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Introdução 

A sífilis é doença infecto-contagiosa, transmitida 

pela via sexual e verticalmente durante a gestação. 

Caracteriza-se por períodos de atividade e latência; 

pelo acometimento sistêmico disseminado e pela 

evolução para complicações graves em parte dos 

pacientes que não trataram ou que foram tratados 

inadequadamente. 

Objetivo 

O presente estudo tem como objetivo descrever a 

ocorrência da sífilis em adultos entre os sexos 

feminino e masculino no Município de Marabá-Pa. 

Materiais e Métodos 

Estudo do tipo seccional de todos os casos 

residentes no município de Marabá-Pará e 

notificados pelo Sistema de Informação de Agravos 

de Notificação (Sinan) no período de 2009 a 2014. 

Resultados e Discussão 

Foram notificados 860 casos nos referidos anos. 

Destes casos foram 239 no sexo masculino e 623 

no sexo feminino. Os resultados demonstram que 

as mulheres procuram mais o serviço de 

diagnóstico, isto pode estar relacionado a realização 

dos testes de VDRL no pré natal, Como foram 

vistos, os dados da pesquisa reforçam, de certa 

forma, a ideia de outros estudos que associam a 

pouca procura por serviços de saúde por parte de 

homens a um modelo hegemônico de 

masculinidade. As inferências deste estudo 

apontaram que o imaginário de ser homem pode 

aprisionar o masculino em amarras culturais, 

dificultando a adoção de práticas de autocuidado, 

pois à medida que o homem é visto como viril, 

invulnerável e forte, procurar o serviço de saúde, 

numa perspectiva preventiva, poderia associá-lo à 

fraqueza, medo e insegurança; Uma outra questão 

que reforça a ausência dos homens ao serviço de 

saúde seria o medo da descoberta de uma doença 

grave, assim, não saber pode ser considerado um 

fator de “proteção” para os homens estudados.  

Conclusões 

A pesquisa demonstra uma maior incidência da 

doença na categoria feminina, fato este relacionado 

às politicas publica voltadas para saúde da mulher 

outro ponto relevante é a dificuldade de acesso e 

falta de unidades específicas para o tratamento da 

saúde do homem.  


