IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA



Este protocolo se inicia no momento da punção do acesso venoso periférico na paciente
antes do parto. Os testes serão conduzidos sequencialmente a partir da amostra de soro
encaminhada ao laboratório. Dentro de até 12hs, os resultados do teste rápido e VDRL
(quando necessário) serão disponibilizados.



1* Fazendo-se necessário um terceiro teste, a depender do histórico sorológico da
paciente durante o pré-natal, o médico assistente será comunicado para
acompanhamento do caso.



2* Os resultados positivos serão comunicados para a enfermeira responsável pela ala
em que a paciente se encontra e onde o laudo será impresso, e também para a CCIH e
demais envolvidos com o protocolo.
A enfermeira irá comunicar o médico da paciente sobre o resultado final ou em
andamento (aguardando terceiro teste). O médico responsável pela paciente irá se
encarregar das orientações à paciente quanto ao tratamento/acompanhamento e de
parceiros.



Os recém-nascidos de mães positivas devem seguir o Protocolo Institucional de Sífilis
Congênita.

Este protocolo é Institucional e foi montado pela equipe médica da CCIH, Dr. Mario Macoto, Dr.
Rodrigo Buzzini, Dr. Carlos Barbaro, equipe Laboratorial e equipe de enfermagem dos setores
envolvidos

Interpretação de testes maternos e RN e conduta

Teste rápido
(treponênico)
Materno

Teste não
treponêmico
VRDL/RPR
Materno
RN

Interpretação

Conduta

Possíveis situações

positivo

positivo

positivo



positivo

positivo

negativo



positivo

negativo

negativo





Possível infecção
congênita ; checar
tratamento materno;
Infecção congênita pouco
provável.
Infecção pregressa já
tratada- 1
Infecção materna recente
com VDRL ainda
negativo- 2
Teste rápido
treponêmico falso
positivo (TR positivo/ VDRL
negativo / terceiro teste
(treponêmico) negativo)- 3

Seguir
fluxograma
investigação do RN;

de

Seguir
fluxograma
de
investigação do RN;
Checar exames do pré-natal:
1* Se sífilis materna pregressa
tratada, encerrar o caso para o
RN e orientação para os pais.
2* Sem histórico materno ou
tratamento incompleto, o RN
será investigado
3* Nenhuma conduta

OBS: 3º Teste será realizado pelo Laboratório e caso não tenha sido disponibilizado antes da alta
hospitalar, o resultado deverá ser retirado pela Internet: www.hmsj.com.br

Este protocolo é Institucional e foi montado pela equipe médica da CCIH, Dr. Mario Macoto, Dr.
Rodrigo Buzzini, Dr. Carlos Barbaro, equipe Laboratorial e equipe de enfermagem dos setores
envolvidos

