
Cenário do rastreio da Sífilis em
Oliveira Fortes

No mês de outubro
aproveitando as ações

referentes ao Outubro Rosa
ocorreram sensibilização da
população para métodos de
proteção e oferta de exames

para diagnóstico.

➡ A Sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) curável e exclusiva do ser humano, causada
pela bactéria Treponema pallidum. Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios
(sífilis primária, secundária, latente e terciária).
➡ A transmissão pode ocorrer por relação sexual sem preservativo com uma pessoa infectada ou ser
transmitida para a criança durante a gestação e parto, podendo apresentar consequências severas,
como abortamento, prematuridade, natimortalidade, manifestações congênitas precoces ou tardias e/ou
morte do recém-nascido.
➡ O Brasil, assim como muitos países, apresenta uma reemergência da doença. Diante disso, o
diagnóstico precoce e o tratamento oportuno e adequado da sífilis adquirida, em gestantes e sífilis
congênita, são determinantes para impactar na redução da morbimortalidade.

No ano de 2020 foram realizados 71 exames
VDRL (exame para identificar a Sífilis). Todos os
resultados foram NEGATIVOS. 
Conforme preconiza o Ministério da Saúde,
todas as nossas gestantes realizam 03 exames
durante a gestação. 
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Gráfico de exames realizados de
Janeiro a Dezembro de 2020
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Fonte: Laboratório São Geraldo

Exames realizados por sexo no período
de Janeiro a Dezembro de 2020

87%

13%

EXAMES VDRL

REALIZADOS

POR SEXO.
De janeiro a dezembro de 2020, o município

de Oliveira Fortes realizou um total de 71
exames VDRL, sendo que 60 são do sexo

feminino e 11 do sexo masculino, nenhum
dos pacientes apresentou resultado positivo.
o que representa um baixo índice de exames

realizados em homens. 
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CASOS DE SÍFILIS 
EM GESTANTES

Conclusão

Novidades para 2022

CASOS DE SÍFILIS NO ANO DE 2020

CASOS DE SÍFILIS 
ADQUIRIDA
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       É imperativa a necessidade de se controlar o processo epidêmico da sífilis,
principalmente interromper a cadeia de transmissão vertical. Sífilis na gravidez causa
natimorto, prematuridade, baixo peso ao nascer, doença neonatal, e infecções no recém-
nascido. Estes graves desfechos podem ser prevenidos com um simples e barato teste e
tratamento com Penicilina.
        O Ministério da Saúde (MS) recomenda para gestantes, um teste rápido e/ou VDRL no
primeiro trimestre da gravidez ou na primeira consulta, um segundo no início do terceiro
trimestre da gravidez (28ª. semana) e um terceiro no momento da admissão ao parto. 
        O município de Oliveira Fortes irá capacitar os profissionais da enfermagem de
oliveira Fortes para realizar o teste rápido.  Sua utilização e critérios de exclusão seguem
recomendações definidas pelo MS. O tratamento da sífilis em adultos é simples e de baixo
custo. Considera-se tratamento adequado, quando feito com a penicilina G Benzatina e a
dosagem total e quantidade de aplicação dependem do estadiamento da infecção,
conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão
Vertical de HIV, Sífilis e Hepatites Virais, (Ministério da Saúde, 2016).

 
 

      O Governo de Minas Gerais afim de fortalecer as ações de combate a Sífilis publicou a
RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.731, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021, que institui repasse de
incentivo financeiro, em caráter excepcional, para o fortalecimento das ações de
enfrentamento da Sífilis, no âmbito do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. a
partir dessa resolução foi construído o plano de ações que irá nortear a equipe no combate
e prevenção a Sífilis. O município realizará várias atividades ao longo do ano, tais como:
Capacitação da equipe, realização de testes rápidos, grupos de gestantes, atividades de
Educação em Saúde nas escolas e realização do dia D de conscientização e prevenção da
Sífilis.

Fonte: SINAN - SMS Oliveira Fortes
Laboratório São Geraldo Mercês
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*Publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de Oliveira Fortes e nas redes sociais.
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