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A sífilis é uma doença sexualmente transmissível (DST) que merece destaque dentre as DSTs. 
Doença infecciosa e sistêmica, de notificação compulsória exclusiva do ser humano. Seu 
agente etiológico é uma bactéria espiroqueta, do gênero Treponema, e subespécie 
Treponema pallidum. A transmissão da sífilis, ocorre principalmente através de relação 
sexual e também transmissão vertical. O agente é introduzido no organismo do hospedeiro 
pela mucosa atingindo a corrente sanguínea e disseminando por todo o corpo. Clinicamente, 
a sífilis pode ser dividida por estágios: período de incubação, sífilis primaria, sífilis 
secundária, latente, terciária e congênita. O objetivo dessa pesquisa foi verificar a ocorrência 
da doença em pacientes atendidos pelo SUS, na cidade de Presidente Prudente assistidas no 
laboratório de Análises Clínicas da UNOESTE. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi 
baseada na pesquisa documental e descritiva dos atendimentos realizados Laboratório de 
Análises clínicas Dr. João Carlos Grigoli - UNOESTE, no período de 01/07/2015 à 31/12/2015. 
Foram utilizadas todas as requisições para sífilis, não havendo nenhuma exclusão, 
abordando uma pesquisa descritiva bibliográfica, na qual foram utilizadas referências de 
diversos autores que discutem o tema abordado, enfatizando a importância do diagnóstico 
precoce, promoção à saúde a prevenção à doenças. 628 reagentes, 1279 não reagentes é 
necessário dar mais ênfase à prevenção da doença e promoção à saúde, para que a 
população busque cuidados em suas relações sexuais, transfusões sanguíneas, faça um pré-
natal adequado durante a gestação e cuidado no manuseio de agulhas e demais 
instrumentos perfuro-cortantes. É de extrema importância, que o profissional da saúde, seja 
capacitado de maneira ética e humanizada, para oferecer os devidos cuidados ao paciente, 
bem como orientá-los. Como considerações finais, evidencia-se neste trabalho, a 
importância da criação de ações que objetivem a educação voltada para a saúde. Visto que a 
sífilis e suas complicações são preocupantes em todos seus estágios.         

 


