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SÍFILIS

INFOVIHTAL / SÍFILIS

A sífilis é uma infeção sexualmente transmissível 
(IST) causada pela bactéria Treponema pallidum.

TRANSMISSÃO
Esta é passível de ser contraída quando se mantêm relações sem 
preservativo com uma pessoa infetada através de sexo anal, 
vaginal ou oral. As mulheres grávidas podem transmitir a doença 
ao seu filho.

SINTOMAS
Os sintomas são os mesmos tanto em homens como em mulhe-
res, variam segundo a etapa da infeção e nem sempre aparecem. 
Os primeiros sintomas costumam aparecer ao fim de 2-3 sema-
nas. A sífilis manifesta-se em quatro fases diferenciadas, por essa 
razão o período de aparição dos sintomas dependerá da fase na 
qual se encontre a infeção.

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico da sífilis faz-se através de uma análise de sangue e, 
no caso da presença de úlceras, também se podem colher 
mostras. As provas rápidas da sífilis que detetam a presença de 
anticorpos não são úteis para diagnosticar uma reinfeção.

TRATAMENTO
A infeção cura-se com um antibiótico. O tratamento não gera 
proteção para toda a vida, razão pela qual se pode voltar a 
contrair a doença.

PREVENÇÃO
O preservativo reduz o risco de infeção no sexo vaginal, anal ou 
oral. No caso de se partilharem brinquedos sexuais, é importante 
usar um preservativo novo para cada pessoa e para cada prática 
sexual. É recomendável evitar ter relações sexuais até finalizar o 
tratamento e desaparecerem os sintomas.

Sífilis primária
Surgimento de uma úlcera 
(cancro duro) não dolorosa na 
parte do corpo que tiver estado 
em contato com a bactéria 
(sobretudo no pénis, vulva, 
vagina ou ânus), geralmente 2-3 
semanas após a infeção. Pode 
demorar a desaparecer até seis 
semanas e, dependendo da sua 
localização, pode passar desa-
percebida.

Sífilis latente
Quando os sintomas da sífilis 
secundária desapareceram, pode 
não haver sintomas durante vários 
anos, mesmo que a infecção esteja 
presente.

Sífilis terciária
Muitos anos depois da infeção, 
aproximadamente 1 de cada 10 
pessoas com sífilis não tratada 
acabará por desenvolver graves 
problemas neurológicos, 
osteoarticulares ou cardíacos.

Sífilis secundária
Costuma produzir-se entre as 
3-6 semanas após o surgimento do 
cancro duro. Os sintomas incluem: 
erupção cutânea (palmas das mãos 
e dos pés), inflamação na zona 
genital, manchas brancas na boca 
e glândulas inflamadas. Os sinto-
mas podem desaparecer mesmo 
sem receber tratamento, contudo 
a infeção continua a progredir. 
Nesta etapa a sífilis é altamente 
transmissível por via sexual.
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