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Quais exames solicitar 
após tratamento de um 
paciente com sífilis 
adquirida? 
 
 

Área temática: Saúde da Mulher 
 
 
Descritores: Anticoncepcionais Orais 
Sintéticos; Medroxiprogesterona 

 
 
 

Na população geral tratada com 

penicilina, os testes não treponêmicos 

como, por exemplo, o  VDRL, sigla 

de Veneral Disease Research 

Laboratory, devem ser solicitados a cada 

três meses, no primeiro ano, e a cada seis 

meses, no segundo ano, após o 

tratamento, ou até o paciente apresentar 

dois exames negativos consecutivos. Já 

pacientes que realizaram tratamentos 

com drogas alternativas, como 

doxiciclina e ceftriaxona, devem ser 

seguidos em intervalos mais curtos (60 

dias), em função da possibilidade de 

falha terapêutica. Em gestantes, os testes 

não treponêmicos devem ser solicitados 

mensalmente. 

No caso de sífilis primária e 

secundária, os títulos devem declinar em 

torno de duas diluições (por exemplo, de 

1:32 para 1:8) a partir de três meses, e 

de três diluições a partir de seis meses. 

A negativação, após seis a nove meses 

do tratamento, demonstra cura da 

infecção. Quanto mais precocemente for 

realizado o tratamento, maior a 

probabilidade de negativação dos testes 

não treponêmicos. Porém, se o 

diagnóstico ocorrer após a fase 

secundária da doença, as pessoas podem 

permanecer com testes positivos em 

baixos títulos (até 1:4) pelo resto da 

vida. Se os títulos se mantiverem baixos 

e estáveis em duas oportunidades, após 

dois anos, pode-se dar alta. A elevação 

de títulos em testes não treponêmicos em 

duas diluições (por exemplo, de 1:16 

para 1:64) indica reinfecção ou falha 

terapêutica e deve ser iniciado um novo 

tratamento. 
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