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Identificação da Doença

Sintomas Modos de Transmissão
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Sífilis primária:
❖ Ferida no local de entrada da bactéria (pénis, vulva, 

vagina, colo uterino, ânus, boca, ou outros locais da pele);

❖ Aparece entre 10 a 90 dias após o contágio. Normalmente 
não provoca grandes alterações, podendo estar 
acompanhada de caroços na virilha.

Sífilis secundária:
❖ Os sinais e sintomas aparecem entre 6 semanas e 6 meses 

do aparecimento e cicatrização da ferida inicial;

❖ Podem aparecer manchas no corpo, que normalmente não 
provocam comichão, ocorrer febre, mal-estar e dor de 
cabeça.

Sífilis terciária:
❖ Pode surgir de 2 a 40 anos depois do início da infeção;

❖ É frequente apresentar sinais e sintomas, principalmente 
lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, 
podendo levar à morte.

Sífilis latente:
❖ Não aparecem sinais ou sintomas;

❖ A duração é variável, podendo ser interrompida 
pelo surgimento de sinais e sintomas da forma secundária 
ou terciária desta doença.

Prevenção/Tratamento

❖ A sífilis é uma Infeção Sexualmente Transmissível (IST) 
curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria
Treponema pallidum. 

❖ Na evolução da infeção podemos reconhecer três fases de 
doença ativa: Sífilis primária, Sífilis secundária e Sífilis 
terciária, com manifestações diferentes de umas para as 
outras.

Esta doença pode ser transmitida: 

❖ Numa relação sexual sem preservativo com uma 
pessoa que possui alguma ferida na pele causada pela 
bactéria da sífilis;

❖ Através do contacto direto com sangue de pessoas 
com sífilis;

❖ Devido à partilha de agulhas, como no caso do uso 
de drogas injetáveis;

❖ De forma vertical (da mãe para o filho) através da 
placenta em qualquer fase da gravidez e também 
através do parto normal se o bebé entrar em contacto 
com a ferida da sífilis.

❖ O uso correto do preservativo, a abstinência e ter 
apenas um parceiro sexual são as medidas mais 
eficazes de prevenção da sífilis;

❖ O tratamento é feito com um antibiótico, normalmente 
com injeções de Benzentacil (antibiótico da família das 
penicilinas);

❖ A dose depende da situação da pessoa e da fase da 
doença em que aquela se encontra.
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