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Definição 
  

  Doença infecciosa sistêmica 

  

 Evolução crônica 

  

 Agente etiológico: Treponema pallidum 

  

 Bactéria Gram negativa  espiroquetas 

  

 Alta patogenicidade 

 

 Exclusiva do ser humano - Curável 

  



Introdução 

  

 A Sífilis Congênita é uma infecção causada pela 

disseminação hematogênica do Treponema pallidum da 

gestante infectada para o seu concepto 

 



CLASSIFICAÇÃO 

• Recente: menos de um ano de evolução 

 

 Primária 

 Secundária 

 Latente precoce 

 

 

• Tardia: mais de um ano de evolução 

 

 Latente tardia 

 Terciária 



Patogenia 

Transmissão Sexual 

Solução de continuidade 

 pele e mucosa 

Cancro duro       

10 - 90 dias (3 semanas) 



Manifestações clínicas 

Sífilis Primária 

 

• Lesão ulcerada 

• Única 

• Bordos nítidos 

• Base endurecida 

• Fundo liso brilhante 

• Secreção serosa 

• Indolor 

• Desaparece sem cicatriz em 4 a 5 semanas 

 

Cancro duro 

Foto: cortesia Dr. R. Shiratsu 



Manifestações clínicas 

• Mulher 

 

• pequenos lábios 

• parede vaginal 

• colo uterino (erosão) 

• perianal 

• perineal 

• boca 

 

 

 

• 80-90% das mulheres não percebem a lesão 

Cancro duro intróito. Foto: cortesia Dra. Ariane C. Coelho 



Patogenia 

TRANSMISSIBILIDADE  (para o feto) 

• Sífilis 1ª   70 - 100%  

• Sífilis 2ª   90%  

• Sífilis latente tardia e Terciária    30% 

A transmissão do treponema para o feto ocorre por 

via transplacentária em qualquer fase da gestação 



Patogenia 

Sífilis 2ª   6 a 8 semanas após a fase 1ª 

• febre, apatia, mal estar, poliadenopatia generalizada, 

artralgias e rash cutâneo 

  

lesões cutâneas 

secas e sem solução  

de continuidade 

lesões cutâneas 

hipertróficas-vegetantes 

 ou ulceradas 

Transmissíveis 
Não Sim 



Manifestações clínicas 

Sifílides Maculosas 

 

• Roséolas sifilíticas  

• Arredondadas, ovaladas 

• Não pruriginosas 

• Não descamativas 

 

Local: tronco e raízes dos membros 



Manifestações clínicas 

Roséola sifilítica 

Foto: cortesia Dr. Rubens Matsuo 

Roséola sifilítica 

Foto: cortesia Dra. Ariane C. Coelho 



Manifestações clínicas 

 

 

condiloma plano 

                          Placas mucosas 

 

 



Sífilis Latente 

 

• Ausência de sintomas ou sinais clínicos 

• 1º. ano - 25% intercalam secundarismo / período latência 

• É dividida em relação ao tempo decorrido da infecção: 

• Sífilis Latente Recente: menos de 1 ano 

• Sífilis Latente Tardia: mais de 1 ano 

Manifestações Clínicas 



 Sífilis Terciária 

 

 2 a 40 anos após o inicio da infecção 

 Manifestações Clínicas 

• Cutâneo-mucosa tardia 

• Osteossífilis 

• Sífilis Cardiovascular 

• Neurossífilis 

Manifestações Clínicas 



Manifestações clínicas 



Diagnóstico 

Laboratorial 



Exame Direto:  

 Identifica o Treponema pallidum a partir do material 

colhido das lesões em atividade (cancro duro, 

condiloma plano, sifílides papulo-escamativas, 

bolhas do pênfigo sifilítico) das secreções e tecidos 

contaminados (líquido amniótico, cordão umbilical, 

placenta, secreção nasal) 

Diagnóstico Laboratorial 



Diagnóstico Laboratorial 

 Exames Sorológicos  

• Testes treponêmicos (específicos) 

• TPHA (Treponema Pallidum Hemaglutination) 

• ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) 

• Teste Rápido (Imunocromatografia) 

 

• Testes não treponêmicos 

• VDRL (Venereal Diseases Research Laboratory) 

• RPR (Rapid Plasma Reagin) 



Diagnóstico Laboratorial 

 Treponêmicos (ELISA; TPHA; TR) 

• Qualitativos  confirmação diagnóstica 

• Reativos a partir de 15 dias da infecção  

• Podem permanecer no soro por toda a vida  não 

servem para seguimento 

• 13-24% dos casos poderá haver soro reversão 

• Falso(+) 1%: hanseníase, malária, mononucleose, 

leptospirose, LES,  dç auto-imunes. 



Diagnóstico Laboratorial 

 VDRL 

• Falso(+) 1-2%: dç auto-imunes, uso de drogas, 

parasitoses, infecções virais, imunizações, gravidez, 

hepatites, endocardite, dç malígnas, Tb.  

 *geralmente títulos baixos 

• Sensibilidade 90%  

• Rápida execução, barato 

• Triagem  

• Quantitativo  Seguimento pós tratamento 



Diluição  

do soro 
1:1 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 

 

Leitura 
R R R R R R FR NR 

 

Resultado 
Reativo na diluição de 1:32 



Diagnóstico Laboratorial 

 VDRL 

 

• Reativo na 2ª semana depois do cancro (+ em 75% 

nos casos de Sífilis 1ª) 

• Títulos elevados na fase secundária (>1:16) 

•   4x após 3 meses de tratamento e 8x após 6 meses, 

negativando em 2 anos, mas podem permanecer por 

toda vida 

• Títulos baixos  doença recente ou antiga? 



Curso das Sífilis não tratada 



Sífilis - História natural  

 Referência:  Tratado de dermatologia FITZPATRIK 5ª edição-2005 ; CDC - 2006 

Contato 

Primária 

Secundária 

Latente precoce 
1 ano a partir do contato 

Latente tardia 
Mais de 1 ano 

Remissão    2/3 Terciária     1/3 

(1/3 torna-se infectado) 

10 a 90 dias 

Recaída em 25% 

3 a 12 semanas 

4 a 14 semanas 

Benigna tardia (16%); Cardiovascular (9,6%); Neurossífilis (6,5%) 

VDRL 

+ 25%  

VDRL + 

100%  

VDRL com 

títulos baixos 

VDRL com 

títulos baixos ou 

negativo 

Chance de 100% de TV  

TV - 90% 

TV - 30% 

http://162.129.70.33/images/syphilis_1_031123.jpg
http://162.129.70.33/images/secondary_syphilis_1_040729.jpg


CASO 

Paciente chega ao serviço com atraso menstrual de 9 semanas. 

Realizado teste de gravidez (+) 

O que deve ser feito? 

a) Teste Rápido para Sífilis e HIV 

b) Solicitar sorologias de rotina do PN 

c) Realizar TR para sífilis e HIV e sorologias do PN 

Gestante não sabe informar se teve sífilis 

O TR foi Reagente (+), qual sua conduta? 

a) Trata a gestante 

b) Não trata nesse momento e colhe sorologias do PN 

c) Trata nesse momento e colhe sorologias do PN 

c) Realizar TR para Sífilis e HIV e sorologias do PN 

c) Trata nesse momento e colhe sorologias do PN 



Realizar o TR 

(treponêmico)  

AMOSTRA DE SANGUE 

RESULTADO 

DO TESTE? 

 

DIAGNÓSTICO Algoritmo com TR: 

 

NEGATIVO=Amostra  

Não Reagente  

Coletar rotina  

      de exames do PN         

POSITIVO=Amostra  

Reagente  

Iniciar tratamento e  

coletar rotina  

      de exames do PN         



Realizar 1º o teste 

treponêmico  

(ELISA) 

AMOSTRA DE SORO  

RESULTADO 

DO TESTE? 

 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL SOROLÓGICO 

Algoritmo: 

 

 Nota: Em caso de suspeita clínica e/ou epidemiológica de infecção                                                  

pelo Treponema pallidum, solicitar nova coleta em até 30 dias  

 

     NEGATIVO =     

       Amostra Não Reagente         



 

  Algoritmo: 

 

Realizar 1º o teste treponêmico (ELISA) 

REALIZAR   VDRL  

AMOSTRA DE SORO  

RESULTADO DO TESTE? 

POSITIVO  

POSITIVO  

SÍFILIS  = TRATAR  



Realizar 1º o teste treponêmico  

(ELISA) 

REALIZAR (VDRL)  

AMOSTRA DE SORO  

RESULTADO DO 

TESTE? 

 

   

POSITIVO  

  NEGATIVO      

REALIZAR 2º TESTE  TREPONÊMICO 

(TPHA )  

 

  Algoritmo: 

 



 
 

TPHA POSITIVO OU INDETERMINADO    TPHA NEGATIVO      

 REALIZAR 2º  TESTE  TREPONÊMICO (TPHA )  

AMOSTRA NÃO REAGENTE(*)   TRATAMENTO RECOMENDADO 

 (**) VER HISTÓRIA  

  VDRL  NEGATIVO      

(*) EM CASO DE SUSPEITA CLÍNICA E/OU EPIDEMIOLÓGICA DE INFECÇÃO PELO 

Treponema pallidum, SOLICITAR NOVA COLETA DE AMOSTRA APÓS 30 DIAS  

(**) PODE SE TRATAR DE SÍFILIS RECENTE OU LATENTE TARDIA, ONDE O VDRL 

PODE ESTAR INDETECTÁVEL. INVESTIGAR HISTÓRIA DE TRATAMENTO ANTERIOR, 

POIS TAMBÉM PODE INDICAR INFECÇÃO ANTERIOR - TRATADA 

  



CASO 

Gestante 9 semanas. TR sífilis (+) 

Qual esquema de tratamento? 

 

a) PB 2.400.000UI IM, em dose única 

b) PB 4.800.000UI IM, em 2 doses com intervalo de 7 dias 

c) PB 7.200.000UI IM, em 3 doses com intervalo de 7 dias 

 

c) PB 7.200.000UI IM, em 3 doses com intervalo de 7 dias 



TRATAMENTO GESTANTES  
 

 

 Sífilis primária, secundária e latente recente (< 1ano) 

Penicilina G benzatina 2.400.000 UI, IM, DU, (1.200.000 UI em 

cada glúteo) repetir em 7 dias. Total – 4.800.000UI 

 

Alergia à penicilina – Dessensibilização 

 

 

 

 

 



TRATAMENTO 

Some evidence suggests that additional therapy is 

beneficial for pregnant women.  

For women who have primary, secondary, or early 

latent syphilis, a second dose of benzathine 

penicillin 2.4 million units IM can be administered 1 

week after the initial dose 

CDC,MMWR,2015 



TRATAMENTO 

Sífilis latente tardia (mais de 1 ano) e terciária 

Penicilina G benzatina 7.200.000 UI – IM profundo, sendo 

1.200.000 UI em cada glúteo, a cada 7 dias (3 semanas) 

 

. 
 

Obs: como na sífilis latente não há sinais/sintomas; se não for 

possível identificar se a infecção tem menos ou mais de 1 ano 

- tratar como latente tardia, isto é 7.200.000 UI.   

 

 



CASO 

O resultado da sorologia foi: Elisa (+) e VDRL 1:16. 

  

Como fazer o acompanhamento durante a gestação? 

 

a) Repetir VDRL mensal até o parto 

b) Repetir VDRL  de 3/3 meses até o parto 

c) Repetir VDRL na 28ª. semana de gestação 

a) Repetir VDRL mensal até o parto 



• Deverá ser acompanhada na UBS 

 

• VDRL mensal (e após o parto a cada 3 meses, por 1 ano) 

 

• Esperada queda de 1 título por mês   

 

• Elevação de 2 títulos - novo tratamento 

 

 

 

Seguimento pós tratamento para gestantes 



CASO 

Como conduzir a abordagem do parceiro sexual? 

 

a) Não é necessário porque não faz parte da definição de caso de SC 

b) Deve ser tratado independente do TR e/ou sorologia 

c) Deve ser tratado somente após TR e/ou sorologia reagente 

 

 

 

• O tratamento das parcerias sexuais é fundamental para quebra de 

cadeia de transmissão 

 

Tratar parceria(s) (dos últimos 3 meses) para sífilis recente 

(independentemente de sintomas/resultado dos testes) e testar para 

sífilis, na mesma semana. Interpretar resultados para decidir continuar 

tratamento para sífilis tardia. 

b) Deve ser tratado independente do TR e/ou sorologia 



Sífilis 1ª. 

                    

Sinais/sintomas 
 

Cancro duro 

 

 

Roséolas, lesões palmo-

plantares, condiloma plano, 

 

 

Ausência de sinais/sintomas 

 

Ausência de sinais/sintomas  

 

Gomas, cardiovascular, 

ósseas  

Tratamento 

 

Gestantes: 2,4mi, 

IM, repetir em 7dias 

 - Total: 4,8mi) 

 

 

 

PB - 7,2mi, 3 sem. 

 

 

Síntese 

Sífilis 2ª.  

  
Latente precoce 

  (<1ª) 

Latente tardia 

  (>1ª) 

Sífilis 3ª.  



       ELISA         VDRL               TPHA  INTERPRETAÇÃO  

 

     NEGATIVO  

 

NÃO REALIZADO  

 

         NÃO REALIZADO  

 

AMOSTRA NÃO REAGENTE 
Em caso de suspeita clínica e/ou 

epidemiológica de infecção pelo Treponema 

pallidum, solicitar nova coleta em até 30 dias.  

 

      

 

     POSITIVO  

 

     

 

     NEGATIVO  

 

           

 

         NEGATIVO  

 

AMOSTRA NÃO REAGENTE:  

AUSENCIA DE INFECÇÃO 

Em caso de suspeita  clínica e/ou 

epidemiológica de infecção pelo Treponema 

pallidum, solicitar nova coleta de amostra em 

30 dias 

 

     

 

 

     POSITIVO  

 

     

 

 

     NEGATIVO  

 

           

 

 

         POSITIVO  OU      

      INDETERMINADO 

 

SIFILIS 1ª. OU PREVIAMENTE 

TRATADA OU LATENTE TARDIA NÃO 

TRATADA  
Pode se tratar de sífilis recente ou latente 

tardia, onde o VDRL pode estar indetectável . 

Investigar história de tratamento anterior, pois 

também pode indicar infecção anterior. 

 

     POSITIVO  

 

 

     POSITIVO  

 

       NÃO REALIZADO  

 

       SÍFILIS (TRATAR)  



Algoritmo para abordagem do RN de gestante com sífilis 
Mãe com Sífilis  

NÃO TRATADA ou INADEQUADAMENTE TRATADA 

RN sintomático RN assintomático 

Raio X ossos longos, Punção lombar e Hemograma 
Exames normais 

e VDRL não 

reagente 

Tratar – A3 

(benzatina) e 

seguimento 

obrigatório Tratar – A1 

(cristalina / procaína) 

Tratar – A2 

(cristalina) 

VDRL reagente 

LCR normal LCR alterado (Neurosífilis) 

A1 A2 

A3 

Pen. G cristalina 50.000 UI/Kg/dose, IV, 12/12 

hs (primeiros 7 dias) e 8/8 hs (após 7 dias), 

por 10 dias; ou Pen. G procaína 50.000 

UI/Kg, 24/24 hs, IM, 10 dias (se houver perda 

maior do que um dia na aplicação da 

penicilina deverá reiniciar o tratamento 

Pen. G cristalina 50.000 UI/Kg/dose, IV, 

12/12 hs (nos primeiros 7 dias) e 8/8 hs 

(após 7 dias), por 10 dias 

Pen. G benzatina, 50.000 UI/Kg, IM, DU.  



Mãe com Sífilis  

ADEQUADAMENTE TRATADA 

RN sintomático RN assintomático 

VDRL, Rx ossos, Punção 

lombar e Hemograma 

Tratar – A3 

(benzatina) e 

seguimento 

obrigatório 

Tratar – A1 

(cristalina / 

procaína) 
Tratar – A2 

(cristalina) 

< materno 
LCR normal LCR alterado 

(Neurosífilis) 

VDRL 

> materno não reagente 

Rx ossos, Punção 

lombar e Hemograma 

LCR alterado 

(Neurosífilis) 

Exames alterados 

LCR normal 

Exames normais 

LCR normal 

Seguimento 

ou tratar 

(benzatina) 

Tratar – A1 

(cristalina / 

procaína) 

Tratar – A2 

(cristalina) 



Seguimento clínico da criança com SC 

• Consultas mensais até 6º mês e bimensais do 6º ao 12º mês 

• VDRL: 1, 3, 6, 12 e 18 meses. Interromper se 2 exames negativos 

• TPHA ou FTA-Abs após 18 meses para confirmação de caso 

• Se ↑ títulos ou não negativação até os 18 meses, reinvestigar o 

paciente e proceder tratamento 

• Recomendado acompanhamento oftalmológico, neurológico e 

audiológico semestral por 2 anos (CER) 

• Se LCR mostrou-se alterado, realizar reavaliação liquórica 6/ 6 meses 

até normalização do mesmo. Alterações persistentes indicam avaliação 

clínico-laboratorial completa e retratamento 

• Casos de RN tratado de forma inadequada (na dose e/ou tempo 

preconizado) deve-se convocar a cça para reavaliação clínico-

laboratorial e reiniciar tx, obedecendo esquemas descritos 

Fonte: Departamento de DST, Aids e Hepatites virais – MS;  Guideline STD-CDC- 2006 



Seguimento clínico da criança exposta 

• Consultas de puericultura  

• VDRL: 1, 3, 6, 12 e 18 meses. Interromper se 2 exames negativos 

• TPHA ou FTA-Abs após 18 meses para confirmação de caso 

 

Fonte: Departamento de DST, Aids e Hepatites virais – MS;  Guideline STD-CDC- 2006 



2ª Ed. do Guia de Bolso para Manejo da Sífilis em Gestante e 

Sífilis Congênita - 2016. 

 

Disponível no site do CRT, através do link: 

http://www.saude.sp.gov.br/centro-de-referencia-e-treinamento-

dstaids-sp/publicacoes/outras-publicacoes  

 

Curso Básico em Sífilis adquirida, gestante e congênita. 

Ensino à distancia - EAD 

 

 Disponível no site do CRT, através do link: 

 http://eadses.saude.sp.gov.br/course/search.php?search=sifilis  



App sobre TV do HIV, Sífilis e Hepatites 

• Android: Play Store - TVSP  

• IOS: App Store - TVSP 



https://www.prefeitura.sp.gov.br/cid

ade/secretarias/upload/saude/arqui

vos/linha_de_cuidados-

ISTsAids_2019-atualizada.pdf 

 

 

 

Quadro Resumo 

Protocolo de Pré-natal de 

Risco Habitual (Baixo Risco) 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias

/upload/QRPRENATALDEBAIXORISCO.pdf 

 

 

Protocolo de Pré-natal de 

Risco Habitual (Baixo Risco) 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/

upload/PRENATALBAIXORISCO.pdf 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/QRPRENATALDEBAIXORISCO.pdf


echosaopaulo@prefeitura.sp.gov.br 

www.prefeitura.sp.gov.br/dstaids/echo 



Monitora Transmissão Vertical – Monitora TV 

 
 

 

O “MONITORA TV”, um sistema online que concentra todos os 
dados das gestantes e da criança, como consultas e exames, e tem 
ainda a função de notificar as unidades de saúde caso algum passo 
no acompanhamento esteja pendente 

 

 https://monitoratv.prefeitura.sp.gov.br 

https://monitoratv.prefeitura.sp.gov.br/




Teste Rápido Sífilis 

 

 

• Teste treponêmico 

• 93% de sensibilidade  

• Intercorrências (discordância)  - SAC 

                                                           - Preenchimento formulário 

 

 

 

 



Fornecedores de testes rápidos de HIV, 

Sífilis, HBV e HCV 











                                          LEGISLAÇÃO  

 

• PORTARIA  SMS-G  Nº 675  de  08/20219 

 

Dispõe  sobre atribuições  da Atenção Básica e Maternidades à 
Saúde relacionados à linha de cuidado de sífilis no Município de 
São Paulo 

 

• PORTARIA  SMS-G Nº 88 de 05/03/2020 

 

Atribui  funções  aos “profissionais de enfermagem” para a 
abordagem das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e para 
as Profilaxias Pré e Pós- Exposição (PREP/PEP) 

 

         

 



OBRIGADO!!! 


