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Sífilis em Gestante / Sífilis Congênita



 A sífilis é uma doença infecciosa e sistêmica, de
evolução crônica e abrangência mundial;

 O curso da doença se divide em quatro estágios:
sífilis primária, secundária, latente;

 A sífilis na gestação é um grave problema de
saúde pública, responsável por altos índices
morbi-mortalidade intrauterina.
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Segundo estimativas da Organização Mundial
da Saúde (OMS), ocorrem 340 milhões de casos
de doenças sexualmente transmissíveis (DST)
no mundo por ano, entre as quais 12 milhões
são de sífilis.
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A sífilis em gestante é um agravo de
notificação compulsória para fins de vigilância
epidemiológica desde 2005;

Já a sífilis congênita (SC) tornou-se um
agravo de notificação compulsória em 1986.
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Objeto da Experiência:

Redução da taxa de transmissão vertical de 
sífilis em 3% ao ano.
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Objetivos:

Realizar notificação de 100% dos casos de sífilis em 
gestantes no primeiro trimestre de gestação;

Acompanhar o pré-natal de modo a não 
ultrapassar 12 casos novos de sífilis congênita em 
recém-nascidos de mães diagnosticadas com sífilis 
na gestação.
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A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DVE) 
realizou ações de enfrentamento da sífilis em 
especial a sífilis congênita. 
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Como tudo começou:

Setembro 2016-Ingresso no DVE;

Abril 2017- Gerência de IST/AIDS;

Começa o desfio.
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Tabela Excel;

Acesso ao  G-MUS;

Acesso ao prontuário de paciente/G-MUS;

Acesso aos exames de laboratório/G-MUS;

Nota técnica informativa para as UBS;

Formulário próprio para registro de doses;

Parceria com núcleo de vigilância do HMMKB;
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C.I. IST/DVE Nº. 59/18                                     Itajaí, 29 de Janeiro  de 2018.

DE: Diretoria de Vigilância Epidemiológica 

PARA : UBS- Rio Bonito 

Assunto: Tratamento de Sífilis em Gestante                                                                                   

Vimos por meio desta, comunicar VDRL reagente em gestante (conforme laudo em anexo) e lembrar que casos assintomáticos deverão
ser tratados com 3 doses de Penicilina Benzatina 2.400.000 UI IM, com intervalo rigoroso de 1 semana entre as doses. Em caso de
interrupção ou atraso, o esquema deverá ser reiniciado.

Salienta-se que o parceiro deverá iniciar tratamento concomitante a gestante, com mesmo esquema de tratamento, independente da
solicitação de exame VDRL. Posteriormente frente a resultado negativo o tratamento do parceiro poderá ser interrompido.

O controle de cura na gestação deverá ser com VDRL mensal até a resolução da gestação e em caso de aumento da titulação em 4
vezes (ex: 1:2 – 1:8) o esquema deverá ser reiniciado.

Em casos de histórico de tratamento anterior, salienta-se que apenas será considerado tratado o indivíduo com comprovação de
tratamento adequado, com registro das datas de aplicação em prontuário ou receituário e com assinatura do profissional responsável
pela aplicação, assim como comprovação do tratamento conjunto do(os) parceiro(os) e negativação da situação sorológica.

Aguardamos a notificação do caso e o Controle de Aplicações Realizadas (em anexo), preenchidos em TODOS OS CAMPOS
corretamente, via email ou malote.

Lembramos que a Diretoria de Vigilância Epidemiológica é referência para todos os agravos referentes à lista de notificação
compulsória, portanto em caso de dúvida ou dificuldades no seguimento, contatar imediatamente através do ramal 5579 para
recomendação de ações e orientações quanto a fluxo e condutas.

Atenciosamente,
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DVE-Gerência de IST/AIDS;

Núcleo de Vigilância Epidemiológica –HMMKB.
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Resultados
Em 2017 foram monitoradas 116 gestantes 
diagnosticadas com sífilis durante a realização do 
pré-natal, sendo notificados 19 casos de sífilis 
congênita. Não sendo possível reduzir a taxa de 
transmissão de sífilis congênita conforme o 
previsto; 

Mas no último quadrimestre do mesmo ano não 
houve registro de casos de sífilis congênita. Um 
avanço alcançado em meio a toda dificuldade 
encontrada no acompanhamento deste agravo. 
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Já em 2018 já   foram notificadas e estão sendo 
monitoradas 98 gestantes diagnosticadas com sífilis 
durante a realização do pré-natal, sendo até o 
momento  notificados 10 casos de sífilis congênita.  

Nos primeiros três meses de 2018 também  não 
tivemos nem um caso notificado , ou seja 
conseguimos por seis meses seguidos ficar sem 
registro de casos de sífilis congênita.
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1ª Quadrimestre:  3 casos

 1ª e 2ª caso - 2 gestantes vindas de outros 
município, mas com residência em Itajaí -sem pré-
natal;

 3ª caso-1 gestante com tratamento adequado dela 
e do parceiro com aumento titulação terceiro 
trimestre  sem tempo hábil para conclusão de um 
novo  tratamento.
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2ª Quadrimestre: 7 casos

4ª caso- moradora de rua, diagnosticada pelo 
consultório de rua;

5ª caso- ainda uma falha da UBS;

6ª  caso-gestante que não usava sistema.
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7ª caso- pré natal tardio e parto com 26s;

8ª caso- pré natal com 2 sorologias não reagente 

Terceira reagente sem tempo para tratamento;

9ª caso- pré natal particular-notificação tardia;

10ªcaso- gestante B24 com 2 tto, aumento 
titulação terceiro trimestre sem tempo para 
tratamento. 
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Análise Crítica

As gestantes requerem maior atenção no 
diagnóstico e tratamento da sífilis. É sabido que 
vivemos uma epidemia da doença, com o aumento 
expressivo e continuado no número de casos 
notificados em adultos, consequentemente as 
gestantes. 
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O DVE tem trabalhado de forma contundente em 
relação ao monitoramento dos exames VDRL 
positivos realizados nas gestantes, onde o resultado 
reagente é imediatamente monitorado pela técnica 
responsável por este agravo até a conclusão do 
tratamento.
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 DESAFIOS...
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OBRIGADA!



Perguntas e
respostas



Avalie a Webpalestra de hoje:
https://goo.gl/forms/xSMaKlFM6l9IFS
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