
Consulta do enfermeiro 

Consulta de 
Pré- natal 

Realiza 
 Acolhimento/ 

orientação 

Teste 
Rápido 
1° e 3° 

trimestre 
de gestação 

Não reagente Regente 

Tratamento 
3 doses 

2.4 milhões UI 
3 semanas a cada 

7 dias 

Após tratamento não 
houve queda de 2 títulos 

Resposta ao tratamento  
redução em  2 títulos 

Atenção Básica 

Notificar sífilis 
em gestante 

Solicitar VDRL 

 Parceria sexual 

Repetir o tratamento 

Encaminhar para 
especialidade 

CEDIP ou 
Esterina Corsini 

Após tratamento 
permanece sem redução 

de 2 títulos 
Realizar o seguimento na 

Atenção Básica 

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

 
Iniciar tratamento 

Penicilina G. Benzatina  
3 doses 

2.4 milhões UI 
3 semanas a cada 7 

dias 
 

TESTE 
RÁPIDO 

Reagente 

Não reagente 

Tratamento 
Profilaxia:  

2.4 milhões UI 
(dose única)  

Notificar como 
sífilis adquirida 

Unidade Hospitalar 
de referência para 
realização de teste 
de sensibilidade e 

dessensibilidade de 
gestantes com sífilis 
alérgicas á penicilina  

Encaminhar  pela 
consulta de alto risco 

Encaminhar Via SISREG  

Refere alergia a 
Penicilina. 



Notas: 
GESTANTE ADEQUADAMENTE TRATADA 
• Administração de penicilina Benzatina; 
 Início do tratamento até 30 dias antes do parto; 
 Esquema terapêutico de acordo com o estágio clínico; 
 Respeito ao intervalo recomendado de doses; 
 Avaliação quanto ao risco de reinfecção;  
•  Documentação de queda do título do teste não treponêmicos em pelo menos duas diluições em três meses, ou de 

quatro diluições em seis meses após a conclusão do tratamento – resposta imunológica adequada. 
• Orientar o uso do preservativo durante o tratamento. 
• Esquemas alternativos não são recomendados durante a gestação. 
• Qualquer outro tratamento realizado durante a gestação, para fins de definição de caso e abordagem terapêutica 

da sífilis congênita, e considerado tratamento não adequado da mãe, e o RN será submetido a avaliação clínica e 
laboratorial. 

• Gestante independente do Estadiamento devera realizar o tratamento de sífilis latente tardia. 
• Gestantes que ultrapassarem o intervalo de 14 dias entre as doses devem reiniciar o esquema terapêutico. 
• Neurosifilis tratar com penicilina cristalina 18-24 milhões UI/dia, IV, administrada em doses de 3-4 milhões de UI, a 

cada 4 horas ou por infusão contínua, por 14 dias. 



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. 

Quadro 1– Tratamento e monitoramento de sífilis 


