
Sífilis 

A sífilis pode ser tratada? 

Sim, a sífilis é geralmente tratada 

com antibióticos. Mesmo após ter 

passado por tratamento, você pode ser 

infectado novamente. É importante 

usar camisinha toda vez que você 

fizer sexo para reduzir o risco de 

contrair sífilis e outras ISTs. 
 

O meu parceiro precisa passar por 

tratamento?  
Sim. Se você tiver contato sexual 

com um parceiro que não passou por 

tratamento, você pode ser infectado 

novamente.  

O que acontece se a sífilis não for 

tratada? 

Se não for tratada, a sífilis pode 

causar problemas sérios de saúde. Se 

a infecção ficar muito tempo sem ser 

tratada, os órgãos internos podem ser 

afetados. Além disso, pessoas com 

sífilis têm mais propensão a contrair o 

VIH caso sejam expostas ao vírus. 
 

A sífilis pode afetar tanto uma 

mulher grávida quanto o feto? 

Sim. A sífilis pode causar sérios 

problemas de saúde, tanto para uma 

mulher grávida quanto para o feto.  
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Como você pode se proteger contra a sífilis? 

A única maneira 100% eficaz de se proteger 

contra a sífilis é não fazendo sexo. Você pode 

diminuir o risco de contrair sífilis ou outra IST 

tomando as seguintes medidas: 
 

 Sempre use uma camisinha de látex ou 

poliuretano ou uma camisinha bucal 

quando fizer sexo oral, anal ou vaginal. 

 Camisinhas feitas de materiais 

“naturais” podem proteger contra a 

gravidez, mas NÃO CONTRA AS 

ISTs. 

 Reduza o número de parceiros. 

 Converse com o seu parceiro sobre as 

ISTs e peça que ele faça um exame. 

 Converse com o seu médico sobre 

práticas sexuais seguras e solicite um 

exame. 

 Lembre-se que fazer sexo sob influência 

de drogas e/ou álcool aumenta a chance 

de você fazer sexo sem proteção. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para mais informações, acesse:  

http://www.bphc.org/whatwedo/sexual-health  
ou http://www.cdc.gov/std 
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 O que é a sífilis? 

A sífilis é uma infecção transmitidas 

sexualmente (IST), causada por uma 

bactéria. 
 

Como uma pessoa contrai sífilis?  

A sífilis é transmitida de pessoa para 

pessoa por meio de uma ferida na pele. 

As feridas da sífilis podem estar na 

vagina, no pênis, no ânus, na boca, nos 

lábios ou no reto e a doença pode ser 

transmitida através do sexo oral, anal ou 

vaginal. A sífilis pode ser transmitida 

mesmo que a ferida não possa ser vista 

ou percebida. Assim, as pessoas podem 

transmitir sífilis mesmo sem saber que 

estão infectadas. Uma mulher grávida 

também pode passar a sífilis para o feto. 

 

Você tem grandes chances de contrair 

sífilis se: 
 Fizer sexo sem camisinha de látex 

ou poliuretano. 

 Tiver vários parceiros sexuais. 

 Já tiver o VIH ou outra IST. 

 Fizer sexo sob influência de drogas 

ou álcool, pois a chance de usar a 

camisinha é menor nesses casos. 

 

Quem pode pegar sífilis? 

Qualquer pessoa sexualmente ativa pode 

pegar sífilis. Fazer sexo sem proteção 

(sem usar camisinha) aumenta a chance 

de pegar sífilis. Embora tanto homens 

quanto mulheres possam ser infectados, 

mais da metade dos casos reportados nos 

EUA são de homens que fizeram sexo 

com outros homens. 

Por quanto tempo uma pessoa infectada 

transmite a sífilis? 

Pessoas que não realizam o tratamento são 

mais prováveis transmitem a doença 

durante o primeiro ano da infecção.  

Quanto mais tempo uma pessoa fica sem 

tratamento, maior o risco de desenvolver 

problemas a longo prazo. 

 

Como eu descubro se tenho sífilis? 

A única forma de ter certeza se você tem 

sífilis é fazendo um exame. Geralmente, o 

médico pede um exame de sangue para 

detectar a doença. Como a sífilis pode 

causar problemas para o feto, todas as 

mulheres grávidas devem fazer o exame. 

Pessoas cujas atividades sexuais as 

coloquem em um grupo de risco devem 

fazer exames regularmente para que a 

doença possa ser tratada o mais rápido 

possível. 

 

Onde eu faço os exames? 

A maioria dos médicos faz os exames de 

sífilis e de outras ISTs. Caso precise de um 

médico, chame a Linha de Saúde do 

Prefeito em  617-534-5050. Ou acesse 

http://www.hivtest.org/STDTesting.aspx.  

Quais são os sintomas da sífilis? 

Os sintomas podem ser diferentes, dependendo 

do estágio da doença. A sífilis tem quatro 

estágios: primário, secundário, latente e 

terciário. 

Sintomas do estágio primário 

 Uma ou mais feridas indolores (cancros) 

nos genitais, na boca, no ânus ou no reto. 

 A ferida dura de 3 a 6 semanas e some 

sozinha. Porém, caso você não comece o 

tratamento, a doença avança para o 

estágio seguinte. 

Sintomas do estágio secundário 

 Erupções cutâneas nas mãos, nos pés ou 

em outras partes do corpo. Essas 

erupções geralmente são vermelhas ou 

marrons e não provocam coceira. 

 Os outros sintomas incluem febre, dor 

de garganta, dores musculares, perda de 

cabelo e sensação de cansaço. Esses 

sintomas desaparecem sozinhos, porém, 

caso você não comece o tratamento, a 

doença avança para o estágio seguinte. 

Sintomas do estágio latente 

 Não aparece nenhum sintoma, mas a 

doença pode ser detectada por um exame 

de sangue. Esse estágio pode durar por 

muitos anos. 

Sintomas do estágio terciário 

 Os sintomas incluem dificuldade de 

movimentação dos braços e das pernas, 

paralisia, entorpecimento, cegueira e 

problemas no coração.  
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