
Fluxograma para o manejo clínico dos casos de Sífilis Adquirida na Rede Municipal de Saúde de Campo Grande 

Consulta do enfermeiro 

CTA Atenção Básica Centro de atenção 
psicossocial - CAPs 

CRS/ UPA 

Realiza 
 Acolhimento/ 

orientação 

Teste 
Rápido 

Não reagente Reagente 
Repetir teste após 

30 dias de 
exposição 

Sintomático 

Oftalmológico Neurológico 

Assintomático 

Hospital Prof. 
Esterina Corsini/HU/ 

HUMAP 

Inicia o tratamento 

Após tratamento não 
houve queda de 2 títulos 

Resposta ao tratamento  
redução em  2 títulos 

Atenção Básica 

Realizar Notificação  

Solicita VDRL 

Encaminhar via SISREG 
com CID A.53 com teste 

rápido positivo Encaminhar usuário para seguimento 
na atenção básica 



Notas: 
PARCERIAS SEXUAIS 
• No caso de teste reagente para sífilis, seguir as recomendações de tratamento da sífilis adquirida no adulto, de acordo com 

o estágio clínico da infecção, utilizando preferencialmente Penicilina G. Benzatina. Conforme tabela em anexo. 
• No caso de paciente em situação de rua comunicar o Consultório de Rua. 
• Paciente assintomático realizar notificação somente com teste treponêmicos e teste não treponêmicos. 
•  Para o seguimento do paciente, os testes não treponêmicos (ex.: VDRL/RPR) devem ser  a cada três meses no primeiro ano 

de acompanhamento do paciente (3, 6, 9 e 12 meses).  
• Ausência de redução da titulação em duas diluições no intervalo de seis meses (sífilis recente, primária e secundária) ou 12 

meses (sífilis tardia) após o tratamento adequado (ex.: de 1:32 para >1:8; ou de 1:128 para >1:32), Aumento da titulação 
em duas diluições (ex.: de 1:16 para 1:64; ou de 1;4 para 1:16), Persistência ou recorrência de sinais e sintomas clínicos 
realizar novo esquema de tratamento. 

 



Estadiamento  Esquema  
terapêutico   

 

Alternativa* (exceto para 
gestantes)   

 

Seguimento  
(teste não treponêmico) 

  
 

Sífilis primária, secundária 
e latente recente (com 
menos de dois anos de 
evolução)   

Benzilpenicilina benzatina 
2,4 milhões UI, IM, dose 
única (1,2 milhão UI em 
cada glúteo) 

Doxiciclina 100mg, 
12/12h, VO, por 15 dias  

Teste não treponêmico 
trimestral  
(em gestantes, o controle 
deve ser mensal) 

Sífilis latente tardia (com 
mais de dois anos de 
evolução) ou latente com 
duração ignorada e sífilis 
terciária 

Benzilpenicilina benzatina 
2,4 milhões UI, IM, 
1x/semana (1,2 milhão UI 
em cada glúteo) por 3 
semanas. 
Dose total: 7,2 milhões 
UI, IM 
 

Doxiciclina 100mg, 
12/12h, VO, por 30 dias 
 

Teste não treponêmico 
trimestral 
(em gestantes, o controle 
deve ser mensal) 
 

Neurossífilis  
 
  

Benzilpenicilina procaína 
18-24 milhões UI, 1x/dia, 
EV, administrada em 
doses de 3-4 milhões UI, a 
cada 4 horas ou por 
infusão contínua, por 14 
dias  

Ceftriaxona 2g IV, 1x/dia, 
por 10-14 dias  

Exame de LCR de 6/6 
meses até normalização 
  
 

Gestante independente do Estadiamento devera realizar o tratamento de sífilis latente tardia. 


