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RESUMO

Sífilis adquirida: Dificuldades encontradas para adesão ao tratamento

A Sífilis é uma doença infecciosa e pode se tornar crônica, sendo transmitida via sexual sem o uso do preservativo ou de forma vertical (de mãe para filho) durante a gestação

comprometendo a visão do recém-nascido em situações não diagnosticadas, tratadas e casos de reinfecção, podendo ainda acometer diversos sistemas e órgãos do corpo

humano como: Sistema Neurológico, Cardíaco e Ósseo. A infecção é subdividida em três fases: Sífilis Primária, Secundária e Terciária. No presente estudo tivemos o intuito de

identificar na literatura as dificuldades encontradas para adesão ao tratamento da sífilis adquirida. Trata-se uma revisão integrativa da literatura acerca da seguinte pergunta

norteadora: quais as dificuldades encontradas pelos parceiros dos portadores de sífilis para adesão ao tratamento da sífilis adquirida? Para responder esta questão, realizou-se

busca nas bases de dados da Lilacs e Pubmed/Medline, e nas bibliotecas virtuais da Scielo e BVS, por meio dos descritores: Sífilis, Sífilis adquirida, Reinfecção por sífilis, sendo o

período de buscas de Fevereiro a Julho de 2016. Foi adotada a estratégia PICO, desta forma os artigos foram selecionados pelos títulos e pela previa leitura do resumo. Foram

encontrados inicialmente 2.279 artigos, após a avaliação do título e do resumo foram descartados 2.272, por não abordarem diretamente a temática do estudo, desta forma, foram

utilizados somente sete artigos científicos. Evidenciou-se que a maioria dos artigos abordava pouco a questão da sífilis adquirida, sendo que os temas mais relatados foram sífilis,

sífilis congênita, sífilis primária, secundária e terciária. Com relação às dificuldades encontradas para a adesão ao tratamento, cita-se: a falta de estratégias de diagnóstico

precoce, deficiência da vigilância epidemiológica, falta de ações para adesão dos parceiros e opções de tratamento, onde se observa uma grande deficiência na resposta no

tratamento realizado com o medicamento Doxiciclina (via oral durante 14 dias), uma vez que o medicamento é via oral e o cliente deve tomar corretamente de acordo com

prescrição, sendo este utilizado quando  não se dispõe e em casos de contra indicação da primeira opção que é a Penicilina Benzatina (instra-muscular, prescrita de acordo com

fase de infecção), é importante ressaltar que existem outros tratamentos, mas preferencialmente deve-se utilizar a primeira opção devido sua resposta eficaz. Diante dos estudos

conclui-se que diversos fatores dificultam a adesão ao tratamento da sífilis. Pela população de afetados serem em sua maioria homens, este fator pode ser um dos impeditivos ao

tratamento, devido os homens serem menos preocupados com a saúde em relação às mulheres. Entretanto, evidencia-se a necessidade de adoção de políticas publicas de

saúde, direcionadas ao rastreamento, tratamento, a conscientização dos infectados e a prevenção das infecções, reinfecções e transmissão entre parcerias sexuais. Desta forma,

acredita-se que a vigilância epidemiologia da sífilis adquirida será mais efetiva, promovendo mais qualidade de vida a população e melhores condições ao tratamento e

rastreamento de novos casos.
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