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A sífilis é uma doença sexualmente transmissível produzida por uma bactéria, o treponema pallidum.  
Pode afetar pessoas de qualquer idade incluindo recém-nascidos.  A transmissão da infecção é, 
principalmente, por via sexual, mas as gestantes podem passar a infecção para o bebê durante a 
gravidez.  
 
É uma doença de evolução lenta, com sintomas que às vezes podem passar despercebidos nas 
primeiras etapas.  Depois de produzida a infecção, a pessoa pode começar a ter sintomas 10 a 90 dias 
após ter sido infectada (em média, três semanas).  Esse é o período de incubação, a pessoa não tem 
quaisquer sintomas da doença e nem sabe que pegou a infecção.  Na primeira fase da doença (sífilis 
primária) aparece a lesão típica dela, que é uma úlcera de dois a três centímetros, com base mais ou 
menos dura, fundo limpo, que não dói e, especialmente nas mulheres, pode passar despercebida 
porque pode estar dentro da vagina ou no colo do útero, portanto não é visível.  A úlcera, que provoca 
poucas moléstias, desaparece espontaneamente em duas a seis semanas, ainda que não tenha sido 
tratada, dando a falsa impressão de que a pessoa está curada.  
 
Num segundo momento, entre duas a seis semanas após o desaparecimento da úlcera ou cancro, 
surge um quadro clínico mais extenso, com lesões por todo o corpo – que podem ser confundidas com 
alergia ou qualquer outra doença da pele. Muitas vezes as lesões se apresentam de maneira simétrica, 
afetando também palmas das mãos e planta dos pés.  Estas alterações, que constituem a sífilis 
secundária, podem aparecer periodicamente por um período que pode durar até dois anos.   
 
Se não recebe tratamento, a pessoa infectada deixa de ter sintomas (sífilis latente), mas pode 
transmitir a infecção, e depois de um período variável, que pode ser de alguns meses até vários anos, 
aparecem manifestações de sífilis terciária que consistem em alterações do tecido gorduroso e da pele 
(gomas sifilíticos) e alterações neurológicas que podem chegar até a demência.   
 
Antes de contar com tratamento eficiente da sífilis com penicilina, esta doença era a principal causa de 
demência e a maioria dos internados nos manicômios eram pacientes com sífilis terciária. 
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Além da transmissão sexual, a sífilis também pode ser transmitida da mãe ao recém-nascido durante a 
gravidez e parto.  A mulher que engravida e está em qualquer uma das etapas descritas acima pode 
transmitir a infecção ao seu filho ou filha durante toda a gravidez e inclusive durante o parto.  O índice 
de transmissão da infecção de mãe para filho é muito alto, por volta de 70% e apresenta uma alta taxa 
de abortos espontâneos e natimortos. 
 
 
Atualmente, fazer o diagnóstico é fácil e está disponível em qualquer unidade de saúde.  Não há 
custos, e o resultado fica pronto em apenas dez minutos.  O tratamento com penicilina também é 
rápido.   
 
 
Na sífilis primária é necessária uma dose de penicilina benzatina intramuscular, na fase secundária 
duas doses com intervalo de uma semana entre elas, e na fase latente são oferecidas três doses. 
O descobrimento da penicilina, que é um tratamento muito eficaz contra a doença, e o 
desenvolvimento de testes muito eficientes que permitem fazer o diagnóstico com rapidez e precisão 
fez com que a doença fosse considerada uma doença facilmente curável e deixou de ser uma 
prioridade nos programas de saúde preventiva.  
 
 

Entretanto, as estatísticas atuais mostram, 
sem dúvida, que a sífilis continua sendo um 
problema de saúde pública importante.  Por 
exemplo, o número de casos notificados de 
sífilis adquirida tem aumentado de forma 
muito rápida na população geral, passando 
de 1249 casos em 2010 a 65878 em 2015, 
ou seja, 5.200% de aumento de casos em 
cinco anos.  Também tem sido demonstrado 
um aumento importante da taxa de mortes 
de crianças menores de um ano por sífilis 
congênita.  Como mostra o gráfico abaixo, 
esta taxa se mantinha estável entre 2 e 3 
mortes a cada 100.000 nascidos vivos e 
desde 2012 começou a aumentar e em 2015 
chegou a 7,5, ou seja aumentou mais de 3 
vezes (dados do Ministério da Saúde).       

 

 
O aumento importante de mortes de menores de um ano por sífilis congênita é inadmissível, já que 
são mortes evitáveis, porque se a mulher faz controle pré-natal e se realizam os testes a sífilis é 
facilmente detectada, e se a mulher se trata com penicilina evita que o bebê tenha a doença. 
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Os dados de 2015 mostram que: 
Mais de 18 bebês por mês morreram de sífilis em 2015, 
simplesmente porque a mulher não foi tratada da sífilis durante 
a gravidez, o que teria evitado a morte do bebê.  Ainda mais, de 
todas as mães que engravidam e tem sífilis, 40% das gravidezes 
terminam em aborto ou morte perinatal. 
 

O problema é muito sério, mas tem solução, e está nas mãos 
dos/as provedores/as de serviços de saúde diminuir o número 
de pessoas que adquirem a infecção e o número de gestantes 
que passam a doença para os seus filhos. 
 

 
Mas, esse problema não é exclusivo do Brasil: a Organização Mundial de Saúde – OMS estima que, a 
cada ano, quase seis milhões de pessoas são infectadas pela sífilis.  Por não ter conhecimento da 
doença, a população mais jovem pode estar se descuidando dos métodos de prevenção, 
principalmente a prática do sexo seguro com camisinha. 
 
Ainda existe muito desconhecimento sobre a doença, não apenas em relação ao risco de contágio 
como em relação às consequências da infecção. É necessário destacar que a sífilis, além de provocar a 
morte de crianças, é também uma doença grave para adultos e que pode levar à morte. 
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Tratamento da sífilis adquirida e sífilis na gestação   

 

A penicilina é o medicamento de escolha para o tratamento da sífilis. Níveis de penicilina superiores a 

0,018 mg. por litro são considerados suficientes e devem ser mantidos por pelo menos 7 a 10 dias na 

sífilis recente, e por duração mais longa na sífilis tardia. As recomendações a seguir satisfazem esses 

padrões.  

 

a. Sífilis primária, sífilis secundária e latente recente (até um ano de duração): 

• Penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, IM, dose única (1,2 milhão UI em cada glúteo).  

 

Alternativa • Doxiciclina 100 mg, VO, 2xdia, por 15 dias (exceto para gestantes); Ceftriaxona 

1g, IV ou IM, 1xdia, por 8 a 10 dias para gestantes e não gestantes.  

 

b. Sífilis latente tardia (mais de um ano de duração) ou latente com duração ignorada e sífilis 

terciária:  

• Penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, IM, (1,2 milhão UI em cada glúteo), semanal, por três 

semanas. Dose total de 7,2 milhões UI.  

 

Alternativa • Doxiciclina 100 mg, VO, 2xdia, por 30 dias (exceto para gestantes); • Ceftriaxona 

1g, IV ou IM, 1xdia, por 8 a 10 dias para gestantes e não gestantes.  
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