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A sífilis, doença causada pelo Treponema pallidum, agente infeccioso transmitido 
por via sexual e gestacional, continua sendo um importante problema de saúde 
pública. A doença pode evoluir em três estágios: o primeiro, conhecido como 
sífilis primária, caracteriza-se por feridas indolores genitais, na boca ou no reto; a 
forma secundária é caracterizada por erupções cutâneas, e no estágio terciário 
podem ser vistos danos cerebrais, neurológicos, em olhos ou coração. O T. 
pallidum pode ser transmitido ao feto em qualquer período da gestação, 
provocando a sífilis congênita que favorece a ocorrência de aborto e má formação 
do feto, podendo levar a sequelas como cegueira, surdez e deficiência mental no 
bebê, além do risco aumentado de morte ao nascer. Este trabalho tem como 
objetivo avaliar a situação de sífilis no município de Feira de Santana, Bahia, 
entre os anos de 2010 e 2016. Os dados foram obtidos através do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação (SINAN), Secretaria Municipal de Saúde. 
Por ano, de 2010 a 2013 foram diagnosticados com sífilis cerca de 20 a 30 
gestantes (G) e 25 a 78 recém-nascidos (RN); em 2014, 95 G e 102 RN; em 
2015, 133 G e 108 RN e em 2016, 80 G e 70 RN. No primeiro semestre de cada 
ano, de 2010 a 2013, cerca de 10 casos foram confirmados em gestantes e 13 
casos em RN. Neste período em 2014 foram diagnosticados 50 G e 48 RN; em 
2015, 57 G e 47 RN e em 2016, 80 G e 70 RN. A faixa etária de maior prevalência 
em gestante é de 20-34 anos e em RN a maior incidência é de sífilis congênita 
recente. A Unidade de Saúde que mais notificou em pré-natal de 2010 a 2012 foi 
o Centro de Referência Municipal das DST HIV e AIDS; de 2013 a 2016 foi o 
Hospital Inácia Pinto dos Santos. Houve um aumento expressivo da doença e 
apesar das campanhas e do fácil diagnóstico e tratamento, novos casos estão 
sendo confirmados no município, demonstrando fortalecimento dos serviços de 
pré-natal, embora a maioria dos casos continue sendo detectada tardiamente. 
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