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Solicite a orientação do Farmacêutico antes de usar qualquer
medicamento, mesmo os que não precisam de receita médica.
Pergunte ao Farmacêutico como conservar os medicamentos de
forma correta.
Ao utilizar medicamentos, não siga recomendações de vizinhos,
amigos e parentes, consulte sempre o Farmacêutico.
Quando for à farmácia, consulte o Farmacêutico. Ele deve estar
sempre identificado.
Relate ao Farmacêutico o aparecimento de qualquer problema ao
utilizar um medicamento.
Evite bebidas alcoólicas se estiver utilizando medicamentos.
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SÍFILIS

Prevenção

O que é?
É uma infecção sexualmente transmissível (IST),
que pode ocasionar graves danos à saúde quando
não tratada.

Síﬁlis Adquirida
É transmitida pela relação sexual sem camisinha
com uma pessoa infectada ou pelo contato com
sangue contaminado.
Sinais e Sintomas
• Ferida no local de contato (por ex.: pênis, vagina,
ânus, boca) que não costuma doer, arder ou coçar;
• Úlcera (cancro duro);
• Caroço na virilha;
•M
� anchas no corpo, especialmente nas palmas das
mãos e nas plantas dos pés;
• Problemas nos ossos, no coração e neurológicos,
podendo levar à morte.
Em alguns casos, não há sinais ou sintomas, apesar
da doença permanecer no organismo.

Síﬁlis Congênita
É transmitida da mãe para a criança durante a
gestação ou o parto (transmissão vertical).
Principais riscos da síﬁlis congênita
• Aborto;
• Cegueira;
• Surdez;
• Deﬁciência mental;
• Morte do recém-nascido.

Proteja o bebê!
É fundamental que as gestantes realizem o
acompanhamento pré-natal e o teste para
detectar a síﬁlis.
Quanto mais rápido for o diagnóstico e o
tratamento, menores serão os riscos para a
criança.
É importante tratar também as parcerias sexuais
da gestante para que não haja reinfecção.

A principal forma de prevenir a síﬁlis é utilizar
camisinha (feminina ou masculina) durante as
relações sexuais, inclusive no período de
gestação e amamentação.
A camisinha garante proteção contra a
síﬁlis e também contra outras IST.

Diagnóstico
Os testes/exames de síﬁlis
podem ser feitos gratuitamente
nas unidades públicas de saúde.

Tratamento
O tratamento é realizado com medicamentos que
necessitam de prescrição médica e podem ser
adquiridos de forma gratuita nas unidades
públicas de saúde.
As parcerias sexuais das pessoas infectadas
também precisam ser tratadas.

Atenção!
A síﬁlis tem cura, mas se houver relação sexual
desprotegida com uma pessoa que esteja
infectada, a infecção pode ocorrer novamente.
O desaparecimento dos sinais e sintomas
não signiﬁca que a doença esteja curada. É
preciso fazer o tratamento correto para que
a doença desapareça e se prevenir para que
ela não apareça outra vez!

Farmacêutico
O farmacêutico está à sua
disposição nas farmácias e
unidades públicas de saúde.
Procure o farmacêutico para
esclarecer suas dúvidas e se
orientar sobre a síﬁlis.

