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A prevalência da sífilis em gestantes e na população adulta em geral ainda é muito elevada. A sífilis 

congênita resulta da infecção intraútero do feto pela sífilis, decorrente da transmissão vertical da infecção, 
da mulher para o concepto, durante a gestação. Pode resultar em abortamentos, perdas fetais tardias, 
óbitos neonatais, recém-natos enfermos ou assintomáticos, que podem evoluir com complicações graves, 
caso não sejam tratados. Persiste como relevante problema de saúde pública em nosso meio, com número 
elevado de casos e formas graves da doença. Requer intervenção imediata para que se reduza ao 
máximo a possibilidade de transmissão vertical.  A meta brasileira de incidência de sífilis congênita é de 
menos de 1/1.000 nascidos vivos, sendo atualmente de 9,4/1.000 no Município do Rio de Janeiro. 
 
DIAGNÓSTICO 
CLÍNICO 

 Sífilis primária 
Cancro duro - A lesão ocorre com maior freqüência na vulva, pequenos lábios, e com visualização 
mais difícil nas paredes vaginais e colo uterino. Normalmente aparece cerca de 21 dias após o 
contato sexual e pode estar acompanhada da presença de gânglios. Outras regiões em que podem 
ocorrer a lesão primaria é no ânus, mucosa retal, cavidade oral ou e em qualquer região  da pele 
em que houver solução de continuidade . O cancro usualmente desaparece em 3 a 4 semanas, sem 
deixar cicatrizes. Entre a segunda e quarta semanas do aparecimento do cancro, as reações 
sorológicas tornam-se positivas. 

 
 Sífilis secundária 

o Suas manifestações clínicas e dermatológicas ocorrem de 6 a 8 semanas após o término da 
fase primária. 

o As manifestações clínicas mais comuns são:  
 Poliadenopatia generalizada por grande disseminação linfo-hematogênica do treponema. 
 Adinamia, artralgias, febrícula e cefaleia. 
 Alopécia (couro cabeludo e porção distal das sobrancelhas)  

o As lesões dermatológicas também são ricas em treponemas: 
 Roséolas, podendo formar exantema morbiliforme. 
 Pápulas cutâneas eritemato-acastanhadas. Sua localização nas superfícies palmoplantares 

são sugestivas de sífilis secundaria. 
 Condiloma plano, principalmente na região vulvar e em regiões de dobra cutânea. 

 
 Sífilis latente 

o Ausência de lesões clinicas. 
o Teste sorológico positivo. 
o Transmissão nos primeiros 4 anos, e após, somente por transmissão vertical. 

 
 Sífilis terciária ou tardia 

Tem sinais e sintomas que normalmente aparecem 3 a 12 anos após a infecção, com lesões 
cutâneas mais específicas na forma de tubérculos (lesões elevadas) ou gomas (ulcerações), e pode 



estar acompanhada de alterações neurológicas, cardiovasculares e articulares. Nesta fase não se 
observam treponemas nas lesões. 
 
 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL E CONDUTA 
 

 Realizar o teste rápido (treponêmico) para sífilis na consulta de acolhimento, exceto nas gestantes 
com história documentada de sífilis em qualquer fase da vida.  

 Se teste rápido negativo, o acompanhamento pré-natal será com o VDRL trimestral e no parto. 
Caso VDRL positivo (<1/8) no decorrer do pré-natal, realizar o teste rápido imediatamente. Se neste 
caso o teste treponêmico for negativo, considerar a possibilidade de reação cruzada com falso 
positivo. 

 Se teste rápido positivo:  
o Instituir tratamento imediato 
o Solicitar VDRL para titulação 
o Testar e tratar o parceiro 

 
 Em caso de teste rápido positivo com posterior VDRL negativo, pesquisar antecedente de 

tratamento prévio, que, se for comprovado, autoriza a descontinuação do tratamento. Repetir VDRL 
após 30 dias para confirmar persistência de negatividade. 

 Quando o teste rápido for positivo ou indisponível, qualquer titulação do VDRL deve ser 
considerada infecção. Instituir tratamento, a não ser que haja comprovação de tratamento prévio 
adequado. 

 
 

ESQUEMAS TERAPÊUTICOS 
 Todas as gestantes elegíveis para tratamento da sífilis devem ser tratadas concomitantemente com 

seu(s) parceiro(s) sexual(ais) com um dos seguintes esquemas: 
o Sífilis primária – penicilina G benzatina 2.400.000 UI/IM (1.200.00 UI aplicado em cada glúteo), 

em dose única; 
o Sífilis latente ou com duração ignorada – três séries de penicilina benzatina 2.400.000 UI/IM 

(1.200.00 UI aplicado em cada glúteo), com intervalo de uma semana entre elas (dose total 
7.200.000UI). 

 No caso de não se realizar o exame de VDRL do parceiro, ele deverá ser aconselhado a receber o 
mesmo tratamento da gestante. 

 No caso de parceiro com VDRL negativo (contactante sexual), realizar a profilaxia da sífilis com 
uma dose de penicilina G benzatina 2.400.000 UI/IM (1.200.00 UI aplicado em cada glúteo), em 
dose única. 

 
SEGUIMENTO 

 Repetir mensalmente o VDRL quantitativo. Os títulos devem cair duas vezes em 3-4 meses na sífilis 
primária e em 6-8 meses na sífilis secundária.  

 Considerar a possibilidade de reinfecção quando os títulos de VDRL aumentarem de duas vezes 
após o tratamento ou mesmo quando não caírem no prazo e na proporção esperadas.  

 
 
A sífilis é considerada inadequadamente tratada se: 

 o tratamento for incompleto. 
 o tratamento for feito com droga que não a penicilina benzatina. 
 o parceiro não for tratado ou fizer tratamento incompleto. 



 o tratamento for instituído menos de 30 dias da ocorrência do parto. 
 o tratamento da gestante e do parceiro não forem adequadamente registrados no cartão e no 

prontuário. 
 
 
LEMBRETES  
 Se houver alergia materna à penicilina, o uso de drogas alternativas, como a eritromicina, não tratará a 

infecção fetal, existindo poucos estudos a respeito de drogas alternativas, como o ceftriaxone e a  
azitromicina, em gestantes luéticas.  

 Vale lembrar a recomendação de Ingraham em 1951 e válida até hoje: “o valor da penicilina para 
prevenir a passagem da sífilis da mãe para a criança aproxima-se à perfeição”. 

 Nos casos de alergia à penicilina, recomenda-se a dessensibilização da gestante e a posterior aplicação 
de penicilina benzatina. 

 As gestantes na fase secundária da sífilis devem receber a primeira dose do tratamento, de preferência , 
em ambiente hospitalar devido a possibilidade de desenvolvimento da Reação de Jarish-Herxheimer  e 
risco  de  abortamento. Fazem parte da reação febre, calafrios, mialgias, hipotensão e exacerbação das 
lesões cutâneas, devido ao aumento de antigenos antitreponêmicos na circulação, com início ocorrendo 
de 2 a 4 horas após a administração da 1ª dose de penicilina benzatina. Existem relatos de que pode 
desencadear contrações uterinas, e consequentemente partos prematuros e sofrimento fetal. 

 A sífilis é doença de notificação compulsória para a gestante e seu parceiro (caso este seja 
diagnosticado na instituição). Encaminhar a notificação para a CCIH , anotar no cartão e na ficha. 
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