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Transmissão vertical de Sífilis Congênita no Brasil e na Bahia

Os indicadores epidemiológicos da Sífilis Congênita mostram que o número de casos tem

aumentado no país , em 2018 a taxa de SC correspondeu a 9,0 casos por 1.000 nascidos vivos.

Na Bahia também houve aumento de incidência da doença, de 2017 a 2019 foram registrados 8.909

casos.

O Brasil é signatário junto à OPAS/OMS para a eliminação da sífilis congênita nas Américas

BRASIL, 2019; BRASIL, 2017
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Sífilis 

A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica desencadeada pelo Treponema Pallidum, doença de

caráter crônico, curável e exclusiva do ser humano. Quando não tratada, evolui para estágios de

gravidade variada, podendo acometer diversos órgãos e sistemas do corpo.

Transmissão e meios de prevenção



Classificação clínica da Sífilis

Sífilis 
primária

Sífilis 
Secundária

Sífilis 
Terciária

Sífilis latente precoce 

ou tardia



Neurossífilis

Pode acometer o SNC em qualquer fase da

infecção

Comum na fase terciária da doença

Sinais e sintomas (visual, auditivo, alterações

cognitivas, psicoses, epilepsia, lesões

meningovasculares)

Diagnóstico

• Sintoma

• Análise do LCR (VDRL, pleocitose)

Punção lombar após 06 meses do tratamento e

testes não treponêmicos



Classificação clínica da Sífilis

Métodos diagnósticos de Exame direto

• Exame de campo escuro

• Pesquisa direta com material corado

Método diagnóstico por Teste imunológico



Método de diagnóstico por Teste imunológico

Testes treponêmicos

Detectam anticorpos específicos

produzidos contra os antígenos

de T. pallidum. São os primeiros a

se tornarem reagentes

Teste não treponêmico

Detectam anticardiolipina não

específicos para os antígenos do

T. pallidum. Permitem a análise

qualitativa e quantitativa



Diagnóstico

Recomenda-se iniciar a investigação por um teste treponêmico, preferencialmente o teste rápido

Diagnóstico de Sífilis Diagnóstico de Sífilis por TR Monitoramento da Sífilis



Interpretação dos testes imunológicos



Tratamento de Sífilis

A benzilpenicilina benzatina é o medicamento de escolha para o tratamento de sífilis, sendo a única 

droga com eficácia documentada durante a gestação. Considerar via de administração ventro-glútea.

A doxiciclina e a ceftriaxona devem ser usadas somente em conjunto com um acompanhamento clínico 

e laboratorial rigoroso

Início imediato da benzilpenicilina benzatina

• Gestantes;

• Vítimas de violência sexual;

• Pessoas com chance de perda de 

seguimento (que não retornarão ao serviço);

• Pessoas com sinais/sintomas de sífilis 

primária ou secundária;

• Pessoas sem diagnóstico prévio de sífilis



Tratamento de Sífilis

O RN será notificado com SC caso a mãe

não realize o tratamento com benzilpenicilina

benzatina

Redução dos sintomas após o tratamento

pode indicar resposta imunológica ao

medicamento

Monitoramento após início do tratamento com

exame não treponêmico
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Monitoramento pós-tratamento de Sífilis

O monitoramento é fundamental para classificar a resposta ao tratamento, identificar possível 

reinfecção e definir a conduta correta para cada caso

Resposta imunológica

Teste não treponêmico não reagente ou uma queda na titulação

em duas diluições em até 6 meses para sífilis recente e queda

na titulação em duas diluições em até 12 meses para sífilis

tardia

Critérios de retratamento

Ausência de redução da titulação em duas diluições no intervalo

de 6 meses (sífilis recente, primária e secundária) ou 12 meses

(sífilis tardia) após o tratamento adequado

Aumento da titulação em duas diluições ou mais e persistência

dos sintomas



Reação de Jarish-Herxheimer

Trata-se de exacerbação das lesões cutâneas – com eritema, dor ou

prurido, mal-estar geral, febre, cefaleia e artralgia, que regridem

espontaneamente após 12 a 24 horas

Tratada com uso de analgésicos

Atenção no atendimento a gestante

Explicar ao usuário sobre a possibilidade de ocorrência Fonte: Google imagens



Administração da benzilpenicilina benzatina

Administração segura na APS

Teste de sensibilidade a Benzilpenicilina Benzatina

Reação adversa rara

Quando ocorre é necessário administração de adrenalina

Anamnese

8 perguntas

• Realiza o levantamento histórico de
exposição a penicilina e mapeia os
riscos de reação adversa
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Perguntas da Anamnese

1) você se lembra dos detalhes da reação

2) há quantos anos a reação ocorreu

3) como foi o tratamento

4) qual foi o resultado

5) por que você recebeu penicilina

6) você já fez algum tratamento com antibióticos depois desse evento

7) quais foram esses medicamentos (lembrar que medicamentos como a ampicilina, a amoxicilina e as

cefalosporinas são exemplos de drogas derivadas da penicilina)

8) você já fez uso de penicilina ou de seus derivados após esse evento que você acha que foi alergia à

penicilina
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Sífilis em gestante

Fonte: Google imagens

Realizar TR no 1° e 3° trimestre de gestação pra rastreio, parto e

nos casos de aborto em que houve risco de exposição

Pré-natal da parceria

Tratamento imediato após resultado reagente de TR

Utilização da Benzilpenicilina de acordo com estadiamento da

doença

Teste não treponêmico para monitoramento sorológico mensal



Ficha de Notificação de Sífilis Adquirida



Ficha de Notificação de Sífilis em Gestante



Sífilis Congênita

• A sífilis congênita (SC) é o resultado da transmissão da espiroqueta do

Treponema pallidum da corrente sanguínea da gestante infectada para o

concepto por via transplacentária ou, ocasionalmente, por contato direto

com a lesão no momento do parto (transmissão vertical) (PCDT, 2020).

• A mãe (gestante) não foi testada durante o pré-natal; a mãe não foi

tratada adequadamente antes ou durante a gestação.

• Repercussões: aborto, natimorto, prematuridade ou um amplo espectro

de manifestações clínicas

Fonte: Google imagens



Critérios de definição de caso - Sífilis Congênita

A sífilis congênita é um agravo de notificação compulsória, instituído pela Portaria nº
542, de 22 de dezembro de 1986.

Notificada de acordo com os critérios:
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Critérios de definição de caso - Sífilis Congênita

Fonte: DCCI/SVS/MS

Fonte: DCCI/SVS/MS



Avaliação inicial da criança exposta à sífilis ou com sífilis 

congênita

Histórico materno de sífilis na gestação Sinais e sintomas clínicos da criança

Teste não treponêmico periférico da criança

Avaliação

Clínica Epidemiológica Laboratorial

Realizar o seguimento de toda criança
exposta a sífilis



Avaliação inicial da criança exposta à sífilis ou com sífilis 

congênita

Fluxo de notificação a partir da 

classificação do RN ao

nascimento baseado apenas no 

histórico materno.



Criança exposta à sífilis - Exame físico e Testagem

Compete à maternidade ou casa de parto o referenciamento

da criança exposta no momento da alta

Exclusão da possibilidade de SC: exame físico deve ser

completamente normal

Qualquer sinal ou sintoma deve levar à investigação

complementar, e a sífilis congênita será incluída no

diagnóstico diferencial.

Toda criança exposta à sífilis deve ser submetida à análise

de exame laboratorial não treponêmico para exclusão da 

possibilidade de SC

Fonte: Google imagens



Criança exposta à sífilis - Exame físico e Testagem

RN nascidos de mãe com sífilis durante a gestação deverão realizar

teste não treponêmico.

Testagem simultânea da mãe e da criança no pós-parto imediato com o

mesmo tipo de teste.

No teste não treponêmico, um título maior que o materno em pelo

menos duas diluições é indicativo de infecção congênita.

(ex.: materno 1:4, RN maior ou igual a 1:16)

Não se recomenda a realização do teste treponêmico no bebê até os

18 meses

Fonte: Google imagens



Criança exposta à sífilis - Exame físico e Testagem

Teste não treponêmico (VDRL)

Maternidade

Casa de parto
Seguimento

Coletar amostra de 

sangue periférico do 

RN e da mãe

pareados para 

comparação.

Realizar com 1, 3, 

6, 12 e 18 meses 

de idade.

Não realizar coleta 

de cordão

umbilical.

Interromper o 

seguimento laboratorial 

após dois testes não

reagentes
consecutivos.



Criança exposta à sífilis - Seguimento clínico-laboratorial 

Os testes não treponêmicos das crianças declinem aos três meses de idade

Devem ser não reagentes aos seis meses nos casos em que a criança não tiver sido

infectada ou que tenha sido adequadamente tratada.

Idealmente, o exame deve ser feito pelo mesmo método e no mesmo laboratório

Falha no tratamento em prevenir à ocorrência de SC é indicada por:

• Persistência da titulação reagente do teste não treponêmico aos seis 

meses de idade; E/OU

• Aumento nos títulos não treponêmicos em duas diluições ao longo do 

seguimento (ex.: 1:2 ao nascimento e 1:8 após).



Sífilis congênita

Sífilis congênita precoce: até o segundo ano de vida.

Sífilis congênita tardia: sinais e sintomas surgem após os dois anos de

idade.

As crianças com SC deverão ser investigadas ainda na maternidade.

Crianças com sífilis congênita devem fazer punção lombar para análise

do líquor e radiografia de ossos longos.
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Crianças com manifestação clínica, alteração liquórica ou radiológica de SC 

E teste não treponêmico reagente preenchem critério para sífilis congênita



Sífilis congênita - Exame físico

60% a 90% dos RN vivos são assintomáticos

ao nascimento

BOWEN et al., 2015; ORTIZ-LOPEZ et al., 

2012

Sinais mais frequentes: 

› Hepatomegalia

› Icterícia

› Corrimento nasal (rinite sifilítica)

› Rash cutâneo 

› Linfadenopatia generalizada 

› Anormalidades esqueléticas



Neurossífilis

Pode ser sintomática ou assintomática

Ocorrência mais provável em crianças que nascem

sintomáticas do que nas assintomáticas

A neurossífilis ocorre em 60% das crianças com sífilis congênita

O teste não treponêmico reagente no líquor é o parâmetro mais

importante. O LCR deve estar livre de qualquer contaminação

por sangue .

Fonte: Google imagens



Seguimento da criança com Sífilis Congênita



Tratamento da Sífilis Congênita

Crianças assintomáticas, ou seja, com exame físico normal, sem alterações 

liquóricas, com radiografias de ossos longos normais e sem outras alterações 

viscerais, com teste não treponêmico não reagente



Tratamento da Sífilis congênita

Na ausência de neurossífilis, a

criança com sífilis congênita pode ser

tratada com benzilpenicilina procaína

fora da unidade hospitalar, por via

intramuscular, ou com benzilpenicilina

potássica/cristalina, por via
endovenosa, internada. 

Neurossífilis 

Benzilpenicilina

Cristalina endovenosa

em internamento

Fonte: Google imagens



Tratamento da Sífilis congênita

Crianças diagnosticadas com sífilis congênita 

após um mês de idade e aquelas com sífilis 

adquirida deverão ser tratadas 
com benzilpenicilina potássica- cristalina.

Benzilpenicilina potássica 

(cristalina) 50.000 UI/kg, IV, de 
4/4h a 6/6h, por 10 dias.

Fonte: Google imagem



Linha de cuidado

Atenção pré-natal

Fazer o pré-natal de todas as 

gestantes e das parcerias 

sexuais. Fazer seguimento e 

planejamento reprodutivo. 

Testagem de sífilis no 1° e 

3° trimestre de gestação

Orientar quanto ao risco de 

uma nova exposição a 
sífilis

Realizar tanto TR para sífilis 

quanto teste não treponêmico

(ex.: VDRL/RPR)

Notificar todos os casos 

de sífilis em gestantes.

Aplicar penicilina na 

gestante e documentar 
tratamento

Investigar e tratar as parceiras 
sexuais das gestantes.

Monitorar mensalmente a 

gestante com teste não 

treponêmico

Referenciar a gestante 

para a maternidade/ casa 

de parto com histórico de 

tratamento



Linha de cuidado

Maternidade e 

casas de parto

Receber referência da AB 

com história, tratamento e 
exames feitos no pré-natal

Fazer TR de HIV e sífilis no 

momento do parto ou em 
caso de aborto/ natimorto.

Parto de acordo com 
indicação obstétrica

Avaliar todo RN ao 

nascimento quanto ao 

histórico de tratamento 

materno e exame clínico

Notificar a mãe como 

sífilis em gestante caso 

não haja registro no 

Sinan.

Notificar a criança 

conforme definição de 
caso de sífilis congênita

Fazer contrarreferência para AB 

para garantir o seguimento 

clínico e laboratorial da criança 

exposta ou com SC

Tratar criança com SC na 

maternidade, sem dispensar 

seguimento posterior na AB



Linha de cuidado

Atenção 

básica

Receber referência da 

maternidade da investigação 

clínica e laboratorial realizada 

na maternidade

Seguimento clínico e 

laboratorial da criança 

exposta à sífilis ou com 
sífilis congênita.

Puericultura segundo 

orientações da Saúde 
da criança

Notificar criança 

conforme definição de 

caso de sífilis congênita, 

quando necessário

Coordenar o cuidado: 

referência e 

contrarreferência para 

especialidade

Discutir saúde sexual 

da gestante, ofertar 

Prevenção Combinada 

e rastrear para IST/HIV



Linha de cuidado

Serviço de 

especialidade

Matriciamento junto a AB

Fonte: Google imagens



Ficha de notificação - Sífilis Congênita

Fonte: SINAN
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Ficha de notificação - Sífilis Congênita

Fonte: SINAN

Fonte: SINAN
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