratamento
adequado para tais pacientes. Para reduzir o
número de casos desta doença faz-se necessário
voltar o olhar dos profissionais e da população
novamente para a sífilis, capacitar todos os
profissionais
envolvidos
neste
contexto,
sensibilizar a população quanto a gravidade da
doença e a busca por atendimento médico diante
de qualquer sinal ou sintoma, além de aumentar
a distribuição da penicilina, investir em ações de
Educação em Saúde sobre os perigos do sexo
sem camisinha e sobre a importância do
tratamento do parceiro da gestante com sífilis,
visto a baixa adesão destes parceiros no
tratamento acarretando um aumento nos índices
de recontaminação da gestante.
Este boletim reforça o compromisso da
Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba com a
divulgação dos dados epidemiológicos do
município para uma gestão baseada em
evidências proporcionando o planejamento e a
programação das ações em saúde.
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