
FULLS D’INFORMACIÓ PER A PACIENTS
2019

Pots trobar més fulls a la nostra web: www.camfic.cat      123

Correcció lingüística: Quasar Serveis d’Imatge
Il·lustracions: Elvira Zarza

Autoras: Elena Artal Traveria, Raquel García Trigo, Dolors Fernàndez Campi i Carme Roca Saumell
Revisió científica: Grup de Dermatologia de la CAMFiC
Revisió editorial: Grup d’Educació Sanitària de la CAMFiC

La sífilis és una infecció de transmissió 
sexual que pot causar problemes greus de 
salut si no es tracta.

La produeix un bacteri anomenat Treponema 
pallidum. La infecció pot desenvolupar-se en 
quatre etapes:
1. Sífilis primària. Apareix una 

úlcera al lloc on s’ha produït el 
contacte. Desapareix per si 
mateixa en unes setmanes. 
No produeix dolor i, per 
tant, pot passar desaperce-
buda.

2. Sífilis secundària. Apa-
reixen unes taques a la 
pell o altres símptomes, 
com febre, ganglis, pèrdua 
parcial de cabell, dolors 
musculars o fatiga. 
Aquests símptomes 
desapareixen sols unes 
setmanes després.

En alguns casos, els símptomes de les sífilis 
primària i secundària poden ser lleus o, fins i 
tot, poden no notar-se en absolut.
3. Sífilis latent. El bacteri roman al cos sense 

donar cap símptoma durant anys.
4. Sífilis terciària. La majoria dels casos no 

evolucionen mai a la fase terciària, però, si 
evolucionen, amb els anys es poden danyar 
òrgans com el cor, el cervell o el ronyó.

Durant les fases en què el pacient està 
simptomàtic, pot contagiar altres persones a 
través de les relacions sexuals.

Com es detecta?

Es pot diagnosticar mitjançant una anàlisi de 
sang o bé agafant una mostra de l’úlcera.

Si s’ha passat un cop, es pot tornar a 
contagiar? 

Sí, si es mantenen relacions sexuals sense 
protecció amb persones infectades de sífilis 
primària, secundària o latent, es pot tornar a 
adquirir la infecció.

Té tractament?

Sí, principalment es tracta amb injeccions 
d’antibiòtics. La dosi i la quantitat dependrà de 
l’estadi en què es faci el diagnòstic. 

Per valorar l’efectivitat del tractament caldrà 
fer anàlisis de sang posteriors.

El tractament té algun efecte secundari?

En general es tolera molt bé. Ara bé, poden 
aparèixer molèsties o dolors al lloc de la 
punció, i vermellor o inflor. Tot això remet per 
si mateix. En alguns casos apareixen símpto-
mes de refredat, mal de cap, dolors musculars 
o febre, que desapareixen amb repòs i algun 
analgèsic.

Sífilis


