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 937 mil pessoas são infectadas com sífilis todos os anos  

Apesar de ser uma das mais antigas doenças sexualmente transmissíveis e de fácil tratamento, a 

sífilis continua a preocupar as autoridades médicas. Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), a doença acomete anualmente mais de 12 milhões de pessoas no mundo — 937 mil apenas 

no Brasil. Com o objetivo de alertar para a importância do problema e de informar sobre prevenção 

e tratamento, a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro (SMCRJ) promove, em 7 de 

abril, Dia Mundial da Saúde, distribuição de folderes e a realização do teste rápido para detecção da 

sífilis, com o apoio do Centro de Testagem e Aconselhamento do Hospital Universitário Gaffrée e 

Guinle.  

 

“A doença pode ser transmitida durante o sexo sem camisinha com alguém infectado, pela 

transfusão com sangue contaminado ou da mãe infectada para o bebê durante a gestação ou o 

parto”, explica a infectologista e presidente da SMCRJ Marilia de Abreu Silva.  

 

A médica informa que a transmissão da doença de mãe para filho pode causar malformação do 

feto, aborto ou morte do bebê, quando este nasce gravemente doente. “Por isso, é importante fazer 

o teste para detectar a sífilis durante o pré-natal e, quando o resultado é positivo, tratar 

corretamente a mulher e seu parceiro. Só assim se consegue evitar a transmissão da doença”, 

orienta.  

 

A sífilis congênita é responsável por altos índices de morbimortalidade intrauterina. No Rio de 

Janeiro, por exemplo, o número de casos cresceu 91,3% entre 2000 e 2013, o que torna a doença 

um grave problema de saúde pública, segundo os especialistas. “O Estado do Rio de Janeiro 

respondia por 12,7 casos por 1.000 nascidos vivos em 2012, o que representava a maior incidência 

do país, estatus que se mantém segundo o Boletim Epidemiológico DST/AIDS e Hepatites Virais 

divulgado em 2014 pela Secretaria de Saúde”, acrescenta a presidente da SMCRJ.  

 

Infelizmente, a situação em outras unidades da federação não é muito diferente. De acordo com o 

Ministério da Saúde, o estado do Ceará ocupa o segundo lugar com 6,8 ocorrências para cada 1.000 

nascidos vivos; Sergipe, o terceiro, com 6,7. Em Minas Gerais, a cidade de Itaúna registrou 44 

casos relacionados à gestação, num total de 125 novas ocorrências em 2014 — de janeiro até 

março de 2015 já foram feitos 14 registros totais da doença. Em Campinas (SP) o número de 

registros totais chegou a 1025 em 2013 e quase 600 entre janeiro e o início de dezembro de 2014.  

 

“Dados da infecção em nível global divulgados em 2013 pela OMS mostravam que 1,9 milhões de 

gestantes estavam infectadas. A cobertura de diagnóstico e tratamento da doença durante a 

gestação era inferior a 10%. Infelizmente, esse quadro não vem mostrando sinais de regressão”, 

lamenta Marilia de Abreu Silva.  
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Sintomas  

 

Os primeiros sinais são detectados entre sete e 20 dias após a infecção, quando surgem feridas 

pequenas nos órgãos genitais e caroços nas virilhas (ínguas). Esses sintomas não provocam dor, 

coceira, ardor nem se caracterizam pela presença de pus. As feridas podem desaparecer mesmo 

sem tratamento, mas a doença continua a se desenvolver. Em estágios posteriores podem surgir 

manchas em várias partes do corpo, inclusive nas mãos e nos pés, e queda dos cabelos.  

 

As manchas podem desaparecer após algum tempo, sugerindo melhora do quadro, e a doença pode 

não apresentar sintomas por meses ou anos, até que surgem complicações graves como cegueira, 

paralisia, doença cerebral e problemas cardíacos, podendo, inclusive, levar à morte.  

 

Tratamento  

 

Apesar de grave, a sífilis tem cura com um tratamento simples: o uso do antibiótico penicilina em 

três doses (ou uma ou duas, de acordo com a fase da doença) aplicadas uma vez por semana, 

durante três semanas.  

 

“A identificação precoce do problema e a busca imediata pelo tratamento são atitudes que 

aumentam a qualidade de vida e evitam a transmissão”, conclui a infectologista. 

Serviço: 

Ação Dia Mundial da Saúde – SMCRJ na luta contra a sífilis 

Local: Avenida Mem de Sá, 197 – Centro 

Dia: 7 de abril de 2015 

Hora: Das 9h às 12h 

Ação: Distribuição de folhetos informativos e realização do teste rápido para detecção da sífilis. 

 

 

 


