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A sífilis é doença infectocontagiosa, de acometimento sistêmico, transmitida, 

principalmente, pela via sexual e vertical. No Brasil, devido a sua importante 
epidemiologia, lança-se mão dos testes rápidos como parte das estratégias para 
ampliar sua cobertura diagnóstica, incorporando-o principalmente no pré-natal. O 
presente estudo visa explorar os resultados da unidade itinerante “Fique Sabendo” 
no estado de Sergipe, no período de abril de 2015 a abril de 2016, contextualizando-
os com seus determinantes sociais em saúde. Trata-se de um estudo descritivo, 
cujos dados foram coletados a partir de 15 ações realizadas na capital Aracaju e 
cidades circunvizinhas, a partir da aplicação de questionário e coleta de material 
biológico para realização de teste rápido para Sífilis. A campanha abordou 2274 
indivíduos, dos quais 1878 (82,6 %) foram testados para Sífilis, sendo 1146 (61 %) 
do sexo feminino e 732 (39%) do sexo masculino. Houve um total de 89 testes 
reagentes (4,74%), sendo 52,2% do sexo feminino. A positividade foi 4,4% nas 
mulheres e de 5,3% nos homens. Em ambos os sexos, as maiores taxas de 
positividade relativa foram encontradas na faixa etária de 60-69 anos (12, 4% nas 
mulheres e 10,42% nos homens). No tocante ao estado civil, 33 (37,1%) eram 
casados ou vivam em união estável; 1 (1,1%) era separado; 2 (2,2%) eram viúvos; 
43 (48,3%) eram solteiros e 10 (11,2%) relatavam outros estados civis. Aqueles que 
fizeram uso de drogas ilícitas em algum momento da vida e os etilistas tiveram 
positividade relativa, respectivamente, de 8% e 5%, enquanto aqueles que negam 
uso de tais substâncias, de 3,4%. Ademais, 3 (3,4%) indivíduos apresentaram 
coinfecção com o HIV; 1 (1,1%) com Hepatite B e 1 (1,1%) com Hepatite C. Na 
população estudada, os resultados mostram uma maior positividade relativa entre 
homens e indivíduos solteiros e destaca a ocorrência de sífilis em faixas etárias 
mais elevadas. Sugere-se, ainda, que o álcool e as drogas contribuem 
positivamente para a transmissão dessa doença. 
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