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O que é
A sífilis é uma doença infecciosa de transmissão 
sexual ou materno-fetal, de evolução crônica que 
se manifesta em surtos de agudização e com 
ausência de sintomas (latência clínica). 

TEM CURA

Como se pega
Através de relação sexual anal, vaginal e oral sem 
o uso da camisinha, com pessoa que tem sífilis.

Tratamento
É de fácil acesso. Encontrado em todos os 
centros de saúde. Todos as parcerias sexuais 
devem ser testados e tratados para sífilis.

Gestante
Durante a gravidez pode ocorrer a transmissão 
da infecção da mãe para o bebê. É importante que 
TODAS as gestantes e parcerias sexuais façam os 
exames para IST no pré-natal.

manchas nos pés e mãos

Sintomas
Sífilis primária

• Queda dos cabelos ou sobrancelhas
• Ferida na boca
• Ferida no pênis, ânus, vagina

Sífilis secundária
• Manchas pelo corpo e/ou palma das 
mãos e plantas dos pés
• Febre e dor no corpo 
• Ínguas

Sífilis latente
• Os sintomas desaparecem sem o 
tratamento e a infecção permanece 
silenciosa

Se você já teve relação 
sexual sem camisinha

Atenção

Peça seu exame. Você pode estar com sífilis 
mesmo sem sintomas.

Os sintomas podem desaparecer sem o 
tratamento, mas a pessoa continua infectada, 
podendo transmitir a doença e ter complicações 
graves à saúde, como:
• Cegueira e/ou surdez
•Transtornos psiquiátricos 
• Problemas cardíacos

• Paralisia
• Doença cerebral
• Morte



PREVENÇÃO SÍFILIS 

Acesso ao 
preservativo: 

Você pode retirar 
em qualquer 

Centro de Saúde.

Pré-natal:
Se você pretende 
ficar grávida ou 

está gravida, vá ao 
centro de saúde. 

Tratamento de 
Infecções Sexualmente 
Transmissíveis: Procure 
o Centro de Saúde mais 
próximo de sua casa e 
faça o teste de sífilis.

Ponha a camisinha quando o pênis 
estiver duro.1 
Aperte a ponta para sair o ar (é na 
ponta que o esperma vai ficar).2 
Desenrole a camisinha até a base do 
pênis, cuidadosamente.3 
Use somente lubrificante à base de 
água.4 
Tire a camisinha após a relação 
sexual com o pênis ainda duro.5 
Depois, dê um nó e jogue-a no lixo, 
com cuidado.6 

Encontre uma posição confortável.1 
Segurve a camisinha pela argola interna 
(é a que está solta dentro da camisinha).2 
Aperte a argola interna e introduza-a na 
vagina com o dedo indicador.3 
Empurre a argola com o dedo até sentir 
o colo do útero (fundo da vagina).4 
A camisinha deve cobrir o colo do útero 
e recobrir a vagina.5 
Após a relação sexual, torça a argola 
externa e puxe a camisinha com 
cuidado. Jogue-a no lixo e nunca no 
vaso sanitário.

6 

Como usar a camisinha masculina: Como usar a camisinha feminina:

LOCAIS DE ATENDIMENTO
CTA UAI | Shopping UAI, R. Saturnino de Brito, 17 - 3 ANDAR – Centro, BH | 3246-7007
CTA /SAE Sagrada Família | R. Joaquim Felício, 141 - Sagrada Família, BH | 3277-5757
CTR DIP Orestes Diniz | Alameda Vereador Álvaro Celso, 241 - Santa Efigênia, BH | 3277-4341
URS Centro Sul | R. Paraíba, 890 - Funcionários, BH | 3277-5356
Hospital Eduardo de Menezes | R. Dr. Cristiano Rezende, 2213 - Bonsucesso, BH | 3228-5000


