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Introdução  

É um desafio à saúde pública detectar 

precocemente e tratar as doenças infecciosas na 

gravidez, entre elas a Sífilis ou Lues, que é uma 

doença infectocontagiosa sistêmica, provocada 

por uma bactéria espiroqueta, denominada 

Treponema Pallidum (BRASIL, 2006). O 

diagnóstico é fundamentado tanto na avaliação 

clínica, quanto na identificação do agente 

etiológico e nos testes sorológicos. Dentre estes, 

destacamos o VDRL.O ideal é realizar o VDRL no 

1º e no 3º trimestre da gestação. Na rotina de 

atendimento do Programa de Saúde da Família, 

encontramos dificuldade na padronização dos 

resultados de VDRL e de condutas terapêuticas a 

serem tomadas. 

 

Analisar, a partir da literatura, o que se tem 

publicado a respeito de interpretação de exames 

de VDRL no pré-natal e sobre as condutas 

terapêuticas a serem tomadas pelos profissionais 

do Programa de Saúde da Família. 

Objetivo 

Resultados 

Optamos pela realização de uma revisão 

bibliográfica, na modalidade narrativa, que foi 

realizada na Biblioteca Virtual da Saúde(BVS),na 

base de dados  da LILACS e nos Manuais e 

Programas do Ministério da Saúde. 

 

Metodologia  
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Desenvolvimento 

Considerações finais 

O tratamento adequado da Sífilis abrange não 

apenas a gestante, mas também o seu parceiro. O 

tratamento deve ser imediato com vistas a evitar a 

reinfecção da gestante. 

 

O VDRL é um exame indispensável para a 

gestante, visando uma gravidez saudável e a 

proteção do feto. Devido ao baixo custo e 

praticidade quanto à sua realização, vem sendo 

usado em larga escala na maioria dos laboratórios 

de unidades de atenção primária à saúde. Em 

relação ao tratamento, O MS avalia como 

tratamento inadequado para a Sífilis materna a 

aplicação de qualquer outra terapia não penicilínica 

ou penicilínica incompleta, ou seja, relativa ao 

tempo ou dose ( BRASIL, 2007). 
 


