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Classificação

Sífilis adquirida e sífilis em gestantes

Segundo tempo de infecção Segundo manifestações clínicas

A neurossífilis acomete o sistema nervoso central, o que pode 
ser observado já nas fases iniciais da infecção. 



História  Natural da Sífilis



Manifestações clínicas
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Sífilis Primária
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Sífilis Secundária



Sífilis Latente

• Fase Assintomática 
Sífilis latente recente (menos de um ano de evolução)

Sífilis latente tardia (mais de uma ano de evolução)



Sífilis Terciária



Testagem para sífilis na gestação

1ª consulta do pré-natal

3º trimestre da gestação

momento do parto (independente de 
exames anteriores)

abortamento

Casos de sífilis diagnosticados na gestação devem ser tratados imediatamente com 
penicilina benzatina, nas doses padronizadas, e o seguimento imunológico realizado 
mensalmente. 



 A ordem de realização fica a critério do serviço de saúde;
Quando o teste rápido for utilizado como triagem, nos casos reagentes, 
uma amostra de sangue deverá ser coletada e encaminhada para 
realização de um teste não treponêmico; 
Em caso de gestante, o tratamento deve ser iniciado com apenas um 
teste reagente, treponênico ou não treponêmico, sem aguardar o resultado 
do segundo teste. 

Diagnóstico da sífilis

Testes treponêmicos (ex: teste rápido ou FTA-Abs ou TPHA ou EQL ou ELISA)Testes treponêmicos (ex: teste rápido ou FTA-Abs ou TPHA ou EQL ou ELISA)

Teste não treponêmico (ex: VDRL ou RPR ou TRUST)Teste não treponêmico (ex: VDRL ou RPR ou TRUST)

MAIS



Fluxograma  com teste rápido inicial  e 
teste não treponêmico confirmatório



Fluxograma com teste não treponêmico inicial  e 
teste rápido confirmatório



Fluxograma para o manejo da sífilis, 
utilizando apenas teste rápido



 Serviços de saúde sem infraestrutura laboratorial e/ou regiões de 
difícil acesso;

 Consultório na Rua, entre outros programas;
 Populações–chave, flutuantes, ribeirinha e indígena;
 Pessoas em situação de violência sexual, como prevenção das 

IST/aids;
 Gestantes e parcerias sexuais em UBS, principalmente, no âmbito da 

Rede Cegonha;
 Gestantes no momento da internação para o parto nas maternidades;
 Abortamento espontâneo, independentemente da idade gestacional.

Situações e locais em que o DDDAHV/SVS/MS recomenda a utilização 
apenas de testes rápidos e tratamento imediato
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Sífilis Congênita

Classificação



Manifestações Clínicas



Algoritmo para condutas frente à sífilis 
congênita e gestante





















• Qualquer caso de IST atendido no serviço de 
saúde deve ser seguido de solicitação de teste 
para a sífilis. 

• Recomenda-se também nas consultas de 
mulheres em serviços de prevenção do câncer de 
colo do útero, de mama ou planejamento familiar. 

• Notificação e investigação dos casos de sífilis 
adquirida, na gestação e sífilis congênita.

Recomendações
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