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Análise da situação apresentada no município de Manhuaçu - MG quanto ao aumento do
número de casos confirmados de sífilis Congênita e Adquirida. Este trabalho consistiu em
uma revisão do tipo bibliográfica, em livros e artigos de revistas especializadas e utilização
dos dados de alguns ESF’s da cidade de Manhuaçu – MG. A epidemia de sífilis consiste em
vários fatos, um deles é a queda na incidência de AIDS que vem sendo má veiculada, quando
a AIDS surgiu a forma de divulgar as campanhas de prevenção foi o medo, mas agora com a
evolução do tratamento e com o aumento de sua eficácia, as pessoas perderam o medo e tem
deixado de utilizar preservativos por não saberem que estes não apenas os protege da AIDS,
mas de todas as DSTs, negligenciando sua periculosidade. Entretanto a resposta também tem
a ver com falhas no uso de preservativo, esses quando usados corretamente tem cerca de 95%
a 97% de eficácia, mas quando utilizados de maneira incorreta sua eficácia cai para cerca de
85% tanto na prevenção das DSTs quanto da gravidez. Além disso, o principal medicamento
utilizado para o tratamento da Sífilis que tem por nome Penicilina Benzatina desde 2014 vem
sofrendo desabastecimento, sua produção tem decaído devido à falta de matéria-prima para a
sua produção, que por ser muito barata não tem gerado interesse de produção, dificultando
assim o tratamento e permitindo que outras pessoas venham a ser contaminada. É preciso que
medidas interventivas sejam tomadas para que riscos como os que possibilitaram a epidemia
de sífilis e outros sejam reduzidos abaixo se encontram como: mudar a forma das campanhas
de prevenção ocorrerem, não o fazendo pelo medo e sim pelo conhecimento e conscientização
da sociedade; melhora da qualidade de ensino e informação em saúde e quebra de tabus.
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