
 

 

 

                                                                

 
 

INCIDÊNCIA DE SÍFILIS

RESUMO:  
 
Sífilis é uma Doença Sexualmente Transmissível (DST) causada pela bactéria 
pallidum, principalmente transmitida via sexual ou durante a gestação. No município de Félix 
do Xingu-PA são notificados quatro tipos de sífilis, sendo elas: congênita, em adultos 
(transmitido sexualmente), em gestantes e não especificados (casos de assintomáticos
não sabiam da infecção). Considerando a gravidade e prevalência da sífilis no país inteiro e, 
em especial, nas Regiões Sul e Sudeste do Pará, esta pesquisa teve por objetivo analisar a 
incidência das quatro formas características da doença no Municípi
PA, discutindo ainda a importância da Educação Sexual nas escolas da região. Para tanto, 
foram analisados os dados de agravos notificados nos anos de 2018, 2019 e dois primeiros 
meses de 2020, cedidos pela Vigilância Epidemiológica 
Em 2018, houveram múltiplos casos no município de São Félix do Xingu, que se subdividem 
nos 4 estágios da doença: onde no mesmo ano 5 casos foram confirmados no estágio 
congênito, 23 casos por transmissão sexual  excluída a 
confirmados em gestantes e 18 casos de estágio em que não houve especificação do 
contágio. Nos anos posteriores, houve aumento em alguns dos estágios: na congênita, 
houve 2 em 2019; e até o início de 2020 (antes da pandemia do COVI
notificado nenhum caso, ou seja, diminuiu. Por transmissão sexual, foram notificados 6 
casos em 2019; e em 2020 apenas 4 casos; com as gestantes os registros aumentaram 
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Sífilis é uma Doença Sexualmente Transmissível (DST) causada pela bactéria 
, principalmente transmitida via sexual ou durante a gestação. No município de Félix 

PA são notificados quatro tipos de sífilis, sendo elas: congênita, em adultos 
(transmitido sexualmente), em gestantes e não especificados (casos de assintomáticos
não sabiam da infecção). Considerando a gravidade e prevalência da sífilis no país inteiro e, 
em especial, nas Regiões Sul e Sudeste do Pará, esta pesquisa teve por objetivo analisar a 
incidência das quatro formas características da doença no Município de São Félix do Xingu
PA, discutindo ainda a importância da Educação Sexual nas escolas da região. Para tanto, 
foram analisados os dados de agravos notificados nos anos de 2018, 2019 e dois primeiros 
meses de 2020, cedidos pela Vigilância Epidemiológica em Saúde de São Félix do Xingu. 
Em 2018, houveram múltiplos casos no município de São Félix do Xingu, que se subdividem 
nos 4 estágios da doença: onde no mesmo ano 5 casos foram confirmados no estágio 
congênito, 23 casos por transmissão sexual  excluída a forma primária, 16 casos 
confirmados em gestantes e 18 casos de estágio em que não houve especificação do 
contágio. Nos anos posteriores, houve aumento em alguns dos estágios: na congênita, 
houve 2 em 2019; e até o início de 2020 (antes da pandemia do COVID-
notificado nenhum caso, ou seja, diminuiu. Por transmissão sexual, foram notificados 6 
casos em 2019; e em 2020 apenas 4 casos; com as gestantes os registros aumentaram 
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Sífilis é uma Doença Sexualmente Transmissível (DST) causada pela bactéria Treponema 
, principalmente transmitida via sexual ou durante a gestação. No município de Félix 

PA são notificados quatro tipos de sífilis, sendo elas: congênita, em adultos 
(transmitido sexualmente), em gestantes e não especificados (casos de assintomáticos que 
não sabiam da infecção). Considerando a gravidade e prevalência da sífilis no país inteiro e, 
em especial, nas Regiões Sul e Sudeste do Pará, esta pesquisa teve por objetivo analisar a 

o de São Félix do Xingu-
PA, discutindo ainda a importância da Educação Sexual nas escolas da região. Para tanto, 
foram analisados os dados de agravos notificados nos anos de 2018, 2019 e dois primeiros 

em Saúde de São Félix do Xingu. 
Em 2018, houveram múltiplos casos no município de São Félix do Xingu, que se subdividem 
nos 4 estágios da doença: onde no mesmo ano 5 casos foram confirmados no estágio 

forma primária, 16 casos 
confirmados em gestantes e 18 casos de estágio em que não houve especificação do 
contágio. Nos anos posteriores, houve aumento em alguns dos estágios: na congênita, 

-19), não havia sido 
notificado nenhum caso, ou seja, diminuiu. Por transmissão sexual, foram notificados 6 
casos em 2019; e em 2020 apenas 4 casos; com as gestantes os registros aumentaram 
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para 19 casos em 2019; e 5 casos em 2020; e não especificados for
2019 e 2020 apenas 13. O elevado número de pacientes acometidos pela doença explícita a 
importância da educação sexual nas escolas, para a prevenção de DST´s. Outrossim que 
contribui com tal problemática, é o fato de esse assunto ser mu
falamos de crianças e adolescentes. Os pais se sentem também constrangidos em abordar 
o assunto, pois muitos nem se quer receberam tal orientação quando estavam na mesma 
idade, daí a importância do papel da escola no sentido format
adolescentes, considerando que a educação sexual ainda é um tabu no âmbito familiar. Em 
decorrência da falta de discursão sobre a temática, muitos adolescentes só têm a 
preocupação em não engravidar, mas acabam esquecendo das DST´s, por 
de casos na região de São Felix do Xingu aumenta drasticamente. Portanto, é importante 
que a educação sexual seja trabalhada de maneira transversal com os alunos das escolas 
da rede pública de São Félix do Xingu, contribuindo para a diminuiç
anualmente pela vigilância epidemiológica.
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para 19 casos em 2019; e 5 casos em 2020; e não especificados foram para 25 casos em 
2019 e 2020 apenas 13. O elevado número de pacientes acometidos pela doença explícita a 
importância da educação sexual nas escolas, para a prevenção de DST´s. Outrossim que 
contribui com tal problemática, é o fato de esse assunto ser muito marginalizado quando 
falamos de crianças e adolescentes. Os pais se sentem também constrangidos em abordar 
o assunto, pois muitos nem se quer receberam tal orientação quando estavam na mesma 
idade, daí a importância do papel da escola no sentido formativo das crianças e 
adolescentes, considerando que a educação sexual ainda é um tabu no âmbito familiar. Em 
decorrência da falta de discursão sobre a temática, muitos adolescentes só têm a 
preocupação em não engravidar, mas acabam esquecendo das DST´s, por 
de casos na região de São Felix do Xingu aumenta drasticamente. Portanto, é importante 
que a educação sexual seja trabalhada de maneira transversal com os alunos das escolas 
da rede pública de São Félix do Xingu, contribuindo para a diminuição dos casos notificados 
anualmente pela vigilância epidemiológica. 
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am para 25 casos em 
2019 e 2020 apenas 13. O elevado número de pacientes acometidos pela doença explícita a 
importância da educação sexual nas escolas, para a prevenção de DST´s. Outrossim que 

ito marginalizado quando 
falamos de crianças e adolescentes. Os pais se sentem também constrangidos em abordar 
o assunto, pois muitos nem se quer receberam tal orientação quando estavam na mesma 

ivo das crianças e 
adolescentes, considerando que a educação sexual ainda é um tabu no âmbito familiar. Em 
decorrência da falta de discursão sobre a temática, muitos adolescentes só têm a 
preocupação em não engravidar, mas acabam esquecendo das DST´s, por isso, o número 
de casos na região de São Felix do Xingu aumenta drasticamente. Portanto, é importante 
que a educação sexual seja trabalhada de maneira transversal com os alunos das escolas 
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