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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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SEÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE MONITORA MINAS D’ÁGUA E FAZ ALERTA 

EM UBERABA 
19/12/2018 às 11h52 

A Prefeitura de Uberaba, por meio da Seção de Vigilância Ambiental em Saúde, constatou que a água 

de sete minas localizadas na cidade é imprópria para o consumo humano. 

O trabalho de monitoramento nas minas acontece semestralmente e analisa dados como presença 

de coliformes, presença da bactéria E. coli e pH da água em amostras de nascentes com maior fluxo 

de pessoas e de fácil acesso em Uberaba. 

Segundo a chefa de Seção de Vigilância Ambiental em Saúde, Ana Maria Zanelatto, muitas pessoas 

ainda acreditam que a água de minas é melhor para ser consumida, mas as amostras analisadas 

mostram que não é assim. Ela reforçou que o ideal é sempre consumir água tratada. 

As minas analisadas estão localizadas na Rodovia MG 190, km 2; Avenida Maranhão, Rua Olímpia 

Cândida de Castro; Rua Geraldo Ferraresi; Rua Irineu Neiva Ferro; Avenida Dr. Randolfo Borges 

Júnior; e Rua Prof. Leôncio Ferreira Amaral. 
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PACIENTES PERDEM VISÃO APÓS CIRURGIA 
18/12/2018 às 09:11 

O sonho de voltar a enxergar como no passado se tornou um pesadelo para 

pacientes que se submeteram à cirurgia de catarata em uma clínica particular conveniada à 

rede municipal de saúde do Recife. De acordo com denúncias feitas à Secretaria Municipal 

de Saúde e ao Diario de Pernambuco, procedimentos realizados no começo deste mês no 

estabelecimento Oftalmologistas Associados, na Ilha do Leite, teriam resultado em processos 

infecciosos e deixado algumas pessoas com a visão comprometida em um dos olhos. A 

Diretoria Executiva de Regulação em Saúde suspendeu os procedimentos até o 

esclarecimento das causas. 

O drama teria começado no último dia 5, quando cerca de 35 pacientes teriam se 

submetido à cirurgia de catarata a partir de um mutirão realizado pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). As pessoas teriam sido encaminhadas à clínica depois de passar por postos de 

saúde das comunidades onde vivem. Ao sair do procedimento, algumas apresentaram dores 

fortes no olho. No dia seguinte, ao retirar o tampão, as famílias e alguns dos cirurgiados 

estranharam a visão completamente escura. “Achei estranho que ela já havia feito a mesma 

cirurgia no olho esquerdo, mas desta vez saiu reclamando de dor. Também nos pediram 

para colocar colírio numa frequência maior que na vez anterior”, contou a filha de uma das 

pacientes, que preferiu não se identificar. 

 

Segundo ela, ao retornar no dia posterior à clínica, encontrou cerca de 15 pacientes 

na mesma situação. “Ouvi o médico comentar que eu estava perdendo o olho”, contou uma 

paciente que fez a operação. “Começamos a perguntar, mas eles desconversam, realizaram 

um ultrassom e depois subiram todo mundo para o bloco cirúrgico. Senti uma dor que 

começou a subir pela cabeça, um negócio horrível. Passamos quatro horas lá e, depois, 

pediram para ficar colocando colírio de meia em meia hora”, acrescenta a idosa.  

 

Os pacientes, cujas escleras (parte branca dos olhos) estavam vermelhas e as 

pálpebras roxas, começaram a desconfiar dos procedimentos e a questionar o que poderia 

ter motivado a situação. Alguns chegaram a sugerir aos responsáveis pelo estabelecimento 

sobre a ocorrência de uma possível infecção. “Eles não dizem o que ocorreu, mas também 

não dão diagnóstico. Ficam irritados quando perguntamos”, contou a paciente. Outra 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
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parente de um dos afetados confirmou o ocorrido e a ausência de um diagnóstico até o 

fechamento da reportagem. Ela também disse que a clínica está dando o suporte necessário.  

Uma das vítimas, que procurou ajuda em um serviço particular de oftalmologia, 

recebeu o diagnóstico de endoftalmite, uma infecção grave no globo ocular e de resultado 

funcional ruim entre as afecções oftalmológicas. Considerada rara após procedimentos 

cirúrgicos eletivos, a endoftalmite pode ocorrer em 0,18% dos casos de pós -cirurgia de 

catarata e levar à perda de visão, de acordo com o Ministério da Saúde. A maioria dos casos 

é causada por bactérias Gram-positivas (de estruturas simples). “Já me disseram que eu ia 

perder parte da minha visão, mas não sei quanto. Hoje, eu só consigo ver algumas imagens, 

outras ficam meio turvas e, às vezes, desparece tudo e fica preto. ” 

Pelo menos quatro denúncias já foram feitas à ouvidoria da Secretaria de Saúde do 

Recife. A reclamação das vítimas é da ausência de diagnóstico e de uma tentativa de 

amenizar a situação, que aconteceria por parte da clínica. “Eles não falam nada sobre perda 

da visão, não dizem o que ocorreu. Só temos receitas de colírios que temos que ficar 

colocando no olho a cada hora, sem prazo para terminar o tratamento”, reclamou a paciente 

entrevistada pelo Diario.   

Em nota, a Diretoria Executiva de Regulação em Saúde do Recife informou que a 

clínica presta serviço à Prefeitura há quase 30 anos, sem histórico de complicações 

cirúrgicas, mas que, mesmo assim, logo após receber as denúncias, decidiu suspender os 

procedimentos até que as causas sejam esclarecidas. Técnicos da Vigilância Sanitária e da 

Regulação do município estiveram no local e, durante avaliação inicial, não encontraram 

irregularidades.  

Catarata 

É qualquer tipo de perda de transparência do cristalino, lente situada atrás da íris do 

olho, seja ela congênita ou adquirida, independente de causar ou não prejuízos à visão. 

Acomete mais a população idosa e é responsável por quase 50% dos casos de cegueira no 

mundo.  

A cirurgia 

Consiste na remoção do cristalino opaco e sua substituição por uma prótese 

transparente (lente intraocular) para possibilitar melhor passagem dos estímulos luminosos 

para o interior do olho. É um procedimento considerado seguro, mas como é invasivo não 

está isento de riscos. 

No passado 
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Era realizada sob anestesia geral, a catarata era removida através de uma incisão 

ampla, seguida por implante de lente intraocular rígida e múltiplas suturas do globo ocular.  

Hoje 

A incisão é de cerca de dois milímetros, a catarata é emulsificada (fragmentada) em 

pequenos pedaços e aspirada por um aparelho chamado de facoemulsificador e a  lente 

intraocular é dobrável.  

Fonte: Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa (ABBCR) 

Responsável técnico crê em recuperação 

Diante das denúncias realizadas pelos pacientes à Prefeitura do Recife, o responsável 

técnico pela clínica Oftalmologistas Associados, que na internet também aparece com o 

nome de Oftalmo Centro de Oftalmologistas Associados de Pernambuco, o médico Francisco 

Cordeiro, conversou com o Diario. Ele confirmou que a instituição está com os 

procedimentos suspensos desde o começo deste mês, mas disse que um dos motivos seria o 

recesso de fim de ano. O profissional, que também é professor e pesquisador da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), disse ainda que os casos estão sendo 

investigados e que seria precipitado dizer que a causa foi uma infecção bacteriana.  

Segundo Francisco Cordeiro, houve de fato uma suspeita de infecção, mas que por 

enquanto está sendo caracterizada como uma síndrome tóxica do segmento anterior, uma 

inflamação pós-operatória. “Isso aconteceu em cinco ou seis pacientes de um grupo de 10. 

Esses 10 pertencem a um grupo maior de 1,6 mil pacientes operados do fim do ano passado 

para cá. Não podemos caracterizar por infecção para não correr o risco de alardear uma 

notícia sem fundamento teórico e provocar um tumulto na população”, disse.  

O profissional afirmou que a maioria dos pacientes já estaria em fase de recuperação 

e que a própria clínica teria comunicado à Vigilância Sanitária o ocorrido. “Eles estiveram lá e 

não encontraram nenhuma anormalidade. Também não identificamos nada anormal na 

conduta do médico que realizou as cirurgias. Tomamos as medidas necessárias, fizemos a 

coleta do material. Foram feitos exames e todos os pacientes foram tratados”, disse. Ele 

afirmou, ainda, que acha que todos os pacientes terão recuperação. “A cirurgia que 

propomos é de recuperação imediata.  Entretanto, nas cirurgias de catarata, o paciente pode 

demorar meses para recuperar a visão sem nenhum problema. ” 

 

mailto:cievs@recife.pe.gov.br
mailto:notifica@recife.pe.gov.br
http://cievsrecife.wordpress.com/


7 

 
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 Tw iter: @cievsrecife 
e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notif ica: notif ica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.w ordpress.com / 

Duas amostras analisadas pelo laboratório, garante Cordeiro, teriam sinalizado a 

presença de “germes sem identificação”. “Não seria correto, porém, adiantar o que 

aconteceu”, explicou.  

Em 2003, denúncias sobre a ocorrência de cegueira no pós-operatório de catarata de 

pacientes submetidos a cirurgias em hospitais do Rio de Janeiro levaram o Ministério da 

Saúde a solicitar o recolhimento de lotes de medicamentos com o composto químico 

metilcelulose. 
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VITAL BRAZIL ALERTA PARA APARECIMENTO DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO VERÃO 
20/12/2018 às 19:18 
 
 

O Instituto Vital Brazil, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, fez hoje (20) um 
alerta à população sobre a possibilidade de aparecimento de maior quantidade de animais 
peçonhentos, como cobras, aranhas e escorpiões durante o verão, especialmente em áreas de 
encosta e em zonas rurais. Estação mais quente do ano, o verão começa amanhã (21).  
 
De acordo com Claudio Maurício Vieira, biólogo do instituto, é nesta época do ano, quando as 
temperaturas ficam mais altas, que nascem os filhotes das serpentes. Desde o início deste mês, o 
Vital Brazil recebeu 17 filhotes de jararaca, sendo nove da espécie Bothrops moojeni, encontrada em 
parte das regiões Sul, Centro-Oeste e central do Brasil, e oito Bothrops jararaca, comum no Rio de 
Janeiro. 
 
Vieira disse que, dependendo da espécie, podem nascer até 50 filhotes em uma só ninhada. É o caso 
da jararacaçu, espécie que tem 16 vezes mais veneno que outras serpentes, destacou o biólogo. Ele 
informou que, mesmo recém-nascidos, os filhotes dessa cobra já têm veneno capaz de causar sérios 
danos à saúde dos seres picados. O fato de serem pequenos e em maior número que as cobras 
adultas faz com que os filhotes representem risco extra, porque são de difícil observação. 
 
Vieira acrescentou que, por isso, é importante que o serpentário do instituto tenha bichos de um 
mesmo grupo e de várias espécies, com o objetivo de tornar o mais diversificado possível o conjunto 
de venenos usados na produção de soro antiofídico. 
 
 

O biólogo destacou que os escorpiões, cujo aparecimento era mais frequente no inverno, têm sido 
encontrados durante todo o ano. Isso ocorre porque essa estação não é mais definida por frio 
intenso. Quanto a aranhas e lacraias, está havendo aumento de atividade no verão, por causa da alta 
umidade. Segundo Vieira, esses animais costumam descer as encostas e chegar até as áreas urbanas.  
 
Para evitar acidentes, o Vital Brazil recomenda que as pessoas deixem a casa limpa, removendo 
entulho e material de construção. Devem ainda rebocar muros e paredes e limpar armários e guarda-
roupas por dentro e por fora. Outra recomendação é manter a grama aparada e os arredores da 
casa, limpos, para evitar o surgimento de bichos que sirvam de comida para os animais peçonhentos, 
entre os quais ratos e baratas. 
 
Números disponíveis do Ministério da Saúde revelam que mais de 160 mil acidentes com animais 
peçonhentos foram registrados em 2016, a maioria com escorpiões (91 mil). Houve 29 mil 
ocorrências com aranhas e 26 mil com cobras. 
 
O Instituto Vital Brazil é um dos 21 laboratórios oficiais brasileiros e um dos quatro fornecedores de 
soro contra o veneno de animais peçonhentos, além de produzir medicamentos estratégicos para o 
Ministério da Saúde. 
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MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL DO RS DECRETAM ESTADO DE CALAMIDADE NA ÁREA DA 

SAÚDE 
21/12/2018 às 23h01 
 
 

Vinte e três municípios da Região Sul do estado declararam situação de calamidade na área da saúde 
em função da falta de repasses para hospitais e prefeituras. Os prefeitos pedem que o governo do 
estado faça uma liberação emergencial de recursos para quitar, antes do fim do ano, salários 
atrasados e o décimo-terceiro. 
 
Nesta sexta-feira (21), a Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul), que representa as 
prefeituras, submeteu um ofício ao governo relatando as dificuldades de manterem abertas inclusive 
o atendimento emergencial, em solicitando providências. Confira abaixo a lista de municípios:  
 
Aceguá 
Amaral Ferrador 
Arroio do Padre 
Arroio Grande 
Candiota 
Canguçu 
Capao do Leão 
Cerrito 
Chuí 
Herval 
Jaguarão 
Morro Redondo 
Pedras Altas 
Pedro Osório 
Pelotas 
Pinheiro Machado 
Piratini 
Rio Grande 
Santana do Boa Vista 
Santa Vitória do Palmar 
São José do Norte 
São Lourenço do Sul 
Turuçu 
Fronteira Oeste 
Situação também é grave na Fronteira Oeste. Em São Gabriel, pelo menos 200 pacientes estão sem 
tratamento nas áreas de oncologia e cardiologia. A população também tem sofrido com falta de 
remédios. 
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Cerca de 160 pacientes de tratamento contra o Câncer e 40 de cardiologia eram encaminhados para 
São Gabriel para Uruguaiana, que também passa por dificuldades. Desde que os serviços foram 
suspensos, apenas os casos mais urgentes de cardiologia são encaminhados para Rio Grande.  
 
A prefeitura busca a abertura de um centro de oncologia, que será capaz de atender 300 pessoas por 
mês. Porém, ainda falta a habilitação por parte do Ministério da Saúde. A situação preocupa a 
administração. "É uma vida, uma patologia que já mexe bastante com a parte física da pessoa, 
emocional, e a partir de quando tu tem esse tratamento descontinuado, como fica essa pessoa?", diz 
o secretário municipal de Saúde, Ricardo Coirollo. 
 
Uma das pacientes que espera pela regularização do tratamento é a dona de casa Carmem Catarina 
Santana. Depois de sessões de rádio e quimioterapia, ele segue o tratamento com medicação oral.  
 
 
Neste mês ela ainda não recebeu os comprimidos. "Essa doença é malvada, né. Eles me avisaram que 
tem que cuidar pq volta", lamenta, emocionada. 
 
A Secretaria Estadual da Saúde informou que semana passada pagou despesas referentes à agosto 
para os hospitais. E que espera fazer um novo repasse até o dia 28 de dezembro, desde que a 
arrecadação permita. Sobre a falta de medicamentos, a secretaria informou que só poderia 
responder se tivesse o nome de cada paciente e cada remédio.
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ARUJÁ FAZ COLETA DE PNEUS PARA COMBATER O AEDES AEGYPTI 
23/12/2018 às 14h25 
 

Arujá está fazendo uma campanha para coletar pneus em borracharias e vias públicas para combater 
o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.  
 
O Ministério da Saúde divulgou uma lista com as cidades do Estado de São Paulo que estão em alerta 
ou risco de surto de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Arujá é a única cidade da 
região com a bandeira vermelha, que indica o risco de surto. 
 
A orientação é para que os moradores que queiram descartar os itens deixem na borracharia mais 
próxima de sua residência para que a equipe de combate à dengue faça a re tirada, que ocorre toda 
segunda-feira. 
 
Segundo a Prefeitura, só na última segunda-feira (17), cerca de 1,5 mil pneus foram encaminhados 
para a reciclagem após serem recolhidos pelos agentes. 
 
O objetivo é a eliminação dos criadouros do Aedes, devido às condições favoráveis ao acúmulo de 
água. O pneu, quando armazenado ou descartado de modo inadequado, torna-se ambiente 
preferencial da larva do mosquito, o que facilita sua proliferação.  
 
As visitas a residências e comércios também estão ocorrendo de forma mais frequente por conta do 
período chuvoso, segundo a Prefeitura. 
 
Disque-Dengue 
A Prefeitura disponibiliza um canal direto de relacionamento para a população fazer denúncias, 
como o Disque-Dengue no 0800-788-8882, que recebe, em média, 115 chamadas mensais. 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE REGISTRA AUMENTO NOS TRÊS TIPOS DE SÍFILIS NO PAÍS 
15/12/2018 às 10:16 
 

A sífilis voltou a ser uma epidemia no Brasil, e o alto número de infectados preocupa especialistas da 
saúde. A doença não escolhe gênero, idade ou classe social. Bebês, jovens, adultos, gestantes e 
idosos podem ser um entre os milhões infectados por ano. A falta de uso de preservativos e a não 
conclusão de tratamentos dificultam o combate à enfermidade, que se tornou uma das infecções 
sexualmente transmissíveis (ISTs) mais recorrentes no país e no mundo. Com o obj etivo de debater o 
diagnóstico e as soluções para o controle da epidemia, o Correio promoveu, ontem, o seminário 
Correio Talks: Infecções sexualmente transmissíveis e o combate à sífilis no Brasil.  
 
Dados do Boletim Epidemiológico da Sífilis-2018 mostram que a taxa de detecção da sífilis adquirida 
aumentou de 44,1 para cada grupo de 100 mil habitantes, em 2016, para 58,1/100 mil em 2017. No 
mesmo período, a infecção em gestantes cresceu de 10,8 casos por mil nascidos vivos para 17,2. Já a 
sífilis congênita passou de 21.183 casos em 2016 para 24.666 em 2017. O número de óbitos por sífilis 
congênita foi de 206 casos em 2017, enquanto em 2016, tinha ficado em 195. 
 
A médica infectologista e presidente da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, Valéria Paes, 
uma das palestrantes do evento, afirmou que, mesmo que uma pessoa não apresente sintomas, 
pode ser portadora da doença. A especialista explicou ainda que a sífilis é uma infecção sexualmente 
transmissível (IST) e não uma doença sexualmente transmissíve l (DST). Por isso, pode ser 
assintomática. 
 
“A recomendação é de que não aguarde a presença de sintomas para buscar o teste. Para uma vida 
sexual ativa e saudável, faz parte a realização de exames periódicos. O exame detecta e possibilita o 
tratamento precoce e interrompe o ciclo de transmissão da doença. Algumas pessoas não acham que 
têm o risco de ter sífilis, julgam pela aparência ou pela relação de confiança”, explica.  
 
Valéria ressalta a importância de alertar a população para a questão das ISTs, ainda um problema de 
saúde pública. “Muitas pessoas ainda acham que essas doenças não existem mais, ou não sabem 
bem como se prevenir”, complementa. Para a especialista, a sífilis é uma das infecções mais 
preocupantes, principalmente por conta das complicações que pode causar. “Todas as ISTs estão 
relacionadas à redução do uso de preservativos, e temos de nos aprofundar em saber por que isso 
está acontecendo”, frisa. 
Diagnóstico 
O diagnóstico precoce é essencial para uma boa recuperação do paciente. É o alerta da diretora do 
Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais 
(DIAHV) do Ministério da Saúde, Adele Benzaken. Mesmo em pessoas que têm acesso a informação, 
há, muitas vezes, resistência para procurar uma unidade de saúde e seguir com o tratamento. Outro 
obstáculo é, inclusive, a falta de orientação por parte dos profissionais de saúde que, muitas vezes, 
hesitam em aplicar a penicilina (principal medicamento de cura da sífilis) no paciente.  
 
“Um dos principais trabalhos de prevenção é a boa orientação médica ou a ida do paciente ao 
consultório ainda nos primeiros sintomas da doença. Se a sífilis for diagnosticada no início, a cura é 
mais rápida. A penicilina é o remédio mais indicado para o tratamento”, pontua. A e specialista 
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ressalta ainda que o Ministério da Saúde já disponibiliza testes rápidos para diagnóstico em unidades 
de saúde, diminuindo a burocracia em torno do tema. “A sífilis difere do HIV, porque é generalizada, 
em vez de atingir apenas os mais vulneráveis. Está em toda a população. ” 
 
É importante também destacar, de acordo com Adele, que uma pessoa curada da doença, que tenha 
concluído 100% do tratamento, sempre terá nos exames as taxas apontando para o resultado 
positivo. “Não é para se assustar. Nesses casos, aparecerá positivo, mas a pessoa não tem sífilis. 
Porém, se tiver largado o tratamento no meio, não ter tomado as doses certas de penicilina, e ainda 
assim der positivo, deve começar o tratamento imediatamente”, avisa.  
 
“Para uma vida sexual ativa e saudável, faz parte a realização de exames periódicos. O exame detecta 
e possibilita o tratamento precoce e interrompe o ciclo de transmissão da doença”  
Valéria Paes, presidente da Sociedade de Infectologia do DF 
 
Impacto na grávida e no bebê  
A sífilis em gestantes é preocupante. A infecção grave pode ser transmitida da mãe para o filho e 
causar malformação do feto, aborto ou morte do bebê. Por isso, é importante fazer o teste para 
detectar a enfermidade durante o pré-natal e, quando o resultado for positivo, tratar corretamente a 
mulher e o parceiro. Só assim se consegue evitar a transmissão da doença para o feto.  
 
O preconceito e o medo do julgamento social, no entanto, ainda afetam pacientes, que, muitas 
vezes, resistem em informar ao médico que fizeram sexo sem preservativo. Esse cenário atrapalha o 
diagnóstico precoce da doença, avalia Eliana Bicudo, consultora da Sociedade Brasileira de 
Infectologia. 
 
“Não é sempre que os sintomas aparecem. Por isso, é preciso atenção. A transparência nas consultas  
é essencial para manter a saúde do paciente. E o debate não é só em torno da sífilis, mas de todas as 
doenças sexualmente transmissíveis”, frisou.  
 
A especialista destacou ainda que a sífilis é um dos microrganismos sexualmente transmissíveis mais 
preocupantes por conta das complicações que pode causar. Quando a doença é congênita, ou seja, 
transmitida de mãe para filho, há um risco de comprometimento do sistema neurológico da criança. 
Se não for tratada, pode colocar em risco, inclusive, a vida do bebê. “A mãe e o pai devem fazer o 
tratamento. O que se observa é que os homens, muitas vezes, não o concluem, e não ficam 100% 
curados. Eles têm maior resistência”, acrescentou. 
 
Bicudo ressaltou também a banalização da penicilina benzatina. “A adesão à penicilina benzatina não 
pode ser perdida. O tratamento da doença que está mais avançada é mais longo do que o da pessoa 
que conseguiu o diagnóstico precoce. Na fase inicial, são necessárias duas doses da penicilina. Nas 
avançadas, seis. Se o paciente não concluir o tratamento, pode se tornar, inclusive, resistente (a 
bactéria que causa o mal). ” 
 
Segundo a especialista, o tratamento para a grávida com sífilis prossegue até um mês antes do parto. 
“Ela tem oito meses para se tratar e evitar que o bebê nasça com sífi lis congênita. Esse é um 
problema de saúde e precisa ser encarado de forma séria. A sífilis é passível de prevenção, e a 
penicilina é a única opção segura e eficaz. É curável, mas passa por aceitação e mudança de 
comportamento do indivíduo. Tem de testar. Se descoberta, tratar”, finalizou. 
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“A mãe e o pai devem fazer o tratamento. O que se observa é que os homens, muitas vezes, não o 
concluem, e não ficam 100% curados. Eles têm maior resistência” 
Eliana Bicudo, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia 
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