
Fluxograma para o manejo clínico dos casos de Sífilis Congênita na Rede Municipal de Saúde de Campo Grande 
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Notas: 
SEGUIMENTO DA CRIANÇA 
• Consultas ambulatoriais mensais no primeiro ano de vida, intercaladas com o médico; 
• Benzilpenicilina procaína (cristalina), 50.000 U/ Kg, intramuscular, dose única diária, por 10 dias. Se houver perda de dose 

por mais de 24 horas, todo o curso terapêutico deverá ser reiniciado. Sempre que houver alteração LCR (neurossífilis) o 
tratamento deverá ser feito com benzilpenicilina potássica (cristalina). Níveis liquóricos treponemicidas de penicilina não 
são alcançados em 100% dos casos quando utilizada a penicilina G benzatina  

• Seguimento - Ambulatorial mensal; realizar VDRL com 1, 3, 6, 12, 18 e 24 meses, interrompendo quando negativar; diante 
das elevações de títulos sorológicos ou não-negativação desses até os 18 meses, reinvestigar o paciente.  
 

RN SINTOMÁTICO 
• A criança sintomática pode manifestar quadro precoce (sintomas dos 2 primeiros anos de vida) e tardio (após 2 anos de 

idade sequela de infecção não tratada). No quadro precoce são descritas lesões cutâneas mucosas, lesões ósseas, 
hepatomegalia, esplenomegalia, acometimento de SNC, renal e pulmonar, surgindo em geral com algumas semanas de 
vida. 

• Recém-nascidos de mães adequadamente tratadas - VDRL em sangue periférico do RN; se for reagente ou na presença de 
alterações clínicas, realizar RX de ossos longos e punção lombar. 

• Na impossibilidade de realização de punção lombar, tratar o caso como neurosifilis.  
• Em todas as crianças sintomáticas, deverá ser efetuado exame oftalmológico (fundo de olho). 
• Cicatriz sorológica: tratamento adequado com documentação da queda da titulação em pelo menos duas diluições (ex: 

antes, 1:16, depois, menor ou igual a 1:4).  



A – Para todos os RN de mães com sífilis não tratada ou inadequadamente tratada, independentemente do resultado do teste não 
treponêmico (ex.: VDRL) do RN, realizar: hemograma, radiografia de ossos longos e punção lombar(a), além de outros exames, quando 
houver indicação clinica 

SITUAÇÃO ESQUEMA TERAPÊUTICO 

A1 – Presença de alterações clinicas e/ou 
imunológicas e/ou radiológicas e/ou 
Hematológicas 

Penicilina G procaína 50.000 UI/kg, dose única diária, IM, durante 10 dias 
OU 
Penicilina cristalina, 50.000 UI/kg/dose, IV, a cada 12 horas (nos primeiros 7 
dias de vida) e a cada 8 horas (apos 7 dias de vida), durante 10 dias 
 

A2 – Presença de 
alteração liquorica 
 

Penicilina cristalina(b), 50.000 UI/kg/dose, IV, a cada 12 horas (nos primeiros 7 
dias de vida) e a cada 8 horas (apos 7 dias de vida), durante 10 dias 
 

A3 – Ausência de alterações clinicas, 
radiológicas, hematológicas e/ ou 
liquoricas, e teste não treponêmico não 
reagente no sangue Periférico 
 

Penicilina G benzatina(c), na dose unica de 50.000 UI/kg, IM 
 
O acompanhamento e obrigatório, incluindo o seguimento com teste não treponêmico sérico 
apos conclusão do tratamento Sendo impossível garantir o acompanhamento, o RN devera ser 
tratado com o esquema: 
Penicilina G procaína 50.000 UI/kg, dose única diária, IM, durante 10 dias 
OU  
Penicilina cristalina, 50.000 UI/kg/dose, IV, a cada 12 horas (nos primeiros 7 dias de vida) e a 
cada 8 horas (apos 7 dias de vida), durante 10 dias 

Quadro 1- Tratamento da sífilis congênita, de acordo com a situação clínico-laboratorial da mãe 



Quadro 2- Tratamento da sífilis congênita, de acordo com a situação clínico-laboratorial da mãe 

B – Para todos os RN de mães adequadamente tratadas, realizar o teste não treponêmico (ex.: VDRL) em amostra de sangue periférico do RN 
Se reagente e com titulo maior em duas diluições quando comparado ao titulo materno e/ou na presença de alterações clinicas, realizar 
hemograma, radiografia de ossos longos e analise do LCR 

SITUAÇÃO ESQUEMA TERAPÊUTICO 

B1 – Presença de alterações clinicas e/ ou 
radiológicas e/ou hematológicas, sem 
alterações liquoricas 

Penicilina G procaína 50.000 UI/kg, dose única diária, IM, durante 10 dias 
OU 
Penicilina cristalina, 50.000 UI/kg/dose, IV, a cada 12 horas (nos primeiros 7 
dias de vida) e a cada 8 horas (apos 7 dias de vida), durante 10 dias 

B2 – Presença de 
alteração liquorica 

Penicilina cristalina(b), 50.000 UI/kg/dose, IV, a cada 12 horas (nos primeiros 7 
dias de vida) e a cada 8 horas (apos 7 dias de vida), durante 10 dias 

C – Para RN de mães adequadamente tratadas, realizar o teste não treponêmico em amostra de 
sangue periférico do RN 

SITUAÇÃO ESQUEMA TERAPÊUTICO 

C1 – Se o RN for assintomático e o teste 
não treponêmico for não reagente, 
proceder apenas ao seguimento clínico-
laboratorial 

Na impossibilidade de garantir o seguimento(d), deve-se proceder ao 
tratamento do RN com o esquema: 
Penicilina G benzatina, IM, na dose única de 50.000 UI/kg 

B2 – Presença de 
alteração liquorica 

Penicilina cristalina(b), 50.000 UI/kg/dose, IV, a cada 12 horas (nos primeiros 7 
dias de vida) e a cada 8 horas (apos 7 dias de vida), durante 10 dias 

Quadro 3- Tratamento da sífilis congênita, de acordo com a situação clínico-laboratorial da mãe 


