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Nos últimos anos, com a integração dos países devido à globalização, houve um 

aumento da circulação de pessoas e mercadorias, estreitando as distâncias e 

compartilhando agentes de doenças, para além das fronteiras de seus países de origem e 

residência. 

Evidenciou-se, portanto, mudanças importantes no padrão de morbi-mortalidade na 

população, pela alteração do comportamento epidemiológico de doenças endêmicas já 

conhecidas, pelo aparecimento de doenças emergentes e reemergentes, pelo aumento na 

ocorrência de agravos inusitados, situações de emergências epidemiológicas de natureza 

infecciosa, catástrofes, surtos e epidemias causados por agentes tóxicos, infecciosos ou 

desconhecidos. 

Diante desse cenário, que passa a exigir dos serviços de saúde respostas mais ágeis 

aos riscos e emergências em Saúde Pública, o Centro de Informações Estratégicas em 

Vigilância em Saúde do Recife (Cievs Recife) realiza diariamente mineração de rumores e 

notícias de surtos, epidemias e eventos que possam caracterizar um risco ou emergência em 

saúde pública, através da captação oportuna nos principais meios de comunicação. 

O objetivo é divulgar e atualizar os profissionais e gestores da saúde sobre a 

ocorrência de eventos relacionados às emergências em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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TOXINA FAZ GOVERNO DE SANTA CATARINA PROIBIR CULTIVO DE OSTRAS 

 
20/10/2017 21h36 

 

SÃO PAULO - O governo de Santa Catarina interditou preventivamente o cultivo e a 
comercialização de ostras, vieiras, mexilhões e berbigões em todo o litoral catarinense. Uma toxina 
paralisante, encontrada em Porto Belo, no Litoral Norte do estado, foi o motivo da determinação. 
Com a interdição, ficaram proibidas a retirada, venda e o consumo de moluscos. 

A toxina foi identificada em exames feitos na água e nos moluscos cultivados na Ilha João da 
Cunha. Ela pode causar diarreia, náuseas, vômitos, dores abdominais e perda de sensibilidade nas 
extremidades do corpo. Em casos mais graves, pode ocorrer paralisia generalizada e morte por 
falência respiratória. 

O governo catarinense alerta que essas toxinas não são degradadas com o cozimento ou o 
processamento dos alimentos. Como os moluscos são filtradores, independentemente de serem 
cultivados ou não, podem acumular as toxinas. 

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) faz coletas 
de monitoramentos das áreas de produção de ostras, vieiras, mexilhões e berbigões. Os resultados 
dessas análises vão definir a liberação ou não da interdição das áreas afetadas. 

Em 2013, 2014 e 2016, houve interdições do cultivo de moluscos no litoral catarinense. Em 
2013, por causa de um vazamento de óleo no bairro Tapera, em Florianópolis. Em 2014 e 2016, por 
causa da presença de uma toxina produzida por algas do gênero Dinophysis, que pode causar 
intoxicação alimentar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://oglobo.globo.com/brasil/toxina-faz-governo-de-santa-catarina-proibir-cultivo-de-ostras-21975339


4 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Secretaria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 
Fone: (81) 3355-1891 / Fax: (81) 3355-3183 Twiter: @cievsrecife 

e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.wordpress.com / 

  

CAPITAL TEM SURTO DE HEPATITE A; SAIBA TUDO SOBRE A DOENÇA 
15/10/2017 - 11h29min 

O surto de hepatite A na cidade de São Paulo - onde a quantidade de casos saltou 773% nos 

nove primeiros meses de 2017 na comparação com o mesmo período do ano passado - tem 

assustado moradores da Baixada Santista, mesmo com os números na região controlados. Um dos 

problemas é o desconhecimento de muita gente sobre transmissão e tratamento da doença. 

O santista Cayke Nascimento, de 22 anos, por exemplo, ficou surpreso quando recebeu o 

diagnóstico de hepatite A em setembro. 

"No começo, achei que fosse virose ou gastrite porque senti dores abdominais muito fortes. 

Mas comecei a ter diarreia, mal-estar, tontura, fadiga e ânsia de vômito. A urina também saiu com 

uma cor amarela muito escura. Fui ao médico, preocupado, mas nunca imaginei. Assim que peguei o 

resultado, o doutor avisou: hepatite A". 

A doença - A hepatite A, na maioria das vezes, não tem sintomas. É uma doença infecciosa 

que causa inflamação no fígado e, por isso, traz mal-estar à pessoa. Geralmente evolui para cura 

espontânea em mais de 90% dos casos. Outras vezes, exige a internação do paciente. 

Sua transmissão é pela ingestão de água ou alimento contaminado pelo vírus presente nas 

fezes de pessoas infectadas. Esse vírus pode sobreviver por até quatro horas na pele das mãos e dos 

dedos. 

O risco é que, durante o período de incubação, que leva em média de duas a seis semanas, os 

sintomas não se manifestam. Desse modo, a doença pode ser transmitida via contato sexual, 

principalmente oral e anal, mas também pela ingestão de alimentos manuseados por pessoas 

infectadas. 

Alcance - Enquanto em São Paulo os casos saltaram de 64 de janeiro a setembro de 2016 

para 559 no mesmo período deste ano (aumento de 773%), na Baixada Santista há ao menos 103 

confirmações de hepatite A nos nove primeiros meses de 2017. Os dados excluem Praia Grande, que 

não enviou seus números à Reportagem. Ano passadas foram 229 notificações. 

Diante disso, o médico infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) 

Leonardo Weissmann indica medidas de controle que podem prevenir a doença. 

"Vacinação; lavar as mãos após ir ao banheiro, trocar fraldas, antes de comer ou de 

manusear alimentos; tomar água filtrada e de fonte confiável; lavar bem os alimentos consumidos 

crus; e cozinhar bem os frutos do mar. Na vida sexual, usar preservativo em qualquer relação, 

incluindo o sexo oral, e lavar as mãos e as regiões genital e anal antes e após a relação". 

http://www.atribuna.com.br/o-jornal-da-baixada-santista/
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Tratamento - Cuidar da hepatite A é simples e requer repouso absoluto, pois o corpo se 

recupera da doença sozinho em um ou dois meses. Em casos mais severos, porém, pode demorar 

seis meses para o vírus ser eliminado. E, uma vez com ele, a imunidade fica para o resto da vida. Para 

sorte de Cayke, mais tranquilo depois do susto e das orientações do médico. "Em duas semanas 

melhorei". 

Vacinas - Além das precauções de higiene, as vacinas são a arma mais importante quando o 

assunto é a prevenção contra hepatites. Neste ano, foi ampliado o público-alvo da vacinação contra a 

doença, gratuita para crianças. Adultos devem se imunizar em clínicas particulares.  

Crianças com até cinco anos podem ser protegidas no Sistema Único de Saúde (SUS). Antes, a 

idade máxima era 2 anos.  

Em países que adotaram o esquema de vacinação com uma dose contra a hepatite A, houve 

controle da incidência principalmente em creches, proporcionando proteção à população geral. 

De acordo com o Ministério da Saúde, estudos também têm demonstrado que, em 95% dos 

vacinados, há produção de anticorpos em níveis protetores quatro semanas após a primeira dose. As 

vacinas são oferecidas em qualquer Unidade Básica de Saúde. 

De acordo com o médico infectologista assistente-doutor da Divisão de Moléstias Infecto 

contagiosas do Hospital das Clínicas de São Paulo, Evaldo Stanislau, a recomendação é para que não 

só os pais vacinem as crianças, mas também adultos procurem proteção, principalmente os que têm 

alguma outra doença crônica. 

"Porque a hepatite A, apesar de controlada, pode levar sim à morte por insuficiência 

hepática, em menos de 1% dos casos. Na Baixada, os números de casos são pouco relevantes, pois 

nem sempre os médicos lembram de notificar. E esse ano tivemos casos graves. Eu cuidei de um 

paciente em Santos que quase precisou de transplante".  

Tipos B e C - Apesar de mais comentada agora, não é a hepatite A que preocupa mais. Os 

tipos B e C apresentam maior risco aos pacientes porque têm mais chances de se tornarem doenças 

crônicas, causando cirrose e câncer. E um mito precisa cair: o tipo A não evolui para B ou C. 

"A evolução de doença hepatite A não existe. Cada tipo de hepatite é causado por um vírus. 

São doenças diferentes cujo resultado final é a inflamação do fígado. Isso é o que elas têm em 

comum", explica o hepatologista gastroenterologista e professor da Universidade Metropolitana de 

Santos (Unimes), Elson Vidal Martins Júnior. 

A hepatite A é uma doença normalmente benigna. Só em 0,1% dos casos ocorre a hepatite 

fulminante, que exige internação imediata. Já nas outras, a diferença da B para a C é que esta última 

tem maior chance de ficar crônica. 
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"Essa taxa varia de 5 a 10% na hepatite B. Na C, o risco de a doença ficar crônica é de 60 a 

70% e pessoas infectadas que ficam com a doença têm comprometimento no fígado e risco de 

evolução para cirrose ou câncer". 

Segundo Elson Júnior, portadores de hepatite crônica veem crescer em até 30% a chance de 

desenvolvimento de cirrose que um indivíduo normal. Por isso é tão importante o adulto pedir o 

exame ao médico, pois nos tipos B e C não há sintomas. Estão no grupo de maior risco pessoas que 

utilizaram injetáveis, receberam sangue antes de 1992 ou têm número alto de parceiros sexuais. 
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NOVA VACINA HEXAVALENTE PARA BEBÊS CHEGA AO MERCADO BRASILEIRO 
18/10/2017 

A vacina pediátrica hexavalente da Sanofi Pasteur, já presente em 86 países, chega esse mês 

no mercado privado para ser mais uma importante ferramenta de proteção contra seis doenças 

potencialmente graves: difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, hepatite B e doença invasiva 

por Haemophilus influenzae do tipo b – bactéria causadora de meningite e outras infecções graves 

como, pneumonia, artrite séptica e epiglotite1. 

“O sistema imunológico dos bebês ainda está em desenvolvimento e, por isso, é importante 

que os pais sigam as orientações dos calendários de vacinação para crianças e garantam que os seus 

filhos estejam imunizados”, alerta a Gerente Médica da Sanofi Pasteur, Ana Paula Flora. O esquema 

vacinal da vacina hexavalente é de três doses mais uma dose de reforço em crianças de seis semanas 

a dois anos de idade, de acordo com as recomendações dos programas de vacinação1, 2. “No Brasil, 

indica-se que o bebê tome a vacina hexavalente aos 2, 4 e 6 meses, com o reforço da pentavalente – 

que possui todas as proteções da hexa, com exceção da hepatite B – dos 15 aos 18 meses”, explica 

Ana Paula. 

Segurança - Além de ser totalmente líquida e pronta pra uso, o que reduz possíveis erros de 

dosagem e manipulação, a recém-chegada vacina é acelular – ou seja, feita com alguns dos 

componentes da bactéria ou do vírus que causam a doença e não com a bactéria ou vírus inteiro – e, 

por isso, tem menor chance de provocar efeitos adversos do que a vacina de células inteiras 

disponíveis3,4. 

 Entre as doenças preveníveis pela vacina hexavalente da Sanofi Pasteur, está a coqueluche. 

Dos casos em bebês de 28 dias a 12 meses, 50% podem implicar em hospitalização5. Dos lactentes 

hospitalizados, 61% podem sofrer apneia, que é a interrupção momentânea da respiração, 23% 

podem desenvolver pneumonia, 1% pode ter convulsões e 1% chegar ao óbito5. Segundo dados do 

Ministério da Saúde, em 2016 foram registrados 1.314 casos da doença no Brasil6. 

A hepatite B também é preocupante e acometeu em 2016, 14.199 pessoas, o que equivale a 

uma taxa de detecção de 6,9 casos por 100 mil habitantes7. 

Os casos mais graves de difteria podem levar ao inchaço grave no pescoço, com aumento dos 

gânglios linfáticos, resultando em dificuldade ou obstrução total da respiração8. Já o tétano altera os 

sinais neurológicos da coluna vertebral para os músculos e causa espasmos musculares intensos9. 

A poliomielite, apesar de chamada de paralisia infantil, pode afetar tanto crianças quanto 

adultos e se espalha por contato direto, com muco, catarro ou fezes infectadas10. A doença pode 

afetar os nervos e levar à paralisia parcial ou total. 

http://paranashop.com.br/
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Menos conhecida, a doença invasiva por Haemophilus influenzae tipo b causa meningite e 

outras infecções bacterianas graves como pneumonia, bacteremia – presença de bactérias no sangue 

– artrite séptica e epiglotite, que pode bloquear a traqueia, principalmente entre bebês e crianças 

menores de cinco anos de idade. 
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AMAPÁ REGISTRA QUASE 80 CASOS DE HANSENÍASE EM 10 MESES; 7 SÃO EM CRIANÇAS 
 

12/10/2017 21h24 

 

O número de casos de hanseníase registrados no Amapá este ano chega a 74, sendo 7 confirmados em 
pacientes menores de 15 anos. Em 2016 ocorreram 110 casos da doença, com a infecção de 3 crianças. O 
aumento do quantitativo de crianças afetadas preocupa órgãos de saúde do estado, que se organizam para 
investigar a incidência. 

Os dados são da Coordenação de Vigilância e Saúde (CVS), atualizados até o dia 9 de outubro. De 
acordo com o superintendente da Vigilância em Saúde do estado, Dorinaldo Malafaia, serão realizadas ações 
nos municípios afetados pela doença para conter o avanço. 

“Vamos monitorar os casos e buscar a prevenção com atividades de educação em saúde, para que as 
pessoas tenham acesso às informações sobre a doença. Também vamos avaliar com mais cautela os registros 
em crianças, para saber o que está acontecendo”, afirma o superintendente. 
Quanto mais cedo detectada, maior a possibilidade de cura. Por isso, o objetivo é identificar precocemente 
novos casos, para que sejam tratados de forma ativa. O tratamento da hanseníase é feito no Centro de 
Referência em Doenças Tropicais (CRDT) e nas unidades básicas de saúde. 

Em 2015 a ocorrência foi de 105 casos no Amapá. Em 2016 houve uma campanha nas escolas públicas 
estaduais e municipais, com foco em crianças entre 5 e 14 anos. 

Doença - A hanseníase já foi conhecida como lepra. É uma doença infectocontagiosa causada por uma bactéria 
denominada Mycobacterium leprae. A transmissão ocorre através do contato direto com doentes sem 
tratamento, que eliminam os bacilos através de secreções nasais, da fala, tosse e espirro. 

Os principais sintomas da doença são sensação de formigamento, fisgadas ou dormência nas 
extremidades; surgimento de manchas brancas ou avermelhadas, geralmente com perda da sensibilidade ao 
calor, frio, dor e ao toque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://g1.globo.com/
http://g1.globo.com/ap/amapa/
http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2016/01/no-amapa-105-casos-de-hanseniase-foram-diagnosticados-em-2015.html
http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2016/08/acao-para-combater-hanseniase-no-ap-vai-alcancar-alunos-de-5-14-anos.html
http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2016/08/acao-para-combater-hanseniase-no-ap-vai-alcancar-alunos-de-5-14-anos.html
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MULHER CONTRAI GRAVE INFECÇÃO BACTERIANA DURANTE VIAGEM DE AVIÃO 

 17 out 2017- 17h37 

Doença foi contraída durante em voo de doze horas, O risco de transmissão em viagens de avião é 
baixo, mas possível. Em um voo de 12 horas, do Japão para a Alemanha, uma mulher contraiu uma infecção 
bacteriana, a doença meningocócica, que pode levar à meningite e à sua complicação, 
a meningocócica (quando  atinge a corrente sanguínea). 

Primeiros sintomas - A mulher japonesa, com idade por volta dos 50 anos,  estava em viagem de férias 
com o marido, quando começou repentinamente a sentir cansaço, dor de garganta e tosse logo ao chegarem ao 
destino. O homem apresentou os mesmos sintomas e febre baixa. No entanto, cerca de um mês depois, ao 
retornarem para o Japão, a mulher passou a ter febre alta e calafrios repentinos, assim como dores nas 
articulações. 

Outros sintomas comuns da meningite bacteriana são dores fortes de cabeça, náuseas e vômitos, 
manchas roxas e vermelhas na pele, erupções, pescoço rígido e sensibilidade à luz. 

Meningococemia - Dias depois, ela passou por uma série de exames médicos que atestaram a presença 
da bactéria N. meningitidis, o meningococo, causador da meningite, mas como eles foram encontrados no 
líquido sinovial, o fluido entre as cavidades das articulações, significava que a infecção havia atingido a corrente 
sanguíneada paciente. Amostras retiradas da mucosa do nariz e da garganta do marido também indicaram a 
presença da bactéria. Depois de receber o tratamento antibiótico, a mulher se recuperou completamente. 

Transmissão - A doença é transmitida através de secreções respiratórias e da saliva, mas isso acontece 
depois de um contato prolongado, principalmente em locais isolados. Segundo especialistas, o caso da 
japonesa, que foi apresentado em uma conferência, nos Estados Unidos, é considerado raro, mas 
extremamente grave. Embora, a complicação da doença seja rara no Japão, com cerca de três casos a cada 10 
milhões de pessoas, se não tratada precocemente pode levar a óbito em menos de 48 horas. 

De acordo com o relatório, o casal pode ter contraído a bactéria de um grupo de adolescentes, entre 14 
e 17 anos, da Escócia e da Suécia que viajavam no mesmo voo, voltando de um acampamento internacional de 
escotismo. Posteriormente, seis participantes também apresentaram sintomas da doença meningocócica. 

Casos em viagens - Ainda assim, segundo os médicos, o risco de transmissão de doença meningocócica 
em viagens de avião é baixo. Mas é possível. Em 2005, tiveram relatos de dois casos de infecção em um voo de 
Los Angeles, nos Estados Unidos, para Sydney, na Austrália. De acordo com as autoridades, provavelmente uma 
pessoa transmitiu a bactéria para o outro passageiro, ou ambos os indivíduos foram infectados durante a 
viagem por outra pessoa que não apresentou sintomas. 

Apesar de não existirem dados sobre o risco de transmissão, viagens internacionais podem facilitar a 
propagação das meningites, principalmente para regiões semiáridas e subsaarianas da África. O Centro de 
Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomenda, como forma de prevenir o avanço da 

http://veja.abril.com.br/ciencia/estudo-da-usp-usa-planta-para-matar-celulas-infectadas-com-hiv/
https://idsa.confex.com/idsa/2017/webprogram/Paper65092.html
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doença bacteriana, que os passageiros que tenham viajado com alguma pessoa infectada por mais de oito horas 
contatem um médico para decidir se é preciso tomar antibiótico. 
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AUMENTA NÚMERO DE CASOS DE MENINGITE NO ESPÍRITO SANTO EM 2017 
 20/10/2017 08h44 

 

O número de casos de meningite registrados de janeiro a setembro deste ano, no Espírito Santo, já 
ultrapassou as notificações de todo o ano de 2016, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Foram 
registrados 285 casos até setembro de 2017, contra 269 casos durante todo o ano anterior. 
O médico infectologista Lauro Pinto disse que é preciso ficar atento, porque a doença pode ser confundida com 
uma virose, por exemplo. 

“Os três sintomas que devem alertar o pai são: febre muito alta, que pode acontecer em várias 
doenças, pescoço duro e confusão mental, que é quando a criança fica desorientada, confusa”, falou. 
O infectologista explica que muitos casos da doença acontecem durante o outono e o inverno, que é quando as 
pessoas ficam em lugares mais aglomerados. 

“Meningite viral, geralmente, é benigna. Nós tivemos surtos de caxumba agora, que pode causar 
meningite. E nós tivemos um pouco de aumento da incidência de meningite viral no estado. Não a bacteriana, 
porque tem vacina e algumas estão no SUS. A partir desse ano, o adolescente com 12 anos pode ter essa vacina 
no posto de saúde”, disse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/
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RISCO DE SURTO DE SARAMPO NO MUNDO ALERTA PARA A IMPORTÂNCIA DA 

VACINAÇÃO 

18/10/2017 08:58 

                    O Brasil não registra casos da doença desde 2001, mas é preciso que as crianças estejam devidamente 

vacinadas. Algumas doenças até então esquecidas voltaram a preocupar as autoridades de saúde no mundo. 

Países como França, Itália, Alemanha, Bélgica, Bósnia, Geórgia, Cazaquistão, Romênia, Sérvia, Dinamarca e 

Ucrânia estariam sob risco de surtos de sarampo e rubéola. Embora tenha sido eliminado do Brasil em 2001, o 

sarampo é endêmico em nove países da Europa, conforme boletim da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Por conta disso, o governo brasileiro emitiu um alerta sobre a necessidade de reforçar a vacina contra a doença. 

                    O Ministério da Saúde disponibiliza nos postos de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) a 

vacina tríplice viral, que evita sarampo, caxumba e rubéola. A primeira dose deve ser tomada no primeiro ano 

de vida. Aos 15 meses, é necessária a imunização com a vacina tetraviral, que corresponde à segunda aplicação 

da tríplice, associada a uma dose da vacina contra a varicela. 

                    O problema é que o risco de surto fica ainda maior quando os pais insistem em não vacinar os filhos. 

Vale lembrar que as crianças menores de 5 anos são o público mais suscetível ao sarampo. 

Caso haja atraso na vacinação, menores de quatro anos ainda podem receber a vacina que traz ainda a 

prevenção da varicela. Dos cinco aos 29 anos, deverão ser administradas duas doses da tríplice viral. Pessoas 

entre 30 e 49 anos devem receber uma dose da vacina tríplice viral. 

Em 2016, a taxa de cobertura da tríplice viral, administrada em crianças de um ano, atingiu 95,4% do público-

alvo no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. O índice está próximo da meta, que é de 95%. Já a segunda dose 

da vacina tetraviral teve menor adesão, chegando a 89,2% das crianças imunizadas. 

                    O governo federal alerta que, apesar de não termos casos de sarampo no Brasil desde 2001, nem de 

rubéola desde 2010, existe o risco dos vírus voltarem a circular no país. Por isso, o Ministério da Saúde enfatiza a 

importância de que o esquema vacinal esteja completo, conforme as indicações do Calendário Nacional de 

Vacinação. 

                    Última epidemia - A última grande epidemia de sarampo no Brasil ocorreu em 1997, quando mais de 

53 mil casos foram confirmados e foram registradas 61 mortes, das quais 60% foram em crianças menores de 5 

anos. A maioria dos casos se deu em crianças não vacinadas ou naquelas que receberam apenas uma dose da 

https://www.revistaencontro.com.br/
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tríplice viral. Desde 2001, ocorreram apenas casos pontuais oriundos de regiões endêmicas no mundo. 

 

Transmissão - O sarampo é transmitido pelo contato com as secreções, como saliva e espirros, de pessoas 

infectadas pelo vírus. O contágio se dá pela disseminação dessas gotículas pelo ar e pelos objetos ou por meio 

do contato direto com o doente. 
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PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EVITAM CASOS GRAVES DA SÍFILIS 

20 DE OUTUBRO DE 2017 

Na pasta cheia de documentos que está sempre com José Ribeiro (nome fictício), estão 

também os exames atualizados que o cabeleireiro, de 49 anos, vai mostrar ao infectologista com 

quem faz acompanhamento no ambulatório de Doenças Sexualmente Transmissíveis do Hospital São 

José, da rede pública de saúde do Governo do Ceará. Entre eles, o de sífilis. “Eu acabei me expondo 

ao risco e quando apareceram umas feridas e manchas vermelhas eu já fiquei arrasado, pois 

imaginava que tinha perdido para a sífilis. Fiz o teste e não deu outra”, diz José. 

A sífilis é uma doença transmitida através do contato íntimo sem uso de preservativo. “É uma infecção 

altamente transmissível. Diferente de outras, como o HIV, apesenta risco em todas as formas de sexo, inclusive 

no sexo oral”, reforça o infectologista do Hospital São José, Érico Arruda. 

O risco de contaminação é ainda maior quando há lesões ou feridas na vagina ou no pênis, pois facilita 

a passagem da bactéria para o sangue. A sífilis também pode ser transmitida da mãe infectada para o bebê 

durante a gestação ou o parto. O uso da camisinha em todas as relações sexuais e o correto acompanhamento 

durante a gravidez são meios simples, confiáveis e baratos de prevenir-se contra a sífilis. 

Os primeiros sintomas são feridas indolores no pênis, no ânus ou na vulva que, se não forem tratadas, 

desaparecem espontaneamente e retornam depois de semanas, meses a anos nas suas formas secundária ou 

terciária, que são mais graves. 

Sintomas - Sífilis primária: o primeiro estágio da doença. Surge cerca de 3 semanas após o contágio. O 

principal sintoma é o cancro duro, um pequeno caroço rosado que evolui para uma úlcera avermelhada e 

indolor que geralmente surge nos órgãos genitais, mas também pode aparecer na região anal, boca, língua, 

http://www.ceara.gov.br/
http://www.ceara.gov.br/2017/10/20/prevencao-e-vigilancia-evitam-casos-graves-da-sifilis/
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mamas ou dedos. Neste período, também podem surgir ínguas na virilha ou próximo à região afetada. Essas 

lesões costumam desaparecer em 4 semanas, mas a infecção continua latente e pode voltar a se manifestar a 

qualquer momento caso o tratamento não seja feito. 

Sífilis secundária: após o período de inatividade, seis a oito semanas, a doença volta a se manifestar na 

pele e nos órgãos internos com a bactéria espalhada pelo corpo. As novas lesões são caracterizadas como 

manchas rosadas ou pequenos caroços na pele, na boca, no nariz, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. 

Podem surgir também: ínguas espalhadas pelo corpo, dor de cabeça, dor de garganta, dor muscular, dor nas 

articulações, mal estar, febre, perda do apetite, emagrecimento. 

Sífilis terciária: algumas pessoas, sem o tratamento adequado, passam para o terceiro estágio da 

doença, que são caracterizadas por lesões maiores e endurecidas na pele, boca e nariz. Nessa fase também 

podem surgir problemas cardíacos, no sistema nervoso, nos ossos, nos músculos e no fígado. Esses sintomas 

podem surgir entre 10 a 30 anos após a infecção inicial e quando não é feito o tratamento da doença. 

Sífilis tem cura - A sífilis tem cura e o seu tratamento é feito através de injeções de penicilina, orientadas 

pelo médico de acordo com a fase da doença em que o paciente se encontra. O tratamento para a sífilis é feito 

com o uso de antibióticos como a Penicilina. O número de doses e a duração do tratamento vai depender da 

gravidade e do tempo de contaminação da doença. “É importante que os cuidados e a vigilância com a sífilis 

sejam permanentes. Há muitos casos de pessoas que tiveram a doença, foram tratadas, mas não se preveniram 

e pegaram a doença outras vezes. E o parceiro também deve ser tratado para que acabe a cadeia de 

transmissão”, alerta o infectologista Érico Arruda. 

Para alguns pacientes a luta contra a sífilis foi grande e correr o risco de contrair essa infecção 

novamente vai ficar longe. É o que diz Marcelo Menezes, de 42 anos, que já concluiu o tratamento contra a 

sífilis. “A doença é consequência de uma exposição, minha autoestima diminuiu, mas minha consciência não”. 

Depois de tantas injeções nunca mais vou me expor ao risco dessa doença traiçoeira que me deixou fraco e 

quase me acabou. 

É importante testar! Todas as pessoas sexualmente ativas devem realizar o teste para diagnosticar a 

sífilis, principalmente as gestantes, pois a sífilis congênita pode causar aborto, má formação do feto e/ou morte 

ao nascer. “O diagnóstico precoce é importante para o tratamento”. Mesmo quem não tem sintomas mais 
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visíveis deve fazer teste para sífilis, reforça Érico Arruda. A detecção da sífilis é feita por meio de testes rápidos 

disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

 

 

 

 
 

 


