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    A sífilis é uma infecção sexualmente 
transmissível causada pela bactéria 
Treponema Pallidum. Os sintomas às vezes 
são discretos e a procura tardia por 
tratamento pode causar complicações 
graves. Em gestantes há o risco da 
contaminação vertical, da mãe para o bebê 
(sífilis congênita). A sífilis tem cura e o 
tratamento está disponível pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
A sífilis pode ser adquirida ou congênita. A 
sífilis adquirida pode ser transmitida de 
uma pessoa para a outra durante o sexo 
(anal, vaginal ou oral) sem preservativo ou 
por transfusão de sangue. Já a transmissão 
da sífilis congênita acontece da mãe 
infectada para a criança durante a gestação 
ou o parto.  
Se não tratada a tempo, a sífilis pode 
comprometer o sistema nervoso central, o 
sistema cardiovascular e órgãos como 
olhos, pele e ossos. 
O diagnóstico da sífilis pode ser realizado na 
Unidade Básica de Saúde, através do teste 
rápido, com a coleta de uma gota de sangue 
na ponta do dedo.  
O tratamento é disponibilizado pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). Para 
prevenção da sífilis congênita, tanto as 
gestantes quanto seus parceiros devem 
fazer os exames de diagnóstico. Em caso de 
resultado positivo para a gestante, é 
fundamental que o parceiro também 
procure o serviço de saúde e passe pelo 
tratamento. Dessa forma, a reinfecção por 
sífilis é evitada, e a saúde da mãe e do bebê 
ficam garantidas. 

CASOS DE SÍFILIS ADQUIRIDA CASOS DE SÍFILIS EM GESTANTE 
CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITA 

EM MENORES DE UM ANO 

02 00 03 

Sífilis Adquirida - Segundo Sexo 

Testes Rápidos utilizados x Casos positivos 

Sífilis – Segundo Faixa Etária Sífilis em Gestante – Momento de diagnóstico 

Sífilis em Gestante - Tratamento do Parceiro Sífilis - Evolução do Caso 
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