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1. Introdução
A sífilis e uma infecção bacteriana sistêmica, de evolução crônica, causada pelo
Treponema pallidum. Quando não tratada progride ao longo de muitos anos, sendo
classificada em sífilis primária, secundária, latente recente, latente tardia e terciária.
A sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica do Treponema
pallidum da gestante infectada, não tratada ou inadequadamente tratada, para o seu
concepto por via transplacentária, podendo ocorrer em qualquer fase gestacional ou
estágio clínico da doença materna. A taxa de transmissão vertical da sífilis em mulheres
não tratadas é de 70 a 100% nas fases primária e secundária da doença, reduzindo-se
para aproximadamente 30% nas fases tardias da infecção materna (latente tardia e
terciária). Aborto espontâneo, natimorto ou morte perinatal ocorrem em aproximadamente
40% dos conceptos infectados de mães não tratadas.
Com a realização do diagnóstico da sífilis e o tratamento adequado da gestante e
do (a) parceiro (a) durante o pré-natal, é possível eliminar a sífilis congênita como
problema de saúde pública, ou seja, reduzir a incidência desse agravo para menor de 0,5
caso por mil nascidos vivos.
1.1. Epidemiologia da transmissão no município de Bauru
O boletim epidemiológico nº 35 da situação da sífilis do Ministério da saúde (MS)
2016, aponta que:
Tabela 1 – Evolução da Taxa de detecção de sífilis nos últimos 6 anos
Brasil
Sífilis adquirida
(por 100.000 hab.)
Sífilis em
gestante
(por 100.000 hab.)
Sífilis congênita
(por 1.000 NV)

São Paulo
2010
2015

2010

2015

0,8

42,7

2,1

3,7

11,2

2,6

6,5

Bauru
2010

2015

75,6

3,7

145,0

3,7

11,3

7,0

29,0

1,9

5,4

2,0

23,5

Os dados referentes ao município de Bauru do ano de 2016 já estão disponíveis e
são os seguintes:
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Tabela 2 – Evolução da taxa de detecção de sífilis em Bauru a partir de 2010.

Sífilis adquirida
(por 100.000 hab.)
Sífilis em
gestante
(por 100.000 hab.)
Sífilis congênita
(por 1.000 NV)

2010

Bauru
2015

2016

3,7

145,0

139,7

7,0

29,0

26,4

2,0

23,5

29,4

Na cidade de Bauru desde 2013 a Secretaria Municipal de Saúde vem
intensificando as ações para o acompanhamento e tratamento de gestantes e recémnascidos detectados com sífilis, portanto o aumento da taxa de detecção se deu pela
melhoria da qualidade das notificações pelos serviços de saúde de todas as gestantes
atendidas e com a implantação do teste rápido colaborando e facilitando o diagnóstico em
tempo oportuno nas gestantes e parceiros. Em relação às crianças, todas são notificadas
pela Maternidade de referência do município após a detecção da sífilis congênita,
referenciadas e acompanhadas nas unidades de Atenção Básica.

1.2. Justificativa do Plano
Esse plano visa melhorar o diagnóstico, acompanhamento e tratamento das
pessoas com sífilis no município de Bauru.

5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fone: (14) 3104-1468 / Fax (14) 3235-1455
E-mail: saude@bauru.sp.gov.br

2. Objetivos
2.1. Geral
Reduzir a transmissão da sífilis, com vistas na eliminação da sífilis congênita na
cidade de Bauru.

2.2. Específicos


Ampliar o acesso e estimular a qualidade da assistência no pré-natal;



Aumentar a cobertura de testagem para Sífilis no pré-natal e população geral;



Atualizar, divulgar e monitorar os fluxos de referência e vigilância de adultos, das
gestantes e puérperas Sífilis positivas e crianças expostas por unidade de
saúde;



Monitorar e avaliar a execução das ações de prevenção da transmissão vertical
da Sífilis nas maternidades;



Ampliar adesão da atenção básica e das maternidades na implementação de
referência e contra-referência;



Ampliar o acesso às informações sobre a prevenção e transmissão vertical;



Aumentar a cobertura de tratamento adequado nas gestantes e puérperas com
sífilis, incluindo o tratamento adequado das parcerias sexuais;



Fortalecer a cobertura de apoio matricial no Centro de Referências em Moléstias
Infecciosas (CRMI) e Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA);



Aumentar a notificação de casos em gestantes com Sífilis e população geral;



Criar grupo multiprofissional e interdisciplinar para análise da sífilis no município
de Bauru.
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3. Plano de ações e metas por componente
3.1. Componente 1: Vigilância Epidemiológica
 Monitorar os casos de sífilis em adultos, gestantes e crianças;
 Gerar os bancos de dados referentes à sífilis geral e por unidade, e enviá-los ao
Departamento de Planejamento Avaliação e Controle (DPAC) para a elaboração de
relatórios quadrimestrais, até o dia 15 de cada mês (referência do mês anterior);
 Realizar ações de orientação à rede de atenção à saúde quanto à notificação,
diagnóstico, acompanhamento e tratamento dos pacientes com sífilis.

3.2. Componente 2: Planejamento, Avaliação e Controle
3.2.1. Monitoramento e indicadores
O monitoramento dos casos de sífilis será realizado através de planilhas de
acompanhamento e monitoramento, as quais serão enviadas mensalmente pelo
Departamento de Saúde Coletiva (DSC), baseadas nos dos dados da ficha de notificação.
Serão utilizados os indicadores epidemiológicos e operacionais preconizados pelo
Ministério da Saúde conforme tabelas a seguir:
Tabela 3 – Indicadores Operacionais a serem utilizados no município de Bauru.
INDICADORES
OPERACIONAIS
PROPORÇÃO DE
GESTANTES COM SÍFILIS
DIAGNOSTICADAS ATÉ O
SEGUNDO TRIMESTRE
DE GESTAÇÃO

PROPORÇÃO DE
GESTANTES COM SÍFILIS
COM PRESCRIÇÃO
ADEQUADA

CONSTRUÇÃO

UTILIDADE

FONTE

Número de gestantes com sífilis que realizaram o
diagnóstico da infecção pelo Treponema pallidum

Avaliar a oportunidade do

até o 2º trimestre da gestação em um determinado
ano de notificação e local de residência

x 100

diagnóstico da sífilis em

SINAN

gestantes

Número total de gestantes com sífilis, residentes, no
ano de notificação
Número de gestantes, residentes, com prescrição

Avaliar a adequação da

adequada para sífilis em um determinado ano e
local de residência
Número total de gestantes com sífilis, residentes, no
ano de notificação

prescrição do tratamento
x 100

da infecção pelo

SINAN

Treponema pallidum

Fonte: Ministério da Saúde – Departamento Nacional de DST/AIDS e Hepatites Virais.
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Tabela 4 – Indicadores Epidemiológicos a serem utilizados no município de Bauru.
INDICADORES

CONSTRUÇÃO

EPIDEMIOLÓGICOS

UTILIDADE

FONTE

Número de casos de sífilis adquirida
em indivíduos de 13 anos ou mais,

Medir o risco de ocorrência de

TAXA DE DETECÇÃO

em um determinado ano de

casos novos confirmados de

DE SÍFILIS

diagnóstico e local de residência

sífilis adquirida na população,

ADQUIRIDA

População total de indivíduos de 13

segundo ano e local de

anos ou mais no mesmo ano,

residência

x 100.000

MS
SVS
SINAN
IBGE

residente no mesmo local
Número de casos de sífilis

Medir a freqüência anual de

detectados em gestantes, em um
TAXA DE DETECÇÃO

determinado ano de diagnóstico e

DE SÍFILIS EM

local de residência

GESTANTES

Número total de nascidos vivos, de

casos de sífilis na gestação e
orientar as ações de vigilância
x 1.000

epidemiológica da doença no
mesmo local de residência e

mães residentes no mesmo local, no

ano

mesmo ano

MS
SVS
SINAN
Sistema de
Informações
sobre Nascidos
Vivos (SINASC)

Número de casos novos
confirmados de sífilis congênita em
TAXA DE INCIDÊNCIA

menores de 1 ano de idade, em um

Medir o risco de transmissão

DE SÍFILIS

determinado ano de diagnóstico e

vertical do Treponema pallidum

CONGÊNITA EM

local de residência

MENORES DE 1 ANO

Número total de nascidos vivos, de

x 1.000

no mesmo local de residência e
ano

MS
SVS
SINAN
SINASC

mães residentes no mesmo local, no
mesmo ano
Número de óbitos por sífilis
COEFICIENTE DE

congênita em menores de 1 ano

MORTALIDADE

(causa básica) em determinado ano

INFANTIL ESPECÍFICA

e local de residência

POR SÍFILIS

Número total de nascidos vivos, de

CONGÊNITA

mães residentes no mesmo local, no

Medir o risco de óbito em
crianças em conseqüência da
x 100.000

sífilis congênita no mesmo local
de residência e ano

MS
SVS
SIM
SINASC

mesmo ano

Fonte: Ministério da Saúde – Secretaria de Vigilância em Saúde, Boletim Epidemiológico – Sífilis 2016.

Incluímos um indicador municipal para melhor avaliação dos tratamentos
adequados:
Tabela 5 – Indicador Operacional Municipal para análise da efetividade do tratamento.
INDICADOR
OPERACIONAL

CONSTRUÇÃO

UTILIDADE

FONTE

Número de gestantes com sífilis que realizaram o
PROPORÇÃO DE

tratamento completo e adequado para sífilis até a

GESTANTES COM SÍFILIS

data do parto, em um determinado ano de

TRATADAS

notificação e local de residência

ADEQUADAMENTE

Número total de gestantes com sífilis, residentes, no

Avaliar a adequação do
x 100

tratamento da infecção

SINAN

pelo Treponema pallidum

ano de notificação
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3.2.2. Metas
A meta estipulada é a redução de 20% ao ano na taxa de incidência de sífilis
congênita, visando atingir em 5 anos a taxa de 0,5 caso para cada 1.000 nascidos vivos,
taxa esta que corresponde a sua eliminação, conforme a Organização Panamericana da
Saúde.
Atualmente, constituem importantes desafios para o alcance dessas metas: o
aumento na cobertura de testagem para Sífilis no pré-natal; o tratamento oportuno e
correto da sífilis nas gestantes e seus parceiros sexuais no pré-natal e a efetivação da
testagem rápida para a sífilis nas maternidades públicas e privadas do município de Bauru.

3.2.3. Relatórios Analíticos
Serão elaborados relatórios quadrimestrais com dados por unidades, os quais
serão posteriormente analisados em reuniões de chefia para propostas de melhorias e
apontamento de dificuldades.

3.2.4. Regulação/referências
3.2.4.1.

Sífilis no adulto

Punção liquórica – será realizada na rede de urgência e emergência para os
pacientes com neurossífilis em acompanhamento no CRMI.
Infectologia adulto - será agendada consulta no CRMI via CROSS para pacientes
com dificuldade de manejo (persistência ou elevação do VDRL) e/ou co-infecção por HIV.

3.2.4.2.

Sífilis congênita

Radiografia de ossos longos – será realizada ainda na maternidade para todos
os RN com sífilis congênita; para aqueles em que não foi realizado este exame ao nascer,
a unidade da rede de atenção básica priorizará o agendamento. Em caso de dúvida entrar
em contato com a central de regulação municipal para providenciar tal agendamento.
Serão elencadas unidades de Pronto Atendimento responsáveis pela realização
destas radiografias.
US transfontanela – será realizado ainda na maternidade nos RN com diagnóstico
de neurossífilis ou no HEB em caso de solicitação de médico da rede básica de saúde
quando for observado atraso no desenvolvimento da criança dentro dos 6 primeiros meses
de vida. O agendamento será realizado pela Central de Regulação do município.
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Caso seja detectada alteração (calcificações?) a criança será encaminhada para
avaliação neurológica.
Avaliação oftalmológica – será agendada para todos os RN diagnosticados com
sífilis congênita, possibilitando assim que no momento da alta esteja em posse da data da
consulta. Nos casos excepcionais em que não foi possível seu encaminhamento na
ocasião do seu nascimento, o médico da rede de atenção básica solicitará avaliação do
especialista e a unidade da rede de atenção básica priorizará o agendamento dentro das
vagas que já lhe são disponibilizadas mensalmente, salvo quando não tenha ocorrido tal
distribuição, devendo então entrar em contato com a central de regulação municipal para
providenciar tal agendamento.
A criança será encaminhada pelo AME para o ambulatório de oftalmologia do HEB
para acompanhamento idealmente semestral até os 2 anos de idade ou a critério médico.
Avaliação Neurológica - será agendada para todos os RN diagnosticados com
neurossífilis, possibilitando assim que no momento da alta esteja em posse da data da
consulta. Nos casos excepcionais em que não foi possível seu encaminhamento na
ocasião do seu nascimento ou para aquelas crianças que apresentarem atraso no seu
desenvolvimento dentro dos 6 primeiros meses de vida, o médico da rede de atenção
básica solicitará avaliação do especialista e a unidade da rede de atenção básica priorizará
o agendamento dentro das vagas que já lhe são disponibilizadas mensalmente, salvo
quando não tenha ocorrido tal distribuição, devendo então entrar em contato com a central
de regulação municipal para providenciar tal agendamento.
A criança será encaminhada pelo AME para o ambulatório de neuropediatria do
HEB para acompanhamento idealmente semestral até os 2 anos de idade ou a critério
médico.
Avaliação audiológica – será realizada em todos os RN diagnosticados com
neurossífilis após 30 dias de nascimento, e o agendamento será feito pela unidade da rede
de atenção básica em contato com a Central de Regulação Municipal, para a realização da
avaliação em serviço de referência, neste caso rede CER/SORRI. Caso seja detectada
alteração com necessidade de reabilitação, o próprio serviço da rede CER fará o
agendamento do acompanhamento.
Reabilitação física, intelectual, visual e auditiva – será agendada na rede CER
pela unidade da rede de atenção básica que priorizará o agendamento dentro das vagas
10
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que já lhe são disponibilizadas mensalmente, salvo quando não tenha ocorrido tal
distribuição, devendo então entrar em contato com a central de regulação municipal para
providenciar tal agendamento.
Infectopediatra – será agendada consulta no CRMI via CROSS para crianças e
adolescentes com dificuldade de manejo (persistência ou elevação do VDRL) e/ou coinfecção por HIV. Nos casos de elevação do VDRL, investigar possibilidade de abuso
sexual.
Punção liquórica – Será realizada somente nas crianças com neurossífilis que
acompanham no ambulatório de neuropediatria do HEB durante seu acompanhamento, a
cada 6 meses ou a critério médico.
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3.3. Componente 3: Assistência
Quadro 1 – Manifestações clínicas, de acordo com a evolução e estágios da sífilis
adquirida.
Evolução

Sífilis recente
(menos de um ano
de duração)

Estágios da sífilis adquirida
Primária
 10 a 90 dias após contato, em
média três semanas
 a lesão desaparece sem
cicatriz em duas a seis
semanas
com
ou
sem
tratamento
Secundária
 seis semanas a seis meses
após o contato
 as lesões desaparecem sem
cicatrizes em quatro a 12
semanas
 pode haver novos surtos
b
Latente recente








Manifestações clínicas
úlcera
genital
(cancro
duro)
indolor,
geralmente única, com fundo limpo, infiltrada
linfonodos regionais indolores, de consistência
elástica, que não fistulizam

a

lesões cutaneomucosas sintomáticas
sintomas gerais, micropoliadenopatia
pode haver envolvimento ocular (ex. uveíte),
hepático e neurológico (ex. alterações nos
pares cranianos, meningismo)



assintomática, com testes imunológicos
reagentes
b
Latente tardia
 assintomática, com testes imunológicos
reagentes
c
Terciária
Sífilis tardia
 quadro cutâneo destrutivo e formação de
(mais de um ano
 dois a 40 anos após contato
gomas sifilíticas que podem ocorrer em
de duração)
qualquer órgão
 acometimento cardiovascular, neurológico e
ósseo
a
Erupção maculosa (roséola) ou papulosa, lesões palmo-plantares com escamação em colarinho, placas
mucosas (tênues e acinzentadas), lesões papulo-hipertróficas nas mucosas ou pregas cutâneas (condiloma
plano), alopecia em clareiras e madarose (perda da sobrancelha).
b
A maioria dos diagnósticos ocorre nesses estágios; freqüentemente é difícil diferenciar a fase latente precoce
da tardia.
c
Lesões cutâneas nodulares e gomosas (destrutivas), ósseas (periostite, osteíte gomosa ou esclerosante),
articulares (artrite, sinovite e nódulos justa articulares), cardiovasculares (aortite sifilítica, aneurisma e estenose
de coronárias), neurológicas (meningite, gomas do cérebro ou da medula, paralisia geral, tabes dorsalis e
demência).
Fonte DDAHV/SVS/MS.

A neurossífilis acomete o sistema nervoso central (SNC), o que pode ser observado já
nas fases iniciais da infecção. Esse acometimento precoce, no entanto, ocorre por
reação inflamatória da bainha de mielina, não havendo destruição anatômica das
estruturas neurais. Estatisticamente, ocorre em 10 a 40% dos pacientes não tratados,
na sua maioria de forma assintomática, só diagnosticada pela sorologia do líquor,
exteriorizando-se clinicamente em apenas 1 a 2% como meningite asséptica.
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Sífilis
congênita
13

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fone: (14) 3104-1468 / Fax (14) 3235-1455
E-mail: saude@bauru.sp.gov.br

Sífilis congênita
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Controle
Estadiamento

Esquema Terapêutico

laboratorial

Critério de cura

(sorologia)
Penicilina G Cristalina – dose
A – RN de mães com
sífilis não tratada ou
inadequadamente
tratada

A1 – com alterações
clínicas e/ou
radiológicas e/ou
sorológicas e/ou
hematológicas

50.000UI/Kg/dose Intravenosa de
12/12h até 7º dia e de 8/8h após
7º dia, por 10 dias
OU
Penicilina G Procaína – dose

Realizar VDRL aos

Obtenção de dois

45 dias, 3, 6, 12, 18

VDRL consecutivos

e 24 meses de vida

não reagentes

50.000UI/Kg a cada 24h
Intramuscular, por 10 dias
Realizar VDRL aos

A2 – com alteração

Penicilina G Cristalina – dose

liquórica ou se não foi

50.000UI/Kg/dose Intravenosa de

possível colher o

12/12h até 7º dia e de 8/8h após

líquor

7º dia, por 10 dias

45 dias, 3, 6, 12, 18
e 24 meses de vida
Realizar exame do
líquor a cada 6
meses até

Obtenção de dois
VDRL consecutivos
não reagentes
Líquor normal

normalização
A3 – sem alterações
clínicas, radiológicas,
hematológicas e/ou

Penicilina G Benzatina –

Realizar VDRL aos

Obtenção de dois

liquóricas e a

50.000UI/Kg Intramuscular, dose

45 dias, 3, 6, 12, 18

VDRL consecutivos

sorologia de sangue

única

e 24 meses de vida

não reagentes

periférico do RN for
negativa
Penicilina G Cristalina – dose
B1 – com alterações
B – RN de mães

clínicas e/ou

adequadamente

radiológicas e/ou

tratadas

hematológicas, sem
alteração liquórica

50.000UI/Kg/dose Intravenosa de
12/12h até 7º dia e de 8/8h após
7º dia, por 10 dias
OU
Penicilina G Procaína – dose

Realizar VDRL aos

Obtenção de dois

45 dias, 3, 6, 12, 18

VDRL consecutivos

e 24 meses de vida

não reagentes

50.000UI/Kg a cada 24h
Intramuscular, por 10 dias
Realizar VDRL aos
Penicilina G Cristalina – dose

B2 – com alteração

50.000UI/Kg/dose Intravenosa de

liquórica

12/12h até 7º dia e de 8/8h após
7º dia, por 10 dias

45 dias, 3, 6, 12, 18
e 24 meses de vida
Realizar exame do
líquor a cada 6
meses até

Obtenção de dois
VDRL consecutivos
não reagentes
Líquor normal

normalização
C – RN de mães

C1 – assintomático

adequadamente

com VDRL não

tratadas

reagente

Seguimento clínico-laboratorial

Realizar VDRL aos

Obtenção de dois

45 dias, 3, 6, 12, 18

VDRL consecutivos

e 24 meses de vida

não reagentes

C2 – assintomático

Penicilina G Benzatina –

Realizar VDRL aos

Obtenção de dois

com VDRL reagente

50.000UI/Kg Intramuscular, dose

45 dias, 3, 6, 12, 18

VDRL consecutivos

(> materno)

única

e 24 meses de vida

não reagentes
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Seguimento das crianças na rede básica
Situação

Idade

Conduta
-

Avaliar exames solicitados na maternidade: punção de líquor, raio X de ossos longos,
hemograma e VDRL

-

Solicitar VDRL caso não realizado na maternidade (titulação superior ao da mãe na
hora do parto caracteriza critério sífilis congênita)

5 dias de

-

Completar o tratamento para sífilis congênita iniciado na maternidade com penicilina G
procaína ou cristalina, conforme o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas para a

vida

Prevenção da Transmissão Vertical da Sífilis, HIV e Hepatites Virais
-

Manter aleitamento materno

-

Esquema vacinal conforme PNI

-

Programar consultas ambulatoriais mensais até o 6º mês de idade, bimestrais do 6º ao
12º mês e semestrais até os 2 anos

1 mês de
vida
3 meses de
vida

-

Solicitar VDRL

-

Solicitar VDRL (critério de cura: 2 exames negativos)

-

Solicitar VDRL (somente será desnecessário se 2 exames consecutivos de VDRL

Sífilis congênita

negativos)
6 meses de

-

Acompanhamento neurológico, oftalmológico e audiológico (semestral)

vida

-

Momento para a nova coleta de líquor nos casos em que o líquido cefalorraquidiano
se mostrou alterado na investigação inicial; alterações persistentes indicam avaliação
clínico-laboratorial completa e retratamento

12 meses de

-

Solicitar VDRL (desnecessário se 2 exames consecutivos de VDRL negativos)

-

Avaliação neurológica, oftalmológica e audiológica

-

Momento para a nova coleta de líquor nos casos em que o líquido cefalorraquidiano

vida

se mostrou alterado na investigação inicial; alterações persistentes indicam avaliação
clínico-laboratorial completa, retratamento e nova coleta a cada 6 meses até
normalização deste exame
-

Solicitar VDRL (desnecessário se 2 exames consecutivos de VDRL negativos). Diante
de elevação do título sorológico ou da sua não negativação após 18 meses de idade,
reinvestigar o paciente e proceder ao tratamento

1 ano e 6

-

meses de
vida

Realizar TPHA ou FTA-Abs para sífilis após os 18 meses de idade para confirmação
do caso

-

Reavaliação liquórica, caso não haja normalização em avaliações anteriores, somente
nas crianças com alteração liquórica na investigação inicial aos 6 meses e aos 12
meses

-

Avaliação oftalmológica, neurológica e audiológica

-

Reavaliação liquórica, caso não haja normalização em avaliações anteriores, somente
nas crianças com alteração liquórica na investigação inicial aos 6 meses, aos 12

2 anos

meses e aos 18 meses
-

Acompanhamento oftalmológico, neurológico e audiológico (semestral) no mínimo até
2 anos ou alta das respectivas especialidades
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Sífilis em
gestantes
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Sífilis em Gestantes
Figura 3 – Fluxograma para o manejo da sífilis, utilizando teste rápido inicial com teste não
treponêmico confirmatório.
Tem sífilis ou teve sífilis (títulos
baixos) ou falso positivo

Realizar teste rápido (TR) para Sífilis

Não

Apresentou
alguma situação
de exposição à
sífilis nos
últimos três
meses?

Não

Sim

Resultado reagente?

Testagem na
28ª semana
de gestação

Sim

Iniciar primeira dose de penicilina
benzatina na gestante e agendar retorno
para resultado de VDRL em 7 dias
Testar e tratar parceria sexual (*) (**)

Parcerias sexuais de pessoas com sífilis deverão:
1)Realizar testes imunológicos;
2)Ser tratadas com esquema de sífilis latente
tardia, na ausência de sinais e sintomas e quando
impossível estabelecer-se a data de infecção;
3)Ser tratadas na mesma oportunidade em caso
de dúvida quanto ao seguimento.

Coletar sangue periférico para
realizar VDRL na mesma consulta

Testagem
para sífilis
em 30 dias

Não

Resultado reagente?

Coletar nova amostra para realizar VDRL em
30 dias e repetir fluxograma, se resultado
reagente

Sim

Completar o esquema de tratamento
Realizar titulação (p. ex. VDRL ou RPR) mensal
para gestantes e trimestral para os demais
Notificar o caso

Fonte: DDAHV/SVS/MS
(*) Entende-se por tratamento inadequado o caso de parceiro(s) sexual(is) com sífilis sintomática ou com testes imunológicos positivos
não tratado(s) ou tratado(s) inadequadamente.
(**) As parcerias sexuais de casos de sífilis primária, secundária ou latente precoce podem estar infectadas, mesmo apresentando testes
imunológicos não reagentes e, portanto, devem ser tratadas presumivelmente com apenas uma dose de penicilina intramuscular
(2.400.000 UI).

Quadro 2 – Esquemas terapêuticos para sífilis em gestantes e controle de cura.
Estadiamento

Esquema Terapêutico

Sífilis primária

Penicilina G Benzatina -

Sífilis secundária

2 séries*

Sífilis latente com menos de 1

Dose total: 4.800.000 UI

ano de evolução

Intramuscular

Sífilis latente com mais de 1
ano de evolução
Sífilis latente com duração
indeterminada
Sífilis terciária

Intervalo entre
as séries

Controle
laboratorial
(sorologia)

1 semana

VDRL mensal

1 semana

VDRL mensal

Penicilina G Benzatina 3 séries*
Dose total: 7.200.000 UI
Intramuscular

*1 série (2.400.000 UI) de Penicilina G Benzatina = 1 ampola de 1.200.000 UI aplicada intramuscular (IM) em cada
glúteo.

Atenção
 Doses perdidas não são aceitas em gestantes, devendo o esquema terapêutico
preconizado ser reiniciado.
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Tratamento Adequado da Sífilis na Gestante
É considerado tratamento adequado da gestante com sífilis:
 Tratamento completo e documentado*, adequado ao estagio da doença, feito com
Penicilina G Benzatina;
 Tratamento instituído, pelo menos, antes dos 30 dias que antecedem o parto.
*Tratamento completo e documentado: tratamento adequado, com comprovação da sua
realização, em documentos oficiais, tais como:
a) prontuário do paciente, caderneta do pré-natal e receituário médico, todos com a
checagem da aplicação no caso de medicação injetável;
b) não deverá ser considerado exclusivamente o relato da paciente.

Parcerias Sexuais
Em relação às parcerias sexuais o Ministério da Saúde orienta:
 Considera-se tratamento concomitante da parceria sexual aquele que ocorrer
entre a data de início do tratamento da gestante até a data de aplicação da última
dose do tratamento da gestante;
 Se a parceria sexual estiver ausente, fora do convívio da gestante e sem relações
sexuais com a mesma, o tratamento deverá ocorrer antes de voltar a ter contato
sexual com a gestante tratada;
 Em parcerias sexuais de gestante com sífilis recente, com provas sorológicas não
reagentes, o tratamento deve ser realizado presumivelmente com esquema para
sífilis recente, caso tenham sido expostas nos últimos 90 dias (podem estar em
período de janela);
 As parcerias sexuais expostas há mais de 90 dias deverão ser avaliadas clinica e
laboratorialmente e tratadas conforme achados diagnósticos ou, na ausência de
sinais e sintomas e na impossibilidade de estabelecer a data da infecção, deverão
ser tratadas com esquema para sífilis latente tardia.

Todavia, dada a dificuldade de confirmação de exposição das parcerias sexuais
nos últimos 90 dias e à gravidade da sífilis congênita em nosso município, recomendamos
o tratamento das parcerias sexuais independentemente do resultado do exame
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fone: (14) 3104-1468 / Fax (14) 3235-1455
E-mail: saude@bauru.sp.gov.br

sorológico. A prescrição do seu tratamento será feita pelo médico responsável pelo
acompanhamento da gestante.

Gestantes com alergia confirmada à penicilina
No caso de gestantes com alergia confirmada à penicilina, como não há garantia
de que outros medicamentos consigam tratar a gestante e o feto, impõe-se a
dessensibilização em ambiente hospitalar e o tratamento com penicilina G benzatina.
Portanto, será preenchido um formulário específico para triar as gestantes que farão o
teste de sensibilidade na rede de urgência (capacitação feita pelo CRT), e os casos
positivos serão encaminhados para o GVE para encaminhamento a serviços de
dessensibilização em Hospitais capacitados.
Na impossibilidade de realizar a dessensibilização durante a gestação ou tiver
história de reação grave prévia, ela deverá ser tratada com ceftriaxona. No entanto, para
fins de definição de caso e abordagem terapêutica da sífilis congênita, considera-se
tratamento inadequado.
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Sífilis em
adultos
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Sífilis em Adultos
Figura 1 – Fluxograma para manejo de sífilis em adultos na atenção básica, CTA, hospitais
e saúde mental.

Figura 2 – Fluxograma para manejo de sífilis em adultos na rede de urgência e
emergência.
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Quadro 3 – Resumo de esquemas terapêuticos para a sífilis em não gestantes ou não
nutrizes, em parceiros sexuais e controle de cura.
Estadiamento

Esquema Terapêutico

Intervalo entre
as séries

Controle
laboratorial

Penicilina G Benzatina Sífilis primária

1 série*

Dose única

Dose total: 2.400.000 UI

VDRL
trimestral

Intramuscular
Sífilis secundária ou latente
com menos de 1 ano de
evolução

Sífilis com duração ignorada
ou com mais de 1 ano de
evolução ou terciária

Penicilina G Benzatina 1 série*

Dose única

Dose total: 2.400.000 UI

VDRL
trimestral

Intramuscular
Penicilina G Benzatina -

VDRL não
reagente dentro
de 12 meses

VDRL não
reagente dentro
de 12 a 18 meses
VDRL pode cair,

3 séries*

1 semana

Dose total: 7.200.000 UI

VDRL

permanecer

trimestral

estável ou até

Intramuscular

negativar

Penicilina G Cristalina
aquosa 18 a 24 milhões
Neurossífilis

Critério de cura

(sorologia)

de UI por dia,

Exame de
4/4h diariamente

líquor

por 10 dias

semestral até

durante 10 a 14 dias
Intravenosa

normalização

*1 série (2.400.000 UI) de Penicilina G Benzatina = 1 ampola de 1.200.000 UI aplicada intramuscular (IM) em cada
glúteo.

Atenção
 Doses perdidas em adultos e crianças com sífilis são aceitas se não ultrapassar o
prazo de 1 dia.

Pacientes com alergia confirmada à penicilina
Para pacientes com alergia confirmada à penicilina, recomendam-se os seguintes
tratamentos alternativos:
 Sífilis primária, secundária e latente recente – Doxiciclina 100mg VO 2x/dia, por 15
dias ou Ceftriaxona 1g IV ou IM 1x/dia, por 8 a 10 dias.
 Sífilis latente tardia, latente com duração ignorada e terciária – Doxiciclina 100mg
VO 2x/dia, por 30 dias ou Ceftriaxona 1g IV ou IM 1x/dia, por 8 a 10 dias.
 Neurossífilis – Ceftriaxona 2g IV ou IM 1x/dia, por 10 a 14 dias.
No caso da realização do tratamento alternativo, o controle laboratorial (VDRL) deve
ser realizado a cada 60 dias.
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Sífilis Adquirida em
crianças e adolescentes
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Sífilis adquirida em crianças e adolescentes
A diminuição gradativa da idade média da entrada da puberdade quem vem
ocorrendo, antecedendo o desenvolvimento cognitivo e emocional, vem levando à
precocidade de iniciação sexual em adolescentes. Nesta fase de intensas transformações,
o sentimento de invulnerabilidade e experimentação faz com que se exponham a riscos
sem prever suas conseqüências, levando-os assim a práticas sexuais inseguras, muitas
vezes devido à falta de informação, de comunicação entre os familiares, tabus ou mesmo
pelo fato de ter medo de assumi-las.
No Brasil, segundo dados do IBGE (2000) 48% dos adolescentes com vida sexual
ativa não utilizam preservativo, mas não há informações sobre a prevalência de DST entre
adolescentes e acredita-se que ocorra uma subnotificação, já que delas somente o HIV e a
sífilis são de notificação compulsória.
Entre adolescentes e adultos há diferenças na epidemiologia das IST; embora as
apresentações clínicas sejam semelhantes, considera-se que os adolescentes são
biologicamente mais susceptíveis de infecção e correm maior risco de morbidade.

Diagnóstico
Figura – Fluxograma para manejo de sífilis em crianças e adolescentes na atenção básica,
CTA, hospitais e saúde mental.
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Tratamento
Quadro – Resumo de esquemas terapêuticos para a sífilis em crianças e adolescentes,
com respectivos controles de cura.
Esquema Terapêutico

Estadiamento

até 45 Kg
Penicilina G Benzatina 1 série*
Sífilis primária

Dose: 50.000 UI/Kg
Intramuscular
(máx. 2.400.000 UI)

Sífilis secundária
ou latente com
menos de 1 ano de
evolução

Penicilina G Benzatina 1 série*
Dose: 50.000 UI/Kg
Intramuscular
(máx. 2.400.000 UI)

Sífilis com duração

Penicilina G Benzatina -

ignorada ou com

3 séries*

mais de 1 ano de

Dose: 50.000 UI/Kg

evolução ou

Intramuscular

terciária

(máx. 2.400.000 UI)

Neurossífilis

Intervalo

Controle

entre as

laboratorial

séries

(sorologia)

> 45 Kg

Critério de
cura

Penicilina G Benzatina 1 série*
Dose total: 2.400.000 UI

VDRL não
Dose única

VDRL

reagente

trimestral

dentro de 12

Intramuscular

meses

Penicilina G Benzatina -

VDRL não

1 série*
Dose total: 2.400.000 UI

Dose única

VDRL

reagente

trimestral

dentro de 12

Intramuscular

a 18 meses
VDRL pode

Penicilina G Benzatina 3 séries*
Dose total: 7.200.000 UI

1 semana

VDRL
trimestral

Intramuscular

cair,
permanecer
estável ou
até negativar

Penicilina G Cristalina

Penicilina G Cristalina

4/4h

Exame de

aquosa

aquosa 18 a 24 milhões

diariamente

líquor

Dose: 50.000 UI/Kg

de UI por dia,

por 10 a 14

semestral até

Intravenosa

Intravenosa

dias

normalização

*1 série de Penicilina G Benzatina = 1 ampola de 1.200.000 UI aplicada intramuscular (IM) em cada glúteo.

Atenção
 Doses perdidas em adultos e crianças com sífilis são aceitas se não ultrapassar o
prazo de 1 dia.

Pacientes com alergia confirmada à penicilina
Para pacientes com alergia confirmada à penicilina, recomendam-se os seguintes
tratamentos alternativos:
 Sífilis primária, secundária e latente recente – Doxiciclina 100mg VO 2x/dia, por 15
dias ou Ceftriaxona 1g IV ou IM 1x/dia, por 8 a 10 dias.
 Sífilis latente tardia, latente com duração ignorada e terciária – Doxiciclina 100mg
VO 2x/dia, por 30 dias ou Ceftriaxona 1g IV ou IM 1x/dia, por 8 a 10 dias.
 Neurossífilis – Ceftriaxona 2g IV ou IM 1x/dia, por 10 a 14 dias.
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Orientações
Os médicos devem prestar informações claras aos adolescentes e seus pais,
descrevendo o direito à proteção e limitações de confidencialidade. Deve, ainda, evitar
expor seus conceitos pré-concebidos, sob pena de constrangê-los, dificultando ainda mais
futuras consultas. Encarar a sexualidade e reprodução de maneira positiva e como
dimensão de saúde potencializa a autoestima e fortalece adolescentes e jovens enquanto
sujeitos sociais.
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Sífilis em situações de
violência sexual
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Nos casos específicos de situações de violência sexual, deverão ser seguidas as
orientações do Protocolo de atendimento às pessoas em situação de violência.
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3.3.1. Área estratégica na rede de atenção (gestão municipal)
3.3.1.1.

Atenção Básica

 Acompanhar conforme protocolo as crianças com diagnóstico de sífilis congênita,
bem como realizar a busca de todos os casos identificados junto a Maternidade
Santa Isabel que não chegarem à Rede Básica de Saúde, visando vinculação junto
aos serviços públicos de saúde e/ou o levantamento dos tratamentos realizados
junto a rede privada de saúde;
 Dar seguimento ao acompanhamento de gestantes e seus parceiros conforme
protocolo Rede Cegonha/Ministério da Saúde/Programa de Saúde da Mulher quanto
ao diagnóstico e tratamento da sífilis;
 Encaminhar à maternidade um relatório de tratamento e acompanhamento de
Sífilis na gestação (modelo sugerido no Anexo III do “Guia de bolso para o manejo
da Sífilis em gestantes e Sífilis congênita”) de todas as gestantes diagnosticadas
com Sífilis;
 Realizar o seguimento ambulatorial de parceiros sexuais com sífilis adquirida com teste não
treponêmico trimestral no primeiro ano e semestral no segundo ano;
 Realizar o seguimento ambulatorial das puérperas com diagnóstico de sífilis na gestação ou
no momento do parto com teste não treponêmico trimestral no primeiro ano e semestral
no segundo ano até alta por cura;
 Disponibilizar à população geral (adultos, adolescentes, usuários de drogas,
moradores de rua, entre outros) horários na rotina dos serviços de saúde da Rede
de Atenção Básica para a realização de testagem rápida (sífilis), para fins de
triagem dando seguimento posterior através da coleta de VDRL utilizando como
laboratório de referência IAL para prosseguir com a notificação e tratamento dos
casos confirmados;
 Realizar o tratamento de todos os casos confirmados descritos acima na própria
Unidade de Saúde, visando à vinculação do usuário e a garantia do acesso ao
tratamento em tempo oportuno.

3.3.1.2.

Centro de Referência em Moléstias Infecciosas (CRMI)

Componente da rede de atenção responsável por:

30

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fone: (14) 3104-1468 / Fax (14) 3235-1455
E-mail: saude@bauru.sp.gov.br

 Ser referência na infectologia (adulto ou infantil) para a rede de atenção básica para
pacientes com dificuldade de manejo (persistência ou elevação do VDRL) e/ou coinfecção por HIV.

3.3.1.3.

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)

Componente da rede de atenção responsável por:


Realizar atendimento de pacientes com constrangimento pessoal para manter
tratamento na AB, realizando triagem sorológica com teste rápido de triagem (TR)
de Sífilis treponêmico e o sorológico não treponêmico (VDRL) para Sífilis.



Ofertar o teste rápido (TR) como triagem para sífilis, sobretudo para a ampliação do
acesso ao diagnóstico entre populações com maior vulnerabilidade às infecções
(HSH, gays, travestis, transexuais, profissionais de sexo, usuário de droga).
3.3.1.4.

Saúde mental

Os pacientes que estiverem em acompanhamento em qualquer uma das 6
unidades de saúde mental serão orientados quanto à importância da investigação e
tratamento adequado da sífilis, sendo submetidos a testagem rápida para sífilis e, caso
positiva, será agendada consulta por telefone em uma das unidades abaixo de acordo com
os seguintes critérios:
CTA – pacientes (adultos ou crianças) com constrangimento pessoal para manter
tratamento na UBS e/ou com maior vulnerabilidade às infecções (HSH, gays, travestis,
transexuais, profissionais de sexo, usuário de droga).
CRMI – pacientes com co-infecção por HIV.
UBS (mais próxima do domicílio) – pacientes (adultos ou crianças) não incluídos
em uma das situações anteriores.
Será criada uma ficha de pacientes suspeitos dentro do Sistema de Agravos, a
qual a unidade de saúde mental ficará responsável pelo seu correto preenchimento,
contendo inclusive a data do agendamento da consulta.

3.3.1.5.

Urgência e emergência

Os pacientes que procurarem uma das unidades de atendimento de urgência e
emergência para finalidade diagnóstica de sífilis serão orientados a ir à Unidade de
Atenção Básica próxima de sua residência ou ao CTA para diagnóstico, notificação e
tratamento adequados.
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Nos pacientes em que foi realizado teste para detecção de sífilis para elucidação
diagnóstica e o resultado for positivo, a unidade de atendimento de urgência e emergência
ficará responsável pelo envio da informação semanalmente à DVE, juntamente com o
anexo regional SVE 3. O DVE por sua vez encaminhará as informações às respectivas
unidades de atenção básica mais próximas do domicílio do paciente para que
acompanhem seu tratamento ou, se necessário, realizem busca ativa.
3.3.2. Área estratégica na rede média e alta complexidade (gestão estadual)
Em anexo encontra-se o fluxograma da Maternidade Santa Isabel, baseado nas
diretrizes no Ministério da Saúde (Anexo VII).
Deverá ser encaminhada ao DVE, semanalmente, uma planilha contendo
informações das altas hospitalares ocorridas na semana anterior de todos os pacientes
com agravos de notificação compulsória conforme modelo abaixo:
NOME

ENDEREÇO (COM BAIRRO)

SINAN

DATA

DOENÇA DE NOTIFICAÇÃO

SAIDA

O DVE fará o encaminhamento das informações às UBS mais próximas da
residência do paciente para acompanhamento e término de tratamento. Nas situações
específicas de constrangimento pessoal para manter tratamento na atenção básica ou de
co-infecção por HIV, os pacientes serão encaminhados respectivamente ao CTA e ao
CRMI para término de tratamento.
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3.3.3. Definição e notificação dos casos
Sífilis Congênita
Definição de caso
Primeiro critério
Criança cuja mãe apresente, durante o pré-natal ou no momento do parto, testes para sífilis não treponêmico reagente
com qualquer titulação e treponêmico reagente, e que não tenha sido tratada ou tenha recebido tratamento inadequado.
 Criança cuja mãe não foi diagnosticada com sífilis durante a gestação e, na impossibilidade de a maternidade
realizar o teste treponêmico, apresente teste não treponêmico reagente com qualquer titulação no momento do
parto.
 Criança cuja mãe não foi diagnosticada com sífilis durante a gestação e, na impossibilidade de a maternidade
realizar o teste não treponêmico, apresente teste treponêmico reagente no momento do parto.
Criança cuja mãe apresente teste treponêmico reagente e teste não treponêmico não reagente no momento do parto,
sem registro de tratamento prévio.
Segundo critério
Todo indivíduo com menos de 13 anos de idade com, pelo menos, uma das seguintes evidencias sorológicas:
 titulações ascendentes (testes não treponêmicos);
 testes não treponêmicos reagentes após 6 meses de idade (exceto em situação de seguimento terapêutico);
 testes treponêmicos reagentes após 18 meses de idade;
 títulos em teste não treponêmicos maiores do que os da mãe, em lactentes;
 teste não treponêmico reagente com, pelo menos, uma das alterações: clínica, liquórica ou radiológica de sífilis
congênita.
Terceiro critério
Aborto ou natimorto cuja mãe apresente testes para sífilis não treponêmico reagente com qualquer titulação ou teste
treponêmico reagente, realizados durante o pré-natal, no momento do parto ou curetagem, que não tenha sido tratada
ou tenha recebido tratamento inadequado.
Quarto critério
Toda situação de evidencia de infecção pelo T. pallidum em placenta ou cordão umbilical
e/ou amostra da lesão, biópsia ou necrópsia de criança, aborto ou natimorto. Em caso de evidência sorológica apenas,
deve ser afastada a possibilidade de sífilis adquirida.
Notificação dos casos
A sífilis congênita e doença de notificação compulsória regular (em ate 7 dias). A notificação e registrada no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) mediante o preenchimento e envio da Ficha de Notificação/Investigação
de Sífilis Congênita (Anexo IV), que deve ser preenchida pelo médico ou outro profissional de saúde no exercício de sua
função. As principais fontes de notificação da sífilis congênita são as maternidades (onde se realiza a triagem para sífilis
na admissão para o parto ou curetagem) e ambulatórios pediátricos (onde se realiza a puericultura), principalmente para
crianças que nasceram de parto domiciliar ou não foram diagnosticadas na maternidade.

Tratamento inadequado
Entende-se por tratamento inadequado:
• tratamento realizado com qualquer medicamento que não seja a penicilina; ou
• tratamento incompleto, mesmo tendo sido feito com penicilina; ou
• tratamento inadequado para a fase clínica da doença; ou
• instituição de tratamento dentro do prazo em até 30 dias antes do parto.
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Sífilis em Gestantes e Adquirida
Definição de caso
Gestantes
Toda mulher que durante o pré-natal, parto ou puerpério
apresente:

Assintomática para sífilis, com pelo menos um
teste
reagente,
treponêmico
E/OU
não
treponêmico com qualquer titulação e sem
registro de tratamento prévio.

Sintomática para sífilis com pelo menos um teste
reagente, treponêmico ou não treponêmico com
qualquer titulação.

Teste não treponêmico reagente com qualquer
titulação
e
teste
treponêmico
reagente,
independente da sintomatologia da sífilis e de
tratamento prévio*.





Adquirida
Todo indivíduo assintomático, com teste não
treponêmico reagente com qualquer titulação e
teste treponêmico reagente.
Todo indivíduo com evidência clínica de sífilis
primária ou secundária (presença de cancro duro
ou lesões compatíveis com sífilis secundária, com
pelo menos um teste reagente, treponêmico ou
não treponêmico com qualquer titulação.

* Casos confirmados de cicatriz sorológica não devem
ser notificados.
“Cicatriz sorológica”: é uma expressão utilizada para
pessoas que apresentam testes treponêmicos reagentes e
testes não treponêmicos não reagentes (ou com títulos
baixos, menores do que 1:2 ou 1:4). Para confirmar a
cicatriz sorológica é obrigatório:
a) registro de tratamento prévio adequado e documentado;
b) investigação de novas exposições para descartar
reinfecção.
Notificação dos casos
A notificação da gestante com sífilis é compulsória e deve ser realizada por médico ou outro profissional de saúde,
através do preenchimento e envio da ficha de notificação e investigação epidemiológica (Anexo V e VI), e registrada no
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A ficha de notificação pode ser encontrada no endereço:
www.crt.saude.sp.gov.br e www.cve.saude.sp.gov.br.

3.3.4. Matriciamento
Segundo Campos e Domitti (2007) e São Paulo (2017), apoio matricial em saúde
visa assegurar retaguarda especializada a equipes e profissionais de referência; tendo
duas dimensões: o suporte assistencial e o técnico-pedagógico. Esse apoio matricial
depende da construção compartilhada de diretrizes clínicas e sanitárias entre os
componentes de uma equipe de referência e os especialistas que o oferecem.
Essas diretrizes devem prever critérios para acionar o apoio e definir o espectro de
responsabilidades tanto dos diferentes integrantes da equipe de referência quanto dos
apoiadores matriciais.
A equipe ou profissional de referência são aqueles que têm a responsabilidade
pela condução de um caso individual, familiar ou comunitário. Objetiva ampliar as
possibilidades de construção de vínculo entre profissionais e usuários.
Caberá aos profissionais pertencentes as equipes do Centro de Testagem e
Aconselhamento (CTA), Centro de Referência em Moléstias Infecciosas (CRMI) e
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Vigilância Epidemiológica (DVE/DSC) companhado de um profissional da unidade de
saúde envolvida, realizar as atividades de apoio matricial.
Essa atividade deverá ser realizada nas unidades de atenção básica e demais
unidades de saúde, conforme necessidade apontada pela vigilância epidemiológica ou pela
própria unidade, enfocando as temáticas: estratégias de prevenção combinada, testes
diagnósticos, tratamento e notificação da sífilis.
Para promoção das atividades de apoio matricial nas unidades de saúde de Bauru
para sífilis, tem-se por objetivo aprimorar e implementar a qualidade do atendimento e a
resolutividade desse agravo.

3.3.4.1.


Estruturação

Promoção de encontros entre equipe de referência da atenção básica e apoiadores
de caráter periódico e emergencial, mediante análise de necessidade;



Levantamento de necessidades e dificuldades no acolhimento, diagnóstico e manejo
dos casos de sífilis adquirida, sífilis em gestante e sífilis congênita;



Realizar de modo dinâmico e interativo retaguarda especializada as equipes e
profissionais da rede de atenção à saúde por meio da discussão de casos clínicos.



Aprimorar a articulação entre os profissionais da atenção básica e os serviços
especializados;



Qualificar os atendimentos dos profissionais da equipe de referência mediante
capacitação ou atualização da equipe de referência;



Qualificar os encaminhamentos para os serviços especializados;



Personalizar a referência e contra referência;



Estimular contato direto entre referência e apoio matricial, ou seja, entre o
generalista e especialista.

3.3.4.2.

Dinâmica e estratégias dos procedimentos usados

 Encaminhamento

para

consultas

médicas

especializadas,

mediante

prévia

discussão do caso com os apoiadores, por meio do Sistema – CROSS,
acompanhado de relatório do caso;
 O desenvolvimento das atividades de apoio matricial ocorrerá junto às equipes de
referência, por meio de discussão de casos clínicos compartilhados, estudos de
casos, colaboração dos especialistas na formulação de protocolos e fluxos, dentre
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outras ações pactuadas com a Secretaria Municipal de Saúde, em consonância com
o plano de enfrentamento de sífilis;
 A discussão de casos com os apoiadores também, poderá acontecer via conversas
telefônicas ou por e-mail;
 A Secretaria de Saúde, através do PMDST/AIDS e HV, em conjunto com CTA e
CRMI realizará discussão de casos oportunizando um processo de formação
permanente dos profissionais envolvidos, ao mesmo tempo em que amplia o olhar e
a capacidade resolutiva da atenção;
 Sensibilizar e estimular a notificação dos casos de sífilis de forma qualificada.
 Ampliar a capacidade de manejo dos casos pelas equipes de referência da Atenção
Básica, bem como o aperfeiçoamento e a qualificação dos encaminhamentos para
as consultas especializadas. Esta equipe de referência permanece responsável pela
condução dos casos inscritos em seu cadastro (vínculo com a equipe de referência
é permanente), mesmo quando algum tipo de apoio especializado for acionado.

3.3.4.3.

Monitoramento e avaliação do processo de apoio matricial

 Manter equipe de gerentes, profissionais e apoiadores institucionais com
conhecimento da proposta;
 Reuniões para planejamento e Educação Permanente;
 Criar mecanismos de planejamento das ações;
 Realizar acompanhamento dos indicadores propostos.

3.3.4.4.

Metodologia de trabalho

Caberá ao CRMI, CTA e Vigilância epidemiológica realizar atividades de apoio
matricial nas unidades de atenção básica.
Cada equipe de referência pontua as próprias dificuldades, relacionadas ao
atendimento de sífilis, como por exemplo: acolhimento da população, adequação da rotina,
além dos programas já existentes e demais atividades realizadas na unidade de saúde,
dificuldade com equipe médica, atrasos nos resultados de exames, dificuldades de
resolutividade e ou encaminhamento, preconceito e discriminação por parte da equipe ou
de outros usuários que frequentam a unidade, entre outras que possam existir, para que o
assunto em questão seja incluso no apoio matricial. Dessa forma conseguimos um
aprimoramento personalizado para cada unidade.
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Ao final da aplicação dessas ações, os profissionais envolvidos serão capazes de
ter uma visão ampliada sobre o manejo da sífilis, desenvolvendo uma comunicação clara
nas relações interpessoais, na elaboração de seus próprios valores e a tomarem decisões
responsáveis em tempo oportuno para evitar a transmissão da sífilis, adoção de medidas
de controle da transmissão da sífilis, como prática de sexo seguro, redução da incidência
desse agravo.
3.3.5. Ações na população com vulnerabilidade acrescida
Conceituamos vulnerabilidade como a interação de fatores individuais e coletivos
que fazem com que diferentes pessoas e grupos estejam mais ou menos suscetíveis às
infecções e adoecimentos, uma vez que dispõem de maiores ou menores possibilidades
de se proteger ou se prevenir (Ayres, JRM, 2003).
Para o Ministério da Saúde, esses fatores não afetam a população de modo
uniforme, existindo grupos específicos que requerem uma atenção estrategicamente mais
focada, as chamadas populações-chave ou populações com vulnerabilidade acrescida, tais
como:

gays,

homens

que

fazem

sexo

com

homens,

profissionais

do

sexo,

travestis/transexuais, usuários de drogas psicoativas, pessoas vivendo em situação de rua,
populações encarceradas, adolescentes, entre outras (Brasil, 2015).
São pessoas mais suscetíveis a desenvolver problemas de saúde devido à sua
condição sociocultural, limitação econômica, marginalização e/ou características pessoais
tais como idade, gênero, orientação sexual ou situações de doença.
Pensar em estratégias que possam ir ao encontro das particularidades dessa
parcela da população é um desafio para os profissionais de saúde, devendo buscar não
apenas cuidados técnicos, mas assistência que configure em real possibilidade de
promover transformações. Dessa forma, as ações devem ser desenvolvidas respeitando os
princípios da equidade e integralidade, pautados pelo sistema SUS e executadas por todos
os Serviços de Saúde (Pessani, 2014)
Isso posto, elencamos algumas possibilidades de ações importantes para a
prevenção da sífilis e outras IST, junto as populações com vulnerabilidade acrescida:


Desenvolvimento de Capacitações dentro de uma visão humanizada e global,
enfocando o Acolhimento, Aconselhamento, Sífilis e outras Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST), junto aos profissionais de saúde, agentes de saúde e/ou
comunitários e profissionais pertencentes a outros órgãos públicos e privados.
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Realização de atividades educativas/preventivas extra-muro com o oferecimento de
testagem e garantia do tratamento para o indivíduo e sua parceria, através de
agentes de saúde e/ou comunitários pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde.



Identificação e Mapeamento pelas Unidades de Saúde das populações com
vulnerabilidade acrescida existentes em seu território de abrangência.



Facilitação e garantia do acesso para o aconselhamento, testagem e tratamento do
usuário e sua parceria em todas as Unidades de Saúde.



Realização de atividades educativas/preventivas dentro das Unidades de Saúde,
como orientação individual e/ou orientação coletiva (sala de espera, grupos de
orientação por afinidades – por exemplo: gestantes, idosos, adolescentes, etc).



Possibilitar estabelecimento de vínculos e parcerias da Unidade de Saúde com
escolas, empresas, entidades assistenciais e equipamentos sociais (CRAS, CREAS,
abrigos, clínicas de recuperação, etc) existentes em seu território de abrangência.



Organização de Campanhas Preventivas (Campanha Fique Sabendo, Carnaval, Dia
da Mulher, Dia dos Namorados, etc) incentivando o uso contínuo e adequado do
preservativo e a realização de testagem, reforçando também a necessidade da
realização adequada do tratamento, inclusive da parceria sexual.

3.4. Componente 4: Assistência Farmacêutica
As unidades da rede de atenção básica farão a solicitação de medicação para
almoxarifado e a notificação de farmacovigilância, através de formulários online que se
encontram no site da assistência.
Em caso de falta de penicilina ou dificuldade de aquisição, o almoxarifado entrará
em contato com CRMI para disponibilização do estoque de penicilina emergencial, o qual
deverá garantir cerca de 1 mês de tratamento para gestantes, parceiros e crianças.

3.5. Componente 5: Laboratório
Teste não treponêmico (VDRL)
Além de contribuir no diagnóstico da sífilis, o seguimento laboratorial tem como
objetivo monitorar a resposta ao tratamento e por isso alguns pontos devem ser
considerados:
 São indicações de cura da infecção:
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o A redução de dois ou mais títulos do teste não treponêmico - VDRL (ex.: de
1:32 para 1:8) ou a negativação após 6 a 9 meses;
o A persistência de resultados reagentes com títulos baixos (1:1 – 1:4) durante
um ano apos o tratamento, quando descartada nova exposição durante o
período analisado.
Nota: É importante ressaltar que a completa negativação dos testes não treponêmicos e
diretamente proporcional a precocidade da instauração do tratamento. O mais comum e
que pessoas que tiveram o diagnóstico de sífilis efetuado após o secundarismo
permaneçam com resultados reagentes nesses testes, com títulos baixos e estáveis, pelo
resto da vida.
 Persistência de títulos baixos:
o Se forem baixos, denomina-se cicatriz ou memória sorológica e pode durar
anos ou a vida toda;
o Se forem elevados, os indivíduos devem permanecer em acompanhamento
trimestral e um novo tratamento deve ser realizado se ocorrer nova exposição
de risco.
 Elevação de títulos:
o Caso haja uma elevação de títulos em duas diluições ou mais (por exemplo,
de 1:16 para 1:64), deve-se considerar a possibilidade de reinfecção ou
reativação da infecção. Nesses casos, deve ser instituído um novo
tratamento, estendido as parcerias sexuais, quando necessário.

Testes treponêmicos (FTA-ABS)
 Os testes treponêmicos não devem ser utilizados para o monitoramento da resposta
ao tratamento. Esses testes não permitem a realização de titulação e espera-se que
permaneçam reagentes por toda a vida do individuo, sem, contudo, indicar falha do
tratamento.

3.6. Ações Educativas/Conscientização


Organizar treinamentos visando contribuir para a capacitação de profissionais
de saúde e outros trabalhadores, em temas como aconselhamento, técnica de
testagem rápida, diagnóstico e manejo clínico da sífilis em conjunto;



Disponibilizar materiais informativos e educativos e insumos de prevenção;
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Realizar atividades extramuros para prevenção da transmissão da sífilis e
demais IST;



Promover campanhas de educação em saúde e campanhas de triagem e
diagnóstico em toda a rede básica de saúde;



Mobilizar a comunidade local e intersetores a fim de discutir a importância da
prevenção, diagnóstico e tratamento da sífilis;



Programar na rotina das Unidades de Saúde ações que visem de educação em
saúde através de reuniões em sala de espera para divulgação e conscientização
quanto à prevenção, diagnóstico e tratamento da sífilis.



Fomentar debates entre pais, educadores e profissionais de saúde, tendo como
objetivo encontrar maneiras de informar e orientar os jovens para que protelem
ao máximo sua iniciação sexual, tenham responsabilidade, auto-estima e
pratiquem sexo com segurança;



Promover semana para conscientização da sífilis.

3.7. Área estratégica na saúde suplementar
Em

anexo

estão

os

protocolos/fluxogramas

de

atendimento

nos

Hospitais/Maternidades da Saúde Suplementar do município de Bauru (Anexos VIII a X).
Deverá ser encaminhada ao DVE, semanalmente, uma planilha contendo
informações das altas hospitalares ocorridas na semana anterior de todos os pacientes
com agravos de notificação compulsória conforme modelo abaixo:
NOME

ENDEREÇO (COM BAIRRO)

SINAN

DATA

DOENÇA DE NOTIFICAÇÃO

SAIDA

O DVE fará o encaminhamento das informações às UBS mais próximas da
residência do paciente para acompanhamento e término de tratamento. Nas situações
específicas de constrangimento pessoal para manter tratamento na atenção básica ou de
co-infecção por HIV, os pacientes serão encaminhados respectivamente ao CTA e ao
CRMI para término de tratamento.
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4. Anexos
Anexo I – Fluxograma das atividades dos profissionais no atendimento de Sífilis em
Gestantes
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Anexo II – Fluxograma das atividades dos profissionais no atendimento de Sífilis Adquirida
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Anexo III – Fluxograma das atividades dos profissionais no atendimento de Sífilis Congênita
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Anexo IV – Ficha de notificação de Sífilis Congênita
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Anexo V – Ficha de notificação de Sífilis em Gestantes
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Anexo VI – Ficha de notificação de Sífilis Adquirida
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Anexo VII – Fluxograma de Atendimento e Tratamento de Sífilis Congênita Neonatal –
Maternidade Santa Isabel
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Anexo VIII – POP Teste rápido de HIV e VRDL antes do parto – Hospital Unimed
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Anexo IX – Fluxograma de Atendimento de casos suspeitos ou confirmados de Sífilis
Adquirida – Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru

59

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fone: (14) 3104-1468 / Fax (14) 3235-1455
E-mail: saude@bauru.sp.gov.br

Anexo X – Fluxograma de Atendimento e Tratamento de Sífilis em: Gestante, Criança e
Adulto – Hospital e Maternidade São Lucas
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