
ENCARE A

SÍFILIS

SÍFILIS

ENXERGAR A DOENÇA É O 

CAMINHO PARA A CURA.

COMO SABER SE TENHO SÍFILIS? 
Procure um serviço de saúde e faça um 

exame. Ele é simples, rápido e gratuito. 
 

A SIFÍLIS TEM CURA!
Com exame e tratamento corretos, a 

cura é total. Há diagnóstico e tratamento 

em todos os serviços públicos de saúde.  

SÍFILIS CONGÊNITA 
É quando a Sífilis é transmitida de mãe 

para filho, caso não seja realizado o 

diagnóstico e tratamento da doença 

durante a gestação. A doença acarreta 

inúmeros problemas de saúde ao bebê  

ou abortamento. Toda mulher grávida 

deve fazer pré-natal e realizar o exame 

para Sífilis, na 1ª consulta e no 3º trimestre 

da gestação. Se der positivo, a mãe e o 

parceiro devem fazer o tratamento para 

evitar a contaminação do bebê. 

 

FAÇA O PRÉ-NATAL COM

SEU PARCEIRO
É importante ambos realizarem o exame 

e o tratamento, para seu bebê não 

nascer com Sífilis. Lembre-se que todo 

bebê precisa ser levado a uma Unidade 

de Saúde na primeira semana de vida.



O QUE É SÍFILIS? QUAIS SÃO OS 

SINAIS E SINTOMAS?

QUEM PODE TER SÍFILIS?

É uma Infecção Sexualmente 

Transmissível (IST). Quando não  
tratada, ela acarreta graves  

prejuízos à saúde.

Um dos primeiros sinais da doença  
é uma pequena ferida (cranco duro) 

indolor, no pênis, na vagina, ânus  
ou boca.  
A ferida costuma desaparecer após 

alguns dias, mesmo sem tratamento. 

Entretanto, a bactéria causadora da 

doença continua ativa na corrente 

sanguínea. 

Se a sífilis não for tratada corretamen-

te,  após alguns meses ela pode voltar 

a se manifestar, com manchas em 

várias partes do corpo, principalmente 

nas palmas das mãos e solas dos pés. 

Estes sintomas também desaparecem 

sem tratamento, porém a doença 

continua avançando.

Quando não identificada e tratada, 

 a Sífilis pode provocar cegueira, 

paralisia, doenças neurológicas 

 e problemas no coração.

Qualquer pessoa que tenha

mantido relações sexuais 

desprotegidas, sem o uso do 

preservativo. A sífilis também 

pode ser transmitida aos 
 

bebês, na gravidez.
 

Use camisinha em todas as 
 práticas sexuais (oral, anal, vaginal). 
 A camisinha (masculina ou feminina) 

deve ser colocada desde o início da 

relação sexual.

 

Procure uma Unidade de Saúde ou o Serviço de Assistência 
Especializada em IST/HIV/AIDS/Hepatites Virais (SAE) de  Rio das Ostras. 

COMO SE PREVENIR? 


