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Histórico

• 1905- Fritz Richard Schaudinn e Paul Erich Hoffmann

• (pesquisadores alemães) descreveram o Treponema
Pallidum.

• 1906–August Paul von Wassermann (bacteriologista
alemão) desenvolve a primeira sorologia para sífilis

• 1929 – Alexander Fleming descobria a penicilina

• 14 de outubro de 1944- Lentz e colaboradoes publicam
o uso da penicilina no tratamento da sífilis na gestante
e no RN.



Sífilis Congênita

• Notificação Compulsória: Portaria 542/1986:

✓ Toda criança nascida de mãe com sífilis 
,diagnósticadas durante a gestção, parto ou 
puerpério

✓ Todo indivíduo com menos de 13 anos com 
suspeita clínica e/ou epidemiológica de sífilis 
congênita



Controle da Sífilis Congênita

• Captação precoce da gestante;

• Realização de, no mínimo, seis consultas com
atenção integral qualificada;

• VDRL no primeiro trimestre da gestação.
Idealmente na 1ª consulta, e de um segundo
teste em torno da 28ª semana;

• Instituição do tratamento e seguimento
adequados da gestante e da(s) suas (s)
parceirias (s);

• Documentação dos resultados das sorologias e
tratamento da sífilis na carteira da gestante;

• Notificação dos casos de sífilis congênita.



DEFINIÇÃO DE CASO



, cuja mãe teve evidência clinica 
e/ou com sorologia não treponemica reagente, não tratada ou 
inadequadamente tratada .

➢ Titulações ascendentes (testes não treponêmicos); e/ou

➢ Testes reagentes após 6 meses(exceto em seguimento); e/ou

➢ Testes treponemicos reagentes após 18 meses; e/ou

➢ Títulos em testes não treponemicos maiores que os da mãe.

DEFINIÇÃO DE CASO



Toda situação de evidência   de Treponema pallidum em material 
colhido de lesões cutâneas, placenta, cordão umbilical ,biópsia ou 
necrópsia da criança,aborto ou natimorto.(Diagnóstico definitivo)

4. Todo individuo com menos de 13 anos com teste não treponêmico
reagente e evidência clinica ou liquórica ou radiológica de 
SC.(Diagnóstico presumido)

Larsen et al,2010)

DEFINIÇÃO DE CASO



RN  ASSINTOMÁTICO E
COM VRDL NEGATIVO

RN COM VDRL + OU COM 
SINTOMAS/ LIQUOR 

NORMAL OU ALTERADO

ACOMPANHAR, CASO 
NÃO

SEJA POSSÍVEL:
BENZETACIL

TRATAR  E  
ACOMPANHAR



RN  ASSINTOMÁTICO
E  COM VRDL NEGATIVO

RN COM VDRL + OU 
COM SINTOMAS/ 

LIQUOR NORMAL OU 
ALTERADO

TRATAR  COM  
BENZETACIL

( CASO GARANTA O 
ACOMPANHAMENTO) OU 

A1

TRATAR COMO A1 OU A2 
E ACOMPANHAR

MÃE NÃO TRATADA

OU INADEQUADAMENTE 

TRATADA. INVESTIGAR INDEPENDENTE 

DO VDRL



•Sífilis congênita precoce < 2 anos

•Sífilis congênita tardia > 2 anos

•Aborto < 22 semanas   peso < 500g

•Natimorto > 22 semanas   peso > 500g 

CLASSIFICAÇÃO



• Baixo peso;

• Prematuridade;

• Rinite –pode estar associado a um choro rouco causado por

laringite;

• Comprometimento do sistema esquelético;

• Manifestações cutâneas: Erupção típica: máculo-

papular,pequenas, vermelho escuras,podendo ocorrer

erupções bolhosas presente no dorso, períneo, nos

membros, palmas e plantas.

SÍFILIS CONGÊNITA PRECOCE
MANIFESTAÇÕES  CLÍNICAS



SÍFILIS CONGÊNITA PRECOCE









• Hepatoesplenomegalia
• Icterícia secundária a disfunção hepática
• Linfoadenomegalia generalizada
• Febre
• Nefrose, nefrite
• Coroidite e irite – incomuns 
• Coriorretinite : “Lesão de sal pimenta”
• Diarréia 
• Hipertensão pulmonar
• Pneumonia
• Miocardiopatia – insuficiência tricúspide 



SIFILIS CONGÊNITA TARDIA
MAIORES DE 2 ANOS

MAIS COMUNS:
• Anormalidades dentárias
• Desenvolvimento pobre de maxila
• Palato em ogiva
• Nariz em sela
• Fronte olímpica
• Ceratite intersticial

MENOS COMUNS: 
• Tibia em sabre
• Rágades ( fissuras periorais ou

perinasais)
• Surdez
• Retardo mental
• Hidrocefalia
• Escápula em clarão
• Articulação de Clutton ( efusão de 

joelho)





SIFILIS CONGÊNITA TARDIA



SIFILIS CONGÊNITA TARDIA



➢ Avaliação mensal até o sexto mês de vida, e trimestral até 
24 meses:

➢ VDRL - 1, 3, 6, 12, 18 e 24 meses: os títulos devem 
declinar por volta do terceiro mês e tornam-se negativos 
entre seis e doze meses após o tratamento.

➢ Caso não haja queda ou se  houver aumento dos títulos 
após um ano ou em caso de persistência  ou recorrência 
dos sinais ou sintomas => reencaminhar para tratamento 
hospitalar



➢ Realizar TPHA ou FTA-Abs após 18 meses de idade para 
confirmação.O teste treponêmico negativo afasta o 
diagnóstico de sífilis congênita

➢ No caso de neurossífilis :Exame liquórico aos 6 meses e se 
necessário aos 12,18 e 24 meses. Caso mantenha VDRL 
positivo ou celularidade ou proteina alterados após dois anos 
de idade=> retratamento

COMO FAZER O SEGUIMENTO



COMO FAZER O SEGUIMENTO

➢ Acompanhamento neurológico , audiológico (emissões 
otoaucústicas a cada 6 meses, se tiver alteração 
solicitar o BERA) e oftalmológico semestral até dois 
anos de idade.

➢ Vigilância do desenvolvimento infantil



COMO FAZER O SEGUIMENTO

Lembrar de fazer teste treponemico com 18 meses para 
confirmar ou descartar
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ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA  COM 
SÍFILIS NA ATENÇAO BÁSICA

Muito Obrigada!

Contatos:
Fone: (71) 3115-9650

E-mail: dab.teleducacao@saude.ba.gov.br

Nos acompanhe nas redes sociais!
Site: http://telessaude.ba.gov.br/
Facebook: www.facebook.com/telessaudeba/
Youtube: CanalTelessaudeBA

mailto:dab.teleducacao@saude.ba.gov.br
http://telessaude.ba.gov.br/
http://www.facebook.com/telessaudeba/
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