


Rosa vive há três anos no Brasil. Mora e trabalha 

em um ateliê de costura, em Bom Retiro, centro 

de São Paulo. 

Iniciou o pré-natal aos quatro meses de 

gravidez na UBS Bom Retiro.

Fez todo o tratamento para sífilis com penicilina 

durante a gravidez, e o seu parceiro na época 

também foi tratado, tomando as três doses do 

medicamento. 
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O pré-natal deve começar logo nos primeiros 
meses de gestação.

O tratamento da sífilis, para ter melhor 
resultado,deve preferencialmente terminar 

30 dias antes do nascimento do bebê.
 O exame de sífilis deve ser solicitado pelo 
profissional de saúde a todas as mulheres 

durante o pré-natal.
 

Mamãe e bebê merecem toda a 
atenção do mundo.
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Margarida tem uma esperança: que na 

próxima visita à unidade básica de saúde seu 

companheiro possa estar ao seu lado. 

Que possa acompanhá-la e, assim como ela, 

fazer os exames e o tratamento para sífilis. 

Esse é o seu sonho, pequeno e simples, 

como a vida que ela traz em seu corpo.

O companheiro da Margarida não pode ir desta 

vez, pois não conseguiu folga no trabalho. Mas 

ele vai ajudá-la a não perder a esperança. Ele 

sabe que é responsável pelo futuro do seu filho. 

Acompanhar o pré-natal da parceira e fazer os 

tratamentos necessários é praticar carinho.

O pré-natal deve começar logo nos primeiros 
meses de gestação.

O tratamento da sífilis, para ter melhor 
resultado,deve preferencialmente terminar 30 

dias antes do nascimento do bebê.
 O exame de sífilis deve ser solicitado pelo 
profissional de saúde a todas as mulheres 

durante o pré-natal.
 Mamãe e bebê merecem toda a 

atenção do mundo.





O bebê não nasceu com sífilis, 

porque a mãe e o seu companheiro 

aderiram de corpo e alma ao tratamento.
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Maria e a equipe de saúde tiveram de correr 

contra o tempo. Maria teve o bebê prematuro, 

no início do oitavo mês de gestação, o que é 

comum nos casos de sífilis durante a gravidez. Ela 

teve muita sorte de ter conseguido receber as 

três doses de penicilina a tempo, com a última 

dose administrada 30 dias antes do nascimento, 

sem prejuízo para a saúde do bebê.
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Flora gosta de sorrir, e sorri muito quando vê o filho 

saudável. O tratamento da sífilis foi um sucesso. 

Os profissionais de saúde se esforçaram 

durante o pré-natal para que o futuro 

dos dois fosse realmente mais feliz. 

Fazer os testes com a gestante, acompanhar, 

informar, esclarecer e tratar são ações que 

os profissionais de saúde oferecem no 

dia-a-dia aos homens e mulheres que 

procuram os serviços de saúde.
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Mamãe e bebê merecem toda a 
atenção do mundo.
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