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Carta aos leitores

Caros leitores,  

Aproveitamos para dar as boas-vindas aos calou-
ros e desejar que acompanhem todas as nossas edições.

Nesta última do ano, preparamos temas imperdíveis, confiram...
Você foi, ou ainda é, um assíduo jogador da mais nova 

febre: “Pokémon Go”? Reflita conosco sobre este jogo ele-
trônico, que se tornou um fenômeno no mundo inteiro.  

Falando em mundo, você já se imaginou estudan-
do no exterior? Conheça as impressões de uma inter-
cambista da Faculdade de Medicina da UFMT e anime-
-se com a possibilidade de se aventurar por outros países.

Outro assunto que continuamos a debater é a 
questão da ‘’Cultura do Estupro’’ e tentando enten-
der um pouco mais do contexto social desta temática. 

Além destes assuntos, salientamos que existe uma epidemia de 
sífilis no país! Atualize-se sobre esta doença aqui em nossas páginas.

Fique ligado, também, nas novidades do PET Medicina. Nos 
dias 18 a 20 de novembro acontece o I CONCISA, confira os 
eixos temáticos que serão discutidos neste grande evento orga-
nizado por nós. E mais, preparem-se para o II Curso de Férias, 
de 23 a 27 de janeiro de 2017, que terá como objetivo principal 
aproximar os acadêmicos de graduação às pesquisas científicas.

A equipe editorial do PET Medicina deseja a todos uma boa 
leitura!

Dois pesos e duas medidas: 
aplicativos podem ser mais 

que simples jogos. Veja aqui!

  pg 04 e 05
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Fazer um intercâmbio durante a graduação, era, até 
pouco tempo, com o programa Ciência Sem Fronteiras, 
uma tarefa simples, já que eram concedidas quase 100 
mil bolsas até o início desse ano, incluindo os progra-
mas de graduação e pós-graduação. Entretanto, topar o 
desafio de fazer um intercâmbio durante a graduação, 
deixar o conforto de casa (ou a sua maior proximidade), 
trancar a faculdade e largar tudo em “stand-by”, pode 
significar trocar o certo pelo incerto, o que pode assustar 
muitos estudantes que sonham em fazer um intercâmbio 
ou impedir que tantos outros cogitem essa possibilidade.

 No meu caso, o sonho de intercâmbio nunca es-
teve muito presente, mas quando a oportunidade surgiu 
não pensei duas vezes. Mentira, pensei muitas vezes, 
mais de duas, mais de três, algumas vezes pensei em 
desistir no meio do processo, mas algo ainda me dizia 
que eu deveria seguir em frente. Após a experiência, 
posso dizer que esse “algo” que me dizia para se-
guir em frente, em meio a pequena grande burocracia 
do processo, estava totalmente certo, hoje não tenho 
dúvidas de que fazer um intercâmbio valeu a pena. 

 No período de setembro de 2013 a dezembro de 
2014 eu morei em Toronto, no Canadá. Inicialmente, 
fiz a graduação no curso de inglês acadêmico da 
Universidade de Toronto (UofT), o qual é voltado es-
pecificamente para os alunos que pretendem ingressar 
nessa universidade, tem uma abordagem menos lúdica 
do que os cursos de inglês no Brasil, mas é bastante efe-
tivo e prepara muito bem para a dinâmica acadêmica da 
UofT. Além disso, esse curso é um celeiro de culturas, 
fiz amigos do Japão, da Arábia Saudita, da Colômbia, do 
Irã, além dos brasileiros de diferentes regiões do Brasil. 
A troca cultural é intensa e também é capaz de abrir 
novos horizontes e percepções sobre diferentes culturas.

  Após o curso de inglês, fiz disciplinas da área 
de ciências da saúde, já que não é possível, como inter-
cambista, entrar no curso de medicina propriamente dito. 
Conhecer outro sistema de ensino e ter que se adaptar 
a ele foi uma experiência incrível, os professores são 
sensacionais e a infraestrutura da universidade como um 
todo é inacreditável. Algumas características são bem 
interessantes de se destacar. A universidade preza muito 
pela originalidade, o plágio de trabalhos é abominado 
por todos, os trabalhos entregues passam por um sistema 
próprio da universidade em que se verifica a “porcenta-
gem de plágio” presente no texto, ultrapassado um certo 
limite você será notificado e corre o risco de ser expulso 
da universidade. Os horários de aula não respeitam ho-
rário de almoço visto que as pessoas não têm o hábito de 
parar tudo para almoçar, em compensação nenhuma aula 
é marcada para antes das 9 h da manhã, a não ser no curso 
de inglês. Muitas matérias são compostas basicamente 
por um exame na metade do termo e outro no final, algu-
mas outras ainda têm trabalhos e seminários compondo 
a nota final, e é preciso estudar muito para conseguir 
apenas passar. A universidade tem três academias de 
alto nível disponíveis para uso dos estudantes, com pis-
cinas, diversas aulas gratuitas e equipamentos modernos.

 Toronto é considerada uma das melhores cidades 
do mundo para se viver e isso é perceptível por inúme-
ros aspectos. A segurança é um dos fatores que mais 
se destacam. Infraestrutura, transporte público, saúde 
e educação fazem dela uma cidade com qualidade de 
vida incomparável. Toronto fica às margens do Lago 
Ontario, na orla do qual existem diversas praias que 
no verão se tornam mais uma atração; além das pistas 
para caminhada que o rodeiam, ainda existem as ilhas 
em meio ao lago que podem ser acessadas através de 
uma viagem muito agradável em um Ferry Boat. A ci-
dade também se destaca pelas diversas possibilidades de 
entretenimento, opções multiculturais estão disponíveis 
em todo lugar, restaurantes de comida japonesa, árabe, 
tailandesa, chinesa são encontrados por toda parte. Em 
relação a comida tradicional canadense, o que há de mais 
típico é o “poutine”, que é um prato feito com batatas fri-
tas, queijo coalho e um molho gravy (de carne bovina), 
vale a pena provar pela experiência (uma única vez foi 
suficiente no meu caso). Alguns dos passeios mais popu-
lares para quem visita a cidade são CN Tower, Ryple’s 
Aquarium, Casa Loma, Royal Ontario Museum, Toronto 
Zoo e Chinatown. Conhecer o campus de St George da 
UofT (o qual eu estudei) também é uma parada obri-
gatória, ainda mais para quem é fã de Harry Potter, já 
que muito de sua arquitetura (portas, edifícios, corre-
dores) lembra Hogwarts. Próximo à UofT, localiza-se 
o bairro Kensigton Market (onde morei durante todo 

Goji Berry e seus efeitos“Recordações de um intercâmbio no Canadá”
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o intercâmbio), que é um dos bairros mais diferentes 
em Toronto, com uma rica mistura multicultural com 
lojas de mercadorias da Europa, Caribe, Oriente Médio, 
América do Sul e Ásia; além de uma diversidade de 
atrações culturais, brechós, lojas com produtos latinos, 
produtos frescos (queijos, peixes, carnes, frutos do mar, 
temperos), cafés e restaurantes. Visitar Niagara Falls e 
conhecer as famosas Cataratas do Niagara também é um 
passeio muito popular e muito legal de se fazer, além 
das cataratas a cidade de Niagara on the Lake é super 
charmosa, com diversos parques, restaurantes, cassinos 
e atrações culturais; além disso, é o lugar ideal para se 
provar o Icewine, que é um tipo de vinho produzido 
apenas no Canadá. Fim desse momento “guia turístico”. 

 No âmbito pessoal, o intercâmbio também pos-
sibilita muitos ganhos e aprendizados. Aprender a se 
virar completamente sozinho, principalmente para quem 
mora com os pais no Brasil, é uma grande lição, além 
de que administrar o próprio dinheiro, pagando contas, 
fazendo compras e planejando viagens (objetivo maior 
de qualquer intercambista), faz o senso de prioridades 
de qualquer pessoa (ou da maioria) se desenvolver ao 
máximo. Conviver com pessoas de diferentes partes do 
mundo, com diferentes culturas, proporciona uma que-
bra de paradigmas que muitas vezes nem sabemos que 
carregamos e abre horizontes que nem sabíamos que 
existiam. Apesar de tantas pessoas diferentes e tantos 
lugares novos para se conhecer, o intercâmbio tem um 
“que” de psicanálise e introspecção, em que você passa 
a se conhecer melhor, reconhecendo fraquezas e pontos 
fortes. Esse processo de crescimento acelerado é res-
ponsável pela sensação de “eu mudei” que a maioria, se 
não todas, as pessoas apresentam após um período fora 
do país. Muitas vezes essa sensação vem acompanhada 
de outros sentimentos após o término do intercâmbio, e 
pode caracterizar o que tem se chamado atualmente de 

“síndrome do regresso”, que é quando o indivíduo tem 
sérias dificuldades de readaptação no país de origem, 
mas isso é outra história. O intercâmbio é capaz de pro-
porcionar aprendizados únicos, que dificilmente seriam 
adquiridos de outra forma, e acelera outros tantos que 
muitas ainda levariam uma vida para de concretizarem.

Como tudo na vida, durante o intercâmbio nem 
tudo sai como o planejado. Dificuldade com a lín-
gua estrangeira, problemas de moradia, bolsa que 
atrasa, burocracia com visto, saudades da família, 
enfim, são inúmeros os percalços que um intercam-
bista precisa enfrentar eventualmente. No entanto, a 
forma de lidar com os problemas e o ato de aprender 
a transpassa-los resultam em um aprendizado ainda 
maior. De um modo geral, mesmo diante das dificul-
dades você ainda terá benefícios diretos e indiretos.

Para quem cogita fazer um intercâmbio, mas ainda 
tem dúvidas se vale a pena, deixo aqui minha opinião 
pessoal de que vale a pena em todos os aspectos pos-
síveis e que dificilmente alguém se arrepende de fazer 
um intercâmbio. Se é isso que você quer, comece 
a planejar, saia da sua zona de conforto e não du-
vide de que você é capaz. O programa Ciências Sem 
Fronteiras parece que terminou definitivamente para 
estudante de graduação, mas para quem tiver interesse 
em fazer intercâmbio, existem outras possibilidades 
dentro da universidade também. No site da Secretaria 
de Relações Internacionais (SECRI/UFMT) há in-
formações sobre os editais e programas de bolsas de 
intercâmbio. Para quem tiver alguma dúvida ou curio-
sidade sobre intercâmbio, também estou à disposição.

    Autora:
 Aline Maria Viar Zagonel - Acadêmica de Medicina UFMT - 
Turma 53 
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Os aplicativos de celular já viraram rotina, 
WhatsApp e Facebook fazem parte do dia a dia 
de milhares de pessoas. No entanto, mais recente-
mente, o aplicativo que tem roubado os holofotes 
é o Pokémon GO, que foi lançado no Brasil dia 3 
de agosto, dois dias antes do início da olimpíada. 

O aplicativo se baseia em sair de casa a procura de 
150 tipos diferentes de Pokémons, além de capturar e 
treiná-los para batalhas. O jogo utiliza a tecnologia de 
realidade aumentada, sendo que os monstrinhos apare-
cem na câmera do celular, como se estivesse na frente 
do jogador. Pokémon GO chegou a quebrar cinco re-
cordes no livro do Guiness, além de causar muita 
discussão, problemas, soluções e ideias inovadoras.

Dentre os recordes que o aplicativo quebrou encon-
tram-se: jogo mobile mais baixado e com maior receita 
bruta em seu primeiro mês, além de ser o mais rápido jogo 
mobile a faturar US$ 100 milhões, em apenas 20 dias. 

Um grande problema em jogar está na segurança 
do usuário, que caminha na rua com o celular exposto, 
podendo chegar a ser assaltado por estar em um local 
perigoso em busca de Pokémon. Mostrando-se pre-
ocupado com esta situação, o Governo do Estado de 
Pernambuco chegou a liberar um vídeo nas redes so-
ciais intitulado “Pokédicas de segurança”, alertando 
sobre os perigos na hora de atravessar ruas e aveni-
das, para não invadir residências e andar sempre em 
grupos. Outro exemplo de preocupação aconteceu no 
Estado do Espírito Santo, onde foram espalhados alertas 
aos jogadores em terminais de ônibus devido a distra-
ção dos usuários, evitando assim esbarrões e tumultos 
além de alertar sobre a entrada em áreas proibidas.

A utilização do celular no trânsito sempre trouxe ris-
cos, e agora com a utilização do jogo esse problema foi 
agravado. Em diferentes países, como Estados Unidos 
e Austrália, já houve notificações de batidas e atropela-
mentos envolvendo o uso do aplicativo. O Brasil não está 
imune a esse problema e o Detran já iniciou campanha 
para alertar sobre o perigo dessa combinação após aci-
dente de trânsito com um jovem na cidade de Curitiba-PR.

Quando um game deixa de ser uma diversão e se 
transforma em “jogo patológico” (vício em jogar), o jo-
gador pode apresentar alguns dos sintomas: abandonar 
outras atividades de interesse; inquietude ou irritabili-
dade quando para de jogar; mentir para familiares para 
esconder o envolvimento com o jogo e isolamento social. 
De acordo com especialistas, as regiões cerebrais em 
que as drogas atuam são as mesmas em que o jogo atua. 
Essa euforia é a expressão máxima de uma nova droga, 
que consome a energia, horários produtivos e causa alie-
nação. Como toda droga, tem aqueles que não se viciam, 
mas os efeitos podem ser muito nocivos para alguns.

Nos casos extremos, é comum que pessoas que já 
estão em estado compulsivo não percebam isto ou ne-
guem a gravidade da situação. Pode ser necessária 
terapia cognitivo comportamental e grupos de apoio 
para tratamento do vício, sendo prescrito, em alguns 
casos, o uso de medicamentos como antidepressivos.

Apesar desses pontos negativos, o jogo também 
trouxe vários aspectos positivos, como estimular a 
prática de exercício físico e promover novas relações 
sociais. Embora o jogador esteja mergulhado numa 
realidade aumentada, ele vai para a rua e começa a in-
teragir com outras pessoas que nem são seus amigos.

Segundo o jornal “USA Today”, um hospital in-
fantil de Michigan, nos Estados Unidos, apresentou 
às crianças o game e conseguiu dois grandes feitos: os 
pacientes saíram de seus leitos e interagiram entre si, 
tornando menos penoso o difícil período de internação.

Além disso, Craig Smith - australiano especia-
lista em educação especial - considera que para uma 
criança com dificuldade de aprendizagem, interação 
e convívio, o Pokémon GO quebra barreiras nunca 
antes ultrapassadas por outro método ou técnica de 
ensino. De acordo com o educador, para muitas crian-
ças é difícil se envolver em atividades sociais, mas 
com a loucura dos Pokémons, estes alunos conver-
sam uns com os outros e se encorajam mutuamente 
a participar de atividades socais através do jogo.

Além disso, em muitos locais o comércio de 
bairro apresentou um aumento no número de clien-
tes devido a maior movimentação das pessoas, uma 
vez que alguns lugares se tornaram “hotspots” para 
a caça de Pokémons. Aumentou também a venda 
de celulares em que se possa jogar o game, além 
da venda de carregadores portáteis para celular.

Novembro /2016 - 14º Edição
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Anamnese

Com tantas críticas e elogios, não se pode negar que 
Pokémon GO teve um grande impacto mundial cha-
mando a atenção para como as pessoas utilizam o celular 
e aproveitam a nova tecnologia – a realidade aumentada. 
O jogo movimentou o cotidiano, mudou a rotina de mui-
tas pessoas e estimulou o comércio em várias áreas. E 
o mais importante, apesar dos diversos problemas que 
o jogo reúne, quando usado corretamente, é capaz de 
divertir e ajudar muitas pessoas com culturas, condi-
ções sociais e pensamentos completamente diferentes.

Para entender o fenômeno do estupro em sua ple-
nitude é imprescindível conhecer o contexto no qual a 
situação está inserida, bem como o perfil do agressor e 
suas motivações para tal ato. Nesse sentido, muito se 
fala que atualmente vivemos inseridos em uma ‘‘cultura 
do estupro’’, a qual seria ao mesmo tempo causa e efeito 
dos atos de violência sexual contra as minorias sociais, 
que são crianças, mulheres e homossexuais. Mas qual 
seria exatamente a definição de ‘’cultura do estupro’’’?

Segundo o conceito proposto por Merrill Smith, 
historiadora americana, cultura do estupro refere-se 
a um ‘‘complexo conjunto de crenças que encoraja a 
agressão sexual masculina e apoia a violência contra 
as mulheres’’. Dessa forma, considera-se que agres-
são sexual seja consequência de um determinismo 
biológico e natural, ao invés de comportamento 
aprendido. A cultura do estupro suporta o estupro 
e a violência ao perpetuar a tolerância desse abuso. 

Há diversas maneiras de se sustentar a tolerân-
cia à violência sexual, sendo algumas tão incrustadas 
à rotina, que passam despercebidas pela maioria dos 
brasileiros. Em vez de questionar o comportamento 
do estuprador, a cultura do estupro tende a responsa-
bilizar as vítimas pela agressão (pois elas andavam 
sozinhas, consumiram álcool, usavam roupas provocan-
tes). São vários os aspectos que propagam e implicam 
esse tipo de pensamento. Entre eles, certamente, pode-
-se citar o sexismo, o machismo, a tolerância ao 
assédio sexual, o discurso de recomendações de pre-
venção ao estupro e o acobertamento dos estupradores. 

Sexismo, diz respeito à distinção de gêneros e ex-
pectativas de papeis sexuais. Essa ideia é reforçada 
principalmente pela ‘’coisificação’’ da imagem femi-
nina, isto é, uma espécie de reducionismo ideológico no 
qual as mulheres são vistas como “objetos sexuais”, os 
quais existem para fornecer prazer aos homens, transfor-
mando o corpo e a sexualidade da mulher em produtos 
postos ao alcance de um mero consumidor. De fato, isto 
é consumado pela retumbante pornografia audiovisual 
e musical, apáticas aos usuários da internet, aos con-
sumidores de cerveja, de carros e de cosméticos, aos 
jovens que dançam ao som de ‘’predador de perereca’’.

Quase indissociado ao sexismo, o machismo tam-
bém é protagonista na cultura do estupro. É evidente 
a tendência de valorização do homem libertino, ao 
passo que, uma mulher que age correspondentemente 
é repreendida de modo severo, considerada ‘‘fácil 
de pegar’’. A mulher solteira é discriminada social-
mente, uma vez que a visão machista tende a obrigá-la 
a casar-se, torna-se mãe, comportar-se de modo super-
-sentimental, cuidar da aparência física e ser vaidosa.
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Já a banalização da violência contribui na medida 
em que minimaliza, abranda e naturaliza diversos atos 
violentos, tirando sua real severidade. Evidencia-se este fe-
nômeno nos principais entretenimentos (nunca estivemos 
diante de tantas notícias, filmes, seriados que fazem uso de 
ações truculentas como forma de prender atenção de seu 
público). Na prática, isso se cristaliza desde os comentários 
machistas, sexistas e misóginos nas redes sociais, à condes-
cendência diante das mais diversas formas de abuso sexual. 

  
Por sua vez, o abuso sexual é tolerado e propagado por 

meio de piadas, cantadas, assobios e expressões irônicas 
de ‘‘oh lá em casa!’’, tão frequentes no cotidiano do país 
verde e amarelo. Além de palavras, não é raro uma mu-
lher ser assediada por meio de ações, principalmente em 
meios de transportes públicos, filas, shows e lugares lota-
dos, tal qual o que a gíria brasileira chama de ‘’encoxar’’. 
O abuso pode ser intensificado em ambientes como boa-
tes e bares, às vezes discreto como uma cantada, às vezes 
óbvio como uma ‘‘mão boba’’. Outro quadro de abuso, 
mais comum do que se imagina, ocorre entre amigos, 
namorados e marido e mulher, tanto sob a premissa da 
‘’obrigação’’ do relacionamento, quanto em situações de 
abuso de vulnerável. No domumentário americano ‘’The 
Hanting Ground’’, de Kirby Dick, evidencia-se o quão 
frequente é o crime de estupro de vulnerável em festas 
universitárias. Não distante desse contexto, anualmente, 
notícias de estupro em calouradas das universidades 
mais renomadas do Brasil mancham as páginas da mídia.

Além de tudo isso, a cultura do estupro é conhecida 
pela difusão de uma série de recomendações para se pre-
vinir o estupro. Melissa McEwan, em seu artigo ‘’Rape 
Culture 101’’’, aponta como parte de tal discurso pre-
ventivo frases como ‘‘uma mulher deve evitar roupas 
curtas e sensuais’’, ‘‘deve evitar andar sozinha, prin-
cipalmente em locais estranhos’’, ‘‘deve evitar beber 

muito, principalmente se na presença de estranhos’’. 
Apesar de algumas recomendações serem perfeitamente 
cabíveis na questão de segurança, elas são gerais e con-
sistentes com o bom senso de qualquer pessoa, todavia, 
estão longe de impedir que uma mulher seja estuprada. 

Prova disto rege no fato de que cerca de 57% das vítimas 
sofrem abuso sexual dentro de suas próprias residências e 
apenas 30% desconhecem o agressor, segundo dados da 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da 
Saúde. Essa proporção é ainda maior quanto mais nova a 
vítima, 72% das crianças abusadas sofrem dentro de casa. 

Por fim, além de culpar a vítima, a cultura do estupro 
é reforçada através do abrandamento do crime e dos estu-
pradores. Por exemplo, um homem cometeu esse ato pois 
‘’não conseguiu se conter’’, logo, o estupro é posicionado 
como expressão do desejo sexual, e não como promul-
gação de poder, controle e raiva. Outrossim, justificar 
que um estuprador é um ‘‘doente mental’’, cujos padrões 
de comportamento são anormais, também colabora para 
atenuação do crime, uma vez que a justificativa isenta 
o agressor de suas ações. Na verdade, ocorre um desvio 
de moral e conduta que podem e devem ser corrigidos. 

Em suma, ‘‘cultura do estupro’’ pode ser definida como 
um contexto social no qual são toleradas cantadas dispen-
sáveis, ações abusivas entre casais e entre amigos, assédios 
em locais públicos, valorização do homem ‘’pegador’’ e 
exigência de padrões comportamentais incongruentes por 
parte da mulher. Na medida em que essas ações são na-
turalizadas e aceitas por grande parte da nossa sociedade, 
tem-se um meio fértil para estimular a violência sexual. 
Enquanto não se reconhecer que o estupro deriva de um 
comportamento aprendido e não biológico, dificilmente 
haverá progressos no combate a essa anomalia social.

Agora já sabemos o que é o estupro, quem são as ví-
timas, quais são seus principais sofrimentos, bem como 
o contexto que permite esse fenômeno acontecer, po-
demos discutir   as estratégias adequadas para acolher a 
vítima a curto e longo prazo. Tendo em vista a alta re-
corrência deste ato lastimável. É iminente a necessidade 
de uma equipe multiprofissional preparada para lidar com 
a situação. Além de uma série de procedimentos especí-
ficos de tratamento, é fundamental incitar a informação 
e a discussão sobre o assunto, pois quanto mais se de-
bater, menos a população se torna omissa em relação ao 
estupro. Na nossa próxima edição, acompanhe o desfecho 
das reportagens sobre a ‘‘Cultura do Estupro’’, que trará 
o tema a partir da ótica do ambiente hospitalar. Estupro 
também é uma questão de saúde e cabe aos acadêmicos e 
profissionais da área estarem instruídos sobre o assunto.

O contexto social da Cultura do Estupro

Anamnese Novembro/2016 - 14º Edição

    Autora:
 Camila Bicudo Mendonça - Acadêmica de Medicina UFMT - 
Turma 56 



7

Artigo
“Tão antiga (antiguíssima – príncipes e princesas da 

Idade Média já tiveram experiência com ela). Tão fácil 
de ser diagnóstica. Com tratamento simples e eficaz há 
quase um século”. Quando lemos essa descrição, jamais 
conseguimos imaginar que estamos falando de uma do-
ença em situação de epidemia. Principalmente quando se 
trata de uma doença que pode ser transmitida de mãe para 
filho e afetar severamente o feto, levando até ao aborta-
mento, em muitos casos. 

Pois é, esse é o cenário atual (e preocupante) da sífi-
lis. Relembrando:

• O que é sífilis?
A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível 

(IST), sistêmica, causada por uma bactéria denominada 
Treponema pallidum (descoberta em 1905) e que infecta 
exclusivamente os seres humanos. Quando não tratada 
de maneira adequada, pode cronificar e causar seque-
las graves e irreversíveis a longo prazo, dependendo do 
local do organismo onde o patógeno passa a se alojar 
(HORVÁTH, 2011; BRASIL, 2016a).

• Quais são os sinais e sintomas da doença?
Quando não tratada de maneira adequada, 35% das 

pessoas poderão se curar espontaneamente, e o restante 
seguirão o curso natural da evolução da doença, que con-
siste em: sífilis primária, sífilis secundária, sífilis latente 
e sífilis terciária. Estima-se que 35% das pessoas perma-
necerão na fase latente e que as restantes progredirão para 
última fase, a terciária (HORVÁTH, 2011).

• Como ela é transmitida?
A sífilis “adquirida” é aquela transmitida predomi-

nantemente por via sexual, principalmente nos estágios 
iniciais da doença (primária e secundária), devido a ri-
queza de treponemas nas lesões. Com o passar dos anos, 
a transmissibilidade diminui (BRASIL, 2016a).  

A sífilis “congênita” é aquela transmitida vertical-
mente, ou seja, de mãe para o bebê, durante a gestação 
(intraútero) e, mais raramente, durante o parto, quando a 
mãe não for tratada, ou recebeu tratamento de maneira 
adequada (BRASIL, 2016a). 

A transmissão por transfusão de sangue ou derivados, 
embora possível, se tornou raríssima no Brasil devido ao 
controle realizado nos hemocentros (BRASIL, 2016a). 

• Como prevenir?
O uso do preservativo consiste na principal forma de 

transmissão da doença, inclusive durante as preliminares, 
quando há o contato entre os órgãos sexuais.

• Quais as consequências da sífilis congênita 
para a criança?

A sífilis congênita é grave!!! Em aproximadamente 
40% dos casos, pode causar abortamento, óbito fetal e 
morte neonatal (LUMBIGANON et al., 2012). Nos casos 

em que o bebê sobrevive, a sífilis pode levar ao retardo 
no desenvolvimento neuropsicomotor, desenvolvimento 
de lesões na pele e malformações. 

• Como diagnosticar?
A sífilis é diagnostica pela associação dos sinais e 

sintomas clínicos, histórico de exposição de risco e re-
sultados dos testes laboratoriais ou rápidos (BRASIL, 
2016b). 

Atualmente, o diagnóstico da sífilis é regulamento 
pela portaria 2.012 de 19 de outubro de 2016, que revogou 
a Portaria 3.242, de 30 de dezembro de 2011. Essa nova 
portaria aprova o Manual Técnico para o Diagnóstico da 
Sífilis, que apresenta diferentes fluxogramas compostos 
por dois testes diagnósticos ou mais em série e custo-
-efetivos (BRASIL, 2016b).

Nesse contexto, os testes rápidos consistem em uma 
importante ferramenta para ampliação do acesso ao diag-
nóstico, por fornecer o resultado em até 30 minutos, 
serem de fácil execução e não necessitarem de infraestru-
tura laboratorial (BRASIL, 2016b). Qualquer profissional 
pode realizar o teste rápido, desde que devidamente capa-
citado, presencialmente ou a distância (BRASIL, 2016b)

• Como tratar?
A penicilina G benzatina consiste no medicamento de 

escolha para os casos de sífilis adquirida e sífilis em ges-
tantes, e a penicilina G cristalina para a sífilis congênita 
e a neurossífilis (BRASIL, 2016ª).  

• Qual o cenário epidemiológico atual?
A sífilis congênita é de notificação compulsória na-

cional desde o ano de 1986; a sífilis em gestante, desde 
2005; e a sífilis adquirida, desde 2010. De acordo com 
o Boletim Epidemiológico da Sífilis (BRASIL, 2016c), 
temos o seguinte cenário no Brasil:

Sífilis adquirida:  de 2014 e 2015, a sífilis adquirida 
teve um aumento de 32,7%. Em 2015, o número total 
de casos notificados de sífilis adquirida no Brasil foi de 
65.878. No mesmo período, a taxa de detecção foi de 42,7 
casos por 100 mil habitantes. A maioria (60,1%) são em 
homens e adultos entre 20-29 anos. 

Sífilis em gestantes: de 2015 a 2016 foram notifica-
dos 169.546 casos. Em 2015, a taxa de detecção foi de 
11,2 casos de sífilis em gestantes a cada 1.000 nascidos 
vivos, totalizando 33.365 casos no ano. 

Sífilis congênita: de 1998 a 2016, foram notificados 
142.961 casos de sífilis em menores de 1 ano, sendo que 
19.228 casos ocorreram em 2015, com uma taxa de in-
cidência de 6,5/1.000 nascidos vivos. O crescimento do 
número absoluto de casos diagnosticados de 2014 para 
2015 foi de quase 21%.

 • O que o Ministério da Saúde tem feito para 
combater a sífilis?

Estratégias para combate à epidemia de sífilis no Brasil
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- Distribuição de mais de 6 milhões de dos testes rá-
pidos para sífilis do tipo treponêmico, em 2015, a todos 
os serviços de saúde solicitantes (unidades básicas de 
saúde, hospitais, maternidades, centro de testagem e 
aconselhamento, etc). 

- Criação do TELELAB: Plataforma de capacitação à 
distância do Ministério da Saúde, on-line, de livre acesso 
e gratuita, composta por cursos de diagnóstico das IST, 
inclusive com aulas que ensinam a realizar os testes rá-
pidos fornecidos pelo governo federal (http://telelab.aids.
gov.br).

- Recentemente houve um desabastecimento nacional 
e internacional da penicilina para o tratamento da sífi-
lis ocasionado pela dificuldade de aquisição da matéria 
prima no mercado global. A indústria farmacêutica não 
tem interesse em produzir esse fármaco devido ao baixo 
preço de mercado. Em caráter de urgência, o Ministério 
da Saúde tem adotado medidas resolutivas para auxiliar 
estados e municípios a suprir e regularizar as demandas, 
bem como está realizando a compra da penicilina e distri-
buindo aos serviços de saúde para o tratamento da sífilis, 
priorizando gestantes, suas parcerias sexuais, sífilis con-
gênita e neurossífilis. 

- Apoio e contribuição ao projeto de Lei da Câmara 
n° 146/2015 que aprova o Dia Nacional de Combate à 
Sífilis e à Sífilis Congênita: terceiro sábado de outubro 
atualmente se encontra em consulta pública.

- Lançamento da Agenda de Ações Estratégicas para 
Redução da Sífilis Congênita no Brasil: Envolvimento 
das diversas áreas do Ministério da Saúde responsáveis 
pelo tema, além de parcerias e conselhos de classe, com 
programação de ações a serem realizadas no prazo de um 
ano, a partir de 20 de Outubro de 2016, quando foi as-
sinada a carta de compromisso por todos os envolvidos. 

- Lançamento do Boletim Epidemiológico com nú-
meros de casos sífilis adquirida, sífilis na gestação e 
sífilis congênita no país.

- Publicação do Caderno de Boas Práticas: O uso da 
penicilina na Atenção Básica para a prevenção da Sífilis 
Congênita no Brasil. Este caderno compartilha algumas 
das experiências bem-sucedidas que podem inspirar ini-
ciativas em outros lugares visando o combate da sífilis 
congênita. 

- Realização e publicação do “Álbum Seriado das 
IST” fornecido aos estados e municípios como material 
de apoio para os profissionais de saúde. Este álbum in-
formações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento das 
IST, com imagem ilustrativas para auxiliar nas orienta-
ções ao paciente.  

- Incentivo e estímulo à criação dos Comitês de 
Investigação de Transmissão Vertical de HIV/Sífilis, de 
caráter corretivo, que visa estudar os casos nos muni-

cípios e estados, identificar as causar e propor medidas 
resolutivas, buscando eliminar ocorrência da transmissão 
vertical de HIV/Sífilis. 

- Lançamento da Campanha Nacional de Combate à 
Sífilis Congênita, com foco na importância do pré-natal 
e da participação do parceiro no processo de gestação.

A sífilis PRECISA acabar. O sucesso do FIM 
depende de todos nós!!!! 

Estratégias para combate à epidemia de sífilis no Brasil

Avisos do PET
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Já programou as férias de janeiro? Então, não esqueça 
de reservar a última semana para o Curso de Férias: conhe-
cendo a pesquisa. Além de entrar em contato com a pesquisa 
como propõem o curso tradicional, esse ano teremos uma 
opção voltada para a Medicina Baseada em Evidências. 
Não importa se você acabou de entrar ou já é veterano, o 
Curso de Férias é seu lugar!


