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CASO 1

Jéssica procura o Centro de Saúde com desejo de realizar testes rápidos para infecções
sexualmente transmissíveis, após ver anúncio no instagram do Ministério da Saúde. Na recepção é
orientada pelo técnico administrativo que seria avaliada em vaga de demanda espontânea do
enfermeiro da equipe. Quando questionada sobre o motivo da consulta, Jéssica relata ser
trabalhadora do sexo, e que eventualmente realiza programas SEM preservativo, com prática de
sexo oral e vaginal, por pagarem mais.

O técnico de enfermagem disponível realiza os testes sob supervisão do enfermeiro, com SÍFILIS
POSITIVO. Verifica também a caderneta de vacinação, com esquema incompleto para hepatite B.

Qual a sua conduta diante do caso?



TESTES IMUNOLÓGICOS

Testes TReponêmicos

• São os primeiros a se tornarem reagentes 

• Em 85% dos casos, permanecem reagentes por toda vida, mesmo após o tratamento e, por isso, não são 
indicados para o monitoramento da resposta ao tratamento. 

Testes não treponêmicos
• Mais comumente utilizado no Brasil: VDRL

• Resultados falso-reagentes, ainda que raros, podem ocorrer → SEMPRE importante realizar testes treponêmicos
e não treponêmicos para a definição laboratorial do diagnóstico

• Os testes não treponêmicos tornam-se REAGENTES cerca de UMA a 3 SEMANAS APÓS O APARECIMENTO DO 
CANCRO DURO 

• Se a infecção for detectada nas fases TARDIAS da doença, são esperados títulos BAIXOS nesses testes

• Títulos baixos (<1:4) podem persistir por meses ou anos. 

• Pessoas com títulos baixos em testes não treponêmicos, sem registro de tratamento e sem data de infecção 
conhecida, são consideradas como portadoras de sífilis latente tardia, devendo ser tratadas. 



TESTES NÃO TREPONÊMICOS

• A análise isolada do título de um único resultado é um equívoco frequente;

• Há que se incorporar a ideia de que TÍTULOS ALTOS testes não treponêmicos (em queda) podem 
ser encontrados em pacientes adequadamente tratados, e de que TÍTULOS BAIXOS podem ser 
encontrados em três situações:  

▪ Infecção recente;

▪ Estágios tardios da infecção (sífilis tardia e latente tardia);

▪ Casos de pessoas adequadamente tratadas que não tenham atingido a negativação. Esse 
fenômeno pode ser temporário ou persistente e é denominado cicatriz sorológica.



Brasil, 2006



#TESTE

Testes para diagnóstico de sífilis



DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS

• O diagnóstico de sífilis exige correlação entre:

• Dados clínicos

• Resultados de testes laboratoriais

• Histórico de infecções passadas e 

• Investigação de exposição recente. 

• Apenas o conjunto de todas essas informações permitirá a correta avaliação 
diagnóstica de cada caso e, consequentemente, o tratamento adequado. 



SÍFILIS LATENTE

ASSINTOMÁTICA – não se observam sinais e sintomas

• RECENTE se menos de 2 anos da infecção

• TARDIA se mais de 2 anos da infecção

• Diagnóstico exclusivamente por testes sorológicos

• A maioria dos diagnósticos ocorre nesse estágio

• Aproximadamente 25% dos pacientes não tratados intercalam lesões de 
secundarismo com os períodos de latência, durante um a dois anos da infecção.  



#TRATE

SÍFILIS

Sífilis Primária, Sífilis 
Secundária ou latente

precoce (<2 anos)

Sífilis latente tardia 
(>2anos), Terciária ou
DURAÇÃO IGNORADA

Penicilina Benzatina
2,4milhões UI (dose 

única)

Penicilina Benzatina
7,2milhões UI 

(2,4milhões UI  1x/sem por 3 sem)

Seguimento clínico sorológico

Caso o intervalo entre as doses ultrapasse a 14 dias (OMS), o esquema deverá ser reiniciado

Tratar e 
incluir 

parcerias 
sexuais



CASO 1 – CONDUTAS 

- Solicitar teste não treponêmico → resultado 1:32 → prescrever penicilina benzatina 2,4 milhões UI 

(1,2 milhão UI em cada glúteo), IM, 1x por semana por 3 semanas; 

- Realizar testes rápidos para HIV e Hepatites B e C

- Discutir com Jéssica outras estratégias de prevenção combinada (avaliar PrEP) 

- Verificar dificuldades de acesso, para garantir o retorno de Jéssica ao serviço para verificação do 

exame não treponêmico e avaliação de necessidade de tratamento

- Completar esquema de vacinação para hepatite B

- Reforçar uso de preservativo (principalmente durante o tratamento

- Notificar

- Monitoramento: repetir VDRL em 3 meses

→ Novo resultado: 1:32 → tratar novamente?



MONITORAMENTO

• Os testes não treponêmicos não são automatizados. Pode haver diferença 
entre leituras em momentos diferentes e quando realizadas por mais de um 
observador. Por essa razão, variações do título em UMA diluição (ex.: de 1:2 
para 1:4; ou de 1:16 para 1:8) normalmente não são levadas em consideração



SÍFILIS – RESPOSTA ADEQUADA AO TRATAMENTO

•Sífilis recente: Queda da titulação em pelo menos DUAS diluições do teste da linha de 
base, ou sua negativação, em até 6 meses.

•ex. 1:32 para 1:8 em até 6 meses

•Sífilis tardia: Queda da titulação em pelo menos DUAS diluições do teste da linha de 
base, ou sua negativação, em até 12 meses.

•ex. 1:32 para 1:8 em até 12 meses



MONITORAMENTO

▪ Deve-se realizar a coleta do teste não treponêmico, sempre que possível, no início do tratamento
(idealmente, no primeiro dia de tratamento), uma vez que os títulos podem aumentar
significativamente se o tratamento só for iniciado após alguns dias do diagnóstico.

▪ Importante para documentação da titulação no momento do início do tratamento e servirá como
base para o monitoramento clínico.

▪ A persistência de resultados reagentes em testes não treponêmicos após o tratamento adequado e
com queda prévia da titulação em pelo menos DUAS diluições, quando descartada nova exposição de
risco durante o período analisado, é chamada de “cicatriz sorológica” e não caracteriza falha
terapêutica.



MONITORAMENTO

Acompanhamento dos casos

Gestante
População Geral

(incluindo PVHIV)

Período Testes Período Testes

Mensal
Teste não-
treponêmico 
(VDRL, RPR)

Trimestral em 
até 12 meses

Teste não-
treponêmico 
(VDRL, RPR)

Monitorar (controle 
de cura, risco de 

reinfecção)



MONITORAMENTO

O monitoramento mensal das gestantes e da população geral aos três 
meses não tem o intuito de avaliar queda da titulação, mas 

principalmente descartar aumento da titulação em duas diluições, o 
que configuraria reinfecção/reativação e necessidade de retratamento 

da gestante e da parcerias sexuais. 



CRITÉRIOS DE RETRATAMENTO DE SÍFILIS

• Ausência de redução da titulação em DUAS diluições no intervalo de seis meses (sífilis recente, 
primária e secundária) ou 12 meses (sífilis tardia) após o tratamento adequado (ex.: de 1:32 para 
>1:8; ou de 1:128 para >1:32);

OU

• Aumento da titulação em DUAS diluições ou mais (ex.: de 1:16 para 1:64; ou de 1;4 para 1:16);

OU

• Persistência ou recorrência de sinais e sintomas clínicos.



CASO 2 

▪ Pedro é um adolescente de 17 anos que veio à consulta acompanhado da mãe, que solicita
alguma vitamina, pois o filho não come bem e acredita que ele esteja muito magro. Você não
consegue conversar com Pedro, pois a mãe o interrompe a todo momento.

▪ Após ouvir a demanda da mãe e avaliar a alimentação do paciente, você solicita que ela aguarde
alguns minutos ao lado de fora.

▪ Pedro relata que não considera seu peso um problema. Questionado sobre alguma outra
demanda, o paciente refere lesão em região genital há 5 dias. Quando você pergunta sobre
prática sexual, Pedro refere ser gay, diz que sempre se protege nas relações, mas apresentou 1
episódio de prática sexual anal insertiva sem uso de preservativo há 3 semanas, sob efeito de
álcool.



CASO 2

▪ Lesão: úlcera genital única, indolor, sem história de vesículas;

▪ Testes rápidos negativos (sífilis, hepatite B e C, HIV)

▪ Qual a sua conduta?



CURSO CLÍNICO DA SÍFILIS NÃO TRATADA



Exposição

Incubação 1ª.

21 dias em 
média (10-90)

Sífilis 
primária:

Cancro duro

Adenopatia 
regional

SÍFILIS PRIMÁRIA



▪ Lesão ulcerada geralmente única, INDOLOR, base ENDURECIDA, fundo limpo, 

borda bem delimitada e regular;

▪ Não percebida em 15-30% dos pacientes;

▪ Desaparece após 4 a 6 semanas;

▪ ALTAMENTE INFECTANTE

▪ Uso de ATB ou sífilis prévia pode alterar lesão;

▪ Ocorre no local de entrada da bactéria: pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, 

boca, ou outros locais do tegumento;

▪ Duração pode variar muito: em geral de 3 a 8 semanas, e seu desaparecimento 

independe de tratamento

SÍFILIS PRIMÁRIA



Sífilis primária

Incubação 2ª.

6 sem a 6 meses após 
cicatrização do cancro

Sífilis Secundária:

Artralgia, febre, 
cefaléia

Rash

Poliadenopatia
regional

Alopécia

Condiloma plano

SÍFILIS SECUNDÁRIA



SÍFILIS SECUNDÁRIA

• Manifestações iniciais, recorrentes ou subentrantes do secundarismo possam ocorrer em um 
período de até dois anos

• Excepcionalmente, as lesões podem ocorrer em concomitância com a manifestação primária 

• A sintomatologia desaparece em algumas semanas, independentemente de tratamento, 
trazendo a falsa impressão de cura

• Atualmente, têm-se tornado mais frequentes os quadros oculares, especialmente uveítes. 

• A neurossífilis meningovascular, com acometimento dos pares cranianos, contrariando a ideia 
de que a doença neurológica é exclusiva de sífilis tardia. Há que se considerar esse diagnóstico 
especialmente, mas não exclusivamente, em pacientes com imunodepressão. 



Toda erupção cutânea sem causa determinada 
deve ser investigada com testes para sífilis 



ALOPÉCIA

SÍFILIS SECUNDÁRIA

SIFÍLIDE PALMO-PLANTAR



PLACA MUCOSA

SÍFILIS SECUNDÁRIA

RASH GENERALIZADO ROSÉOLA



SÍFILIS TERCIÁRIA

• Doença inflamatória de progressão lenta;

• Ocorre aproximadamente em 15% a 25% das infecções não tratadas ;

• Pode surgir entre 2 e 40 anos depois do início da infecção;

• A inflamação causada pela sífilis nesse estágio provoca destruição tecidual;

• É comum o acometimento do sistema nervoso e do sistema cardiovascular;

• Além disso, verifica-se a formação de gomas sifilíticas (tumorações com 
tendência a liquefação) na pele, mucosas, ossos ou qualquer tecido;

• As lesões podem causar desfiguração, incapacidade e até morte. 



CASO 2 - CONDUTAS

• Abordagem de estratégias de prevenção combinada;

• Abordagem do uso de álcool;

• Verificar caderneta de vacinação para hepatite B - realizou esquema completo

• Tratamento de sífilis e cancro mole com penicilina benzatina (2,4 milhões UI, IM, dose única - 1,2 milhão 
UI em cada glúteo);

• Azitromicina 500mg (2cp VO dose única), a partir de abordagem sindrômica de úlcera genital (ausência de 
vesículas e tempo de evolução menor do que 4 semanas)



SÍFILIS

Sífilis Primária, Sífilis 
Secundária ou latente

precoce (<2 anos)

Sífilis latente tardia (>2anos), 
Terciária ou

DURAÇÃO IGNORADA

Penicilina Benzatina
2,4milhões UI (dose 

única)

Penicilina Benzatina
7,2milhões UI 

(2,4milhões UI  1x/sem por 3 sem)

Seguimento clínico sorológico

#TRATE

Tratar e incluir 
parcerias sexuais



CASO 2 - CONDUTAS

▪ Solicitação de teste TReponêmico e não treponêmico para realização em 1 mês (caso positivos, 
realizar notificação para sífilis)

▪ Monitoramento: VDRL trimestral por 1 ano e semestral no 2º ano

▪ Abordagem de parceria 



DEFINIÇÃO DE CASO



• Situação 1

• Situação 2

Para mais informações sobre a sintomatologia da sífilis, consultar o Guia de Vigilância em Saúde e Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com 
Infecções Sexualmente Transmissíveis, disponível respectivamente  em  www.saude.gov.br/svs  e www.aids.gov.br/pcdt.

Assintomático
Teste NÃO 

Treponêmico
reagente

Teste Treponêmico
reagente

Sintomático (a)

Sem registro de 
tratamento

Teste reagente (TNT 
ou TT)

SÍFILIS ADQUIRIDA 



PARCERIA SEXUAL

▪ Além da avaliação clínica e do seguimento laboratorial, se houve exposição à pessoa com sífilis (até
90 dias), recomenda-se oferta de tratamento presuntivo, independentemente do estágio clínico ou
sinais e sintomas, com dose única de benzilpenicilina benzatina 2,4 milhões, UI, IM (1,2 milhão de UI
em cada glúteo).

▪ Todas as parcerias devem ser testadas e o tratamento com teste de sífilis reagente devem seguir as
recomendações de tratamento de sífilis adquirida no adulto, de acordo com o estágio clínico.

▪ A avaliação e tratamento da parceria sexual é crucial para interromper a cadeia de transmissão da
infecção.



RASTREAMENTO DE ASSINTOMÁTICOS PARA SÍFILIS 



CASO 3

Pâmela, 23 anos, veio para sua primeiro consulta de pré-natal. Estava com dificuldade de aceitar a
gestação e após contar o resultado para o parceiro e pai da criança, o mesmo sumiu. No momento
considera a gravidez desejada. Segundo os cálculos da DUM, paciente estaria com 32 semanas.
Primeira gestação, nega abortos prévios. Nega comorbidades ou queixas. Nega alergia
medicamentosa. Não lembra se vacinou para hepatite B.

Você realiza os testes rápidos para sífilis, hepatite B e HIV, sendo o primeiro com resultado positivo.

Qual a sua conduta?



TESTAGEM DA GESTANTE

Pré-natal

1ª consulta 
do pré-natal

3º trimestre 
de gestação 

(28ª semana)

Maternidade

Parto
Aborto/ 

natimorto

História de
exposição
de risco /
violência
sexual

O tratamento deve ser iniciado com apenas um teste reagente, sem aguardar o resultado 
do segundo teste.

#TESTE



#TRATE

SÍFILIS

Sífilis Primária, Sífilis 
Secundária ou latente

precoce (<2 anos)

Sífilis latente tardia 
(>2anos), Terciária ou
DURAÇÃO IGNORADA

Penicilina Benzatina
2,4milhões UI (dose 

única)

Penicilina Benzatina
7,2milhões UI 

(2,4milhões UI  1x/sem por 3 sem)

Seguimento clínico sorológico

Caso o intervalo entre as doses ultrapasse a 14 dias (OMS), o esquema 
deverá ser reiniciado

Tratar e incluir 
parcerias sexuais



TRATAMENTO NA GESTAÇÃO 



Acompanhamento dos casos

Gestante
População Geral

(incluindo PVHIV)

Período Testes Período Testes

Mensal
Teste não-
treponêmico 
(VDRL, RPR)

Trimestral em 
até 12 meses

Teste não-
treponêmico 
(VDRL, RPR)

SEGUIMENTO DA GESTANTE 



CASO 3 – CONDUTAS 

• Iniciar tratamento imediato (2,4milhões UI  1x/sem por 3 sem)

• Registrar exame e tratamento na caderneta da gestante e prontuário

• Solicitar VDRL para coleta imediata e repetir exame em 1 mês

• Dar primeira dose da vacina para hepatite B

• Notificar



CASO 4

Pâmela deu entrada na maternidade 40 dias depois de iniciar o pré-natal no centro de saúde. Aplicou as
3 doses de penicilina, sendo a primeira dose no dia da consulta, e as outras duas nas semanas seguintes,
conforme orientação da equipe. Seu parto foi normal, sem intercorrências obstétricas. Na avaliação de
Enzo (seu filho), o neonatologista não identificou nenhuma alteração ao exame físico.

VDRL de Pâmela: 1:2

VDRL de Enzo: 1:4

No caso em questão, você considera que Enzo seria considerado uma criança exposta à sífilis ou como um
caso de sífilis congênita?

E qual a sua conduta diante do quadro?



CRIANÇA EXPOSTA

É aquela nascida assintomática, cuja mãe foi adequadamente tratada, e que tem titulação de teste não treponêmico não

reagente, menor, igual ou até uma diluição maior que o materno (ex: materno 1:2 e RN < 1:4). Essas crianças devem seguir

o monitoramento clínico e laboratorial, mas não devem ser notificadas e tratadas.

Durante o seguimento, a presença de sinais e sintomas inclui a criança na classificação de sífilis 
congênita sintomática, com necessidade de notificação compulsória e tratamento imediato 

para SÍFILIS CONGÊNITA. 

O referenciamento da criança no momento da alta compete à 
maternidade ou casa de parto.



PCDT IST, 2019

FLUXOGRAMA PARA AVALIAÇÃO E MANEJO NA
MATERNIDADE DAS CRANÇAS NASCIDAS DE MÃES
COM DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS NA GESTAÇÃO ATUAL
OU NO MOMENTO DO PARTO



SEGUIMENTO CLÍNICO-LABORATORIAL DA CRIANÇA EXPOSTA 
À SÍFILIS 

• É esperado que os testes não treponêmicos das crianças declinem aos três meses de idade,
devendo ser não reagentes aos seis meses nos casos em que a criança não tiver sido
infectada

• A falha no tratamento em prevenir a ocorrência de SC é indicada por:



CASO 4 – CONDUTAS 

• Criança exposta à sífilis – NÃO necessita de tratamento e notificação

• Acompanhamento de saúde da criança na atenção primária e vigilância 

• Seguimento com VDRL



TESTES DE SÍFILIS PARA A CRIANÇA EXPOSTA



SEGUIMENTO CLÍNICO DA CRIANÇA EXPOSTA À SÍFILIS



SEGUIMENTO CLÍNICO DA CRIANÇA EXPOSTA À SÍFILIS



CASO 5

Jaqueline deu entrada na maternidade já em trabalho de parto. Está em situação de rua. Não realizou 
nenhuma consulta de pré-natal. Quinta gestação, todas de parto normal, com quatro filho vivos, que 
vivem com a irmã. 

Teste rápido positivo para sífilis e hepatite B

Qual a sua conduta diante do caso (para Jaqueline e seu filho)?   



CRIANÇA COM SÍFILIS CONGÊNITA 



SÍFILIS CONGÊNITA

• Em gestantes, a taxa de transmissão vertical de sífilis para o feto é de até 80% intraútero;

• Essa forma de transmissão ainda pode ocorrer durante o parto vaginal, se a mãe apresentar alguma 
lesão sifilítica;

• A infecção fetal é influenciada pelo estágio da doença na mãe (maior nos estágios primário e 
secundário) e pelo tempo em que o feto foi exposto;

• Tal acometimento fetal provoca entre 30% a 50% de morte in utero, parto pré-termo ou morte 
neonatal;

• A infecção congênita tem sido diagnosticada em apenas 1% a 2% das mulheres tratadas 
adequadamente durante a gestação, em comparação com 70% a 100% das gestantes não tratadas.



PCDT IST, 2019

FLUXOGRAMA PARA AVALIAÇÃO E MANEJO NA
MATERNIDADE DAS CRANÇAS NASCIDAS DE MÃES
COM DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS NA GESTAÇÃO ATUAL
OU NO MOMENTO DO PARTO



CASO 5 - CONDUTAS 

▪ Notificação compulsória: da mãe (sífilis em gestante e hepatite B) e do bebê (sífilis congênita);

▪ Vacinar para hepatite B e a imunoglobulina específica contra a hepatite B, preferencialmente nas 
primeiras 12 horas após o nascimento, para o filho;

▪ Coleta de VDRL da Mãe e do filho;

▪ Tratamento para mãe e filho.



▪ Obrigatória para SÍFILIS ADQUIRIDA, SÍFILIS 
EM GESTANTE e SÍFILIS CONGÊNITA

▪ Acionar VE e receber auxilio no manejo do 
caso e parcerias sexuais

▪ Programação e planejamento de 
enfrentamento da epidemia

▪ Não esquecer de notificar!!

NOTIFICAÇÃO



DEFINIÇÃO DE CASOS PARA NOTIFICAÇÃO



SÍFILIS EM GESTANTE 

Situação 1

Situação 2

Situação 3

DURANTE PRÉ-NATAL, PARTO E/OU PUERPÉRIO

Mulher 
assintomática

Teste reagente 
(TNT ou TT)

Sem registro de 
tratamento

Mulher 
Sintomática

Teste reagente 
(TNT ou TT)

Teste NÃO 
Treponêmico

reagente

Teste Treponêmico
reagente

Independente de 
sintomatologia e 

tratamento prévio



DEFINIÇÃO DE CASOS PARA NOTIFICAÇÃO – SÍFILIS 
CONGÊNITA 



DEFINIÇÃO DE CASOS PARA NOTIFICAÇÃO – SÍFILIS 
CONGÊNITA 



DEFINIÇÃO DE CASOS PARA NOTIFICAÇÃO – SÍFILIS CONGÊNITA 



TRATAMENTO DO RN COM BENZILPENICILINA 

• Benzilpenicilina procaína 50.000 UI/kg, IM, uma vez ao dia, por 10 dias 

OU 

• Benzilpenicilina potássica (cristalina) 50.000 UI/kg, IV, de 12/12h (crianças com menos de 1 semana de 
vida) e de 8/8h (crianças com mais de 1 semana de vida), por 10 dias. 

• 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, com 
internação hospitalar. 

• A Benzilpenicilina benzatina 50.000UI/kg, IM, dose única, poderá ser utilizada, caso o menor apresente 
exame físico, o hemograma e líquor normais, e o teste não treponêmico não reagente.



TESTES DE SÍFILIS PARA A CRIANÇA COM SÍFILIS CONGÊNITA



SEGUIMENTO CLÍNICO DA CRIANÇA COM SÍFILIS CONGÊNITA



SEGUIMENTO CLÍNICO DA CRIANÇA COM SÍFILIS CONGÊNITA 



DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DOESTADO DA BAHIA – DIVEP

Coordenação de Coagravos

GT IST, Aids e Hepatites Virais

Tel. (71) 3116-0076

divep.istaidshepatites@saúde.ba.gov.br




