
Link: https://forms.gle/AT95PfgPjeDVaifp7

TELESSAÚDE BAHIA ABRE CADASTRO PARA PROFISSIONAIS AB 
MINISTRAREM WEBPALESTRAS





DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA SÍFILIS



COMO TER A CERTEZA DA EXISTÊNCIA DE UMA DOENÇA INFECCIOSA?

Pela demonstração do patógeno  e, pela demonstração de seus produtos nos tecidos ou nos 
fluidos biológicos do hospedeiro.

e o que podemos utilizar ?

▪ métodos imunológicos - realização de sorologias; 

▪ métodos moleculares - PCR, sequenciamento genômico, PCR em tempo real quantitativo, etc...



OU SEJA:

e para confiarmos em testes laboratoriais, duas características terão que ser observadas : 

Os testes laboratoriais desempenham um papel fundamental na patologia clínica e  auxiliam no 
diagnóstico e confirmação de uma suspeita clínica.



ESPECIFICIDADE E SENSIBILIDADE

Especificidade: % de indivíduos normais com testes negativos em uma população
não infectada ou seja: capacidade de um teste para definir os indivíduos realmente
não portadores. (Verdadeiros negativos)

Sensibilidade: % de pacientes doentes com testes positivos em uma população
infectada ou seja: capacidade de um teste para detectar indivíduos realmente
portadores. (Verdadeiros positivos)



DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DAS INFECÇÕES

Janela Diagnóstica (conceito mais amplo)

Compreende o tempo decorrido entre a exposição do indivíduo ao 
patógeno e o surgimento de marcadores laboratoriais detectáveis no 

organismo (seja anticorpo, antígeno, RNA  ou DNA viral ou bacteriano, 
etc...)



DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA SÍFIIS

Transmissão sexual
Transmissão verticalTreponema pallidum subespécie pallidum

Descoberto em 1905 – Univ. de Berlim

SÍFILIS

6 milhões de novos casos/ano e 
937 mil no Brasil (OMS, 2012)

Uma criança menor de um ano é vitíma da sífilis 
a cada 1,7 dias (Brasil)



SOBRE A LEGISLAÇÃO VIGENTE

3.242 
GM/MS de 

2011



PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS E MANUAL OMS



DOENÇA DE MÚLTIPLOS ESTÁGIOS 

Primária Secundária

Latente

Terciária

Períodos assintomáticos:
recente até dois anos
após exposição e tardia
com mais de dois anos de
evolução.

Quando não tratadas, cerca de 35% das pessoas irão progredir
para a cura espontânea, cerca de 35% permanecerão em
estado de latência por toda vida e as restantes progredirão
para sífilis terciária (LARSEN; STEINER; RUDOLPH, 1995).

Cura por meio do tratamento indireto de outras infecções do
organismo.



Infecta pela penetração por
pequenas abrasões decorrentes
da relação sexual

Resposta da defesa local resulta em 
erosão e exulceração no ponto de 
inoculação. 

Cancro duro

Exames Diretos: Campo
Escuro

SÍFILIS PRIMÁRIA





Pode acometer o sistema nervoso (neurossífilis),

o sistema cardiovascular, além da formação de

gomas sifilíticas (tumorações com tendência a

liquefação) na pele, mucosas, ossos ou qualquer

tecido, com desfiguração, incapacidade e até

morte.

TESTES TREPONÊMICOS (+) TESTES NÃO TREPONÊMICOS (+)

Testes complementares (ex: TNT no líquor)

SÍFILIS LATENTE E SÍFILIS TERCIÁRIA



DESEMPENHO DOS TESTES DIAGNÓSTICOS X FASES DA SÍFILIS

2 anos de infecção

A sífilis não confere imunidade: uma pessoa pode contrair a infecção tantas vezes quantas for exposta a ela.



EXAMES DIRETOS
EXAME EM CAMPO ESCURO

▪ Amostra: coletada diretamente da lesão de sífilis primária ou 
secundária;

▪ Detecta treponemas viáveis em amostras frescas por meio do 
reconhecimento de padrões morfológicos e de movimento do 
patógenos;

▪ Não recomendado para lesões da cavidade oral (presença de demais 
organismos espiralados);

▪ Considerado um teste Point-of-Care (POC);

▪ Necessária microscopia especializada adaptada com um condensador
de campo escuro;

▪ Necessidade de realização por profissionais capacitados e 
experientes;

Treponema pallidum





SIGNIFICADO DOS RESULTADOS OS EXAMES DIRETOS

Positivo: Infecção ativa. Considerar diagnóstico diferencial com treponemas não patogênicos e outros
organismos espiralados.

Negativo: Ausência de detecção do treponema, indicando que a lesão não é sífilis na maioria das vezes.
Porém, pode também significar que:
1) o número de organismos presentes na amostra não é o suficiente para sua detecção, ou
2) que a lesão esta próxima da cura natural, ou
3) que o paciente recebeu tratamento sistêmico ou tópico.

Em ambos os casos, os testes imunológicos devem ser realizados:
• Microscopia positiva: para fins de notificação e monitoramento do tratamento
• Microscopia negativa: para confirmação da ausência de infecção

Porém.. a detecção do treponema nas lesões de indivíduos com cancro primário pode ser anterior à soroconversão.
Por isso, mesmo quando o exame direto for positivo, os testes imunológicos poderão apresentar resultados
negativos; nesses casos, a soroconversão deve ocorrer em poucos dias, e uma nova amostra deverá ser coletada em
cerca de 30 dias para a repetição do teste de detecção de anticorpos.



TESTES IMUNOLÓGICOS



O RPR, o TRUST e o USR são modificações do VDRL que visam aumentar a estabilidade da
suspensão antigênica (USR, RPR e TRUST), possibilitar a utilização de plasma (RPR e TRUST)
e permitir a leitura do resultado a olho nu (RPR e TRUST).

VDRL

RPR

USR

TRUST

TESTES IMUNOLÓGICOS: NÃO TREPONÊMICOS

Anticorpos IgM e IgG contra o material lipídico
liberado pelas células danificadas em
decorrência da sífilis e, possivelmente, contra
a cardiolipina liberada pelos treponemas.

Infecção ativa





QUAL É O RESULTADO DO TESTE NÃO TREPONÊMICO DESTA AMOSTRA?

1/2

1/4 1/8 1/16 1/32

1/64

NEGATIVO POSITIVO PURA

AMOSTRA – HU2365CONTROLES

1/128 1/256 1/512



FENÔMENO PROZONA

Esse fenômeno decorre da relação desproporcional entre as quantidades de antígenos e
anticorpos presentes na reação não treponêmica, gerando resultados falso-negativos

Por esse motivo é fundamental que, ao se realizar qualquer teste não treponêmico, a
amostra sempre seja testada pura e na diluição 1:4 ou 1:8.



TESTES NÃO TREPONÊMICOS – MONITORAMENTO DA INFECÇÃO

Sucesso de tratamento: diminuição da titulação em duas diluições dos testes não treponêmicos em três 
meses, ou de quatro diluições em seis meses após a conclusão do tratamento (ex.: pré-tratamento 1:64 e 
em três meses 1:16, ou em seis meses 1:4

Anticorpos não 
treponêmicos

Infecção ativa

Penicilina



TESTES NÃO TREPONÊMICOS INDISPENSÁVEIS PARA O  MONITORAMENTO 
DA INFECÇÃO

TÍTULO x DILUIÇÃO

Afirmar que a titulação da amostra diminui em duas diluições (de 1:64 para 1:16) é equivalente a
afirmar que o título da amostra caiu 4 vezes. Isso porque a amostra é diluída em um fator 2; logo,
uma diluição equivale a 2 títulos.



Situações que podem gerar resultados falso-
positivos transitórios 

Situações que podem gerar resultados falso-
positivos permanentes 

• algumas infecções;

• após vacinações;

• uso concomitante de medicamentos;

• após transfusões de hemoderivados;

• na gravidez;

• em idosos.

• portadores de lúpus eritematoso sistêmico;

•síndrome antifosfolipídica e em outras colagenoses;

• hepatite crônica;

• usuários de drogas ilícitas injetáveis;

• na hanseníase;

• na malária;

• em idosos;

Resultados falsos-reagentes em 0,2 a 0,8% dos testes 

A investigação da sífilis deve ser realizada para qualquer titulação do teste não treponêmico
PORTANTO, NECESSITA PROSSEGUIR COM A REALIZAÇÃO DO TESTE TREPONÊMICO

RESULTADOS FALSO-REAGENTES – TESTE NÃO TREPONÊMICOS



Utilizam lizados completos de T.pallidum ou antígenos treponêmicos recombinantes e detectam anticorpos
específicos (geralmente IgM e IgG) contra componentes celulares dos treponemas.

▪ Os testes treponêmicos são os primeiros a positivar após a infecção, sendo comum na sífilis primária
resultado reagente em um teste treponêmico e não reagente em um teste não treponêmico (O FTA-Abs
pode tornar-se reativo aproximadamente três semanas após a infecção)

▪ Aproximadamente em 85% dos casos, os testes treponêmicos permanecem reagentes durante a vida toda
das pessoas, independentemente do tratamento. Desta forma, não são úteis para o monitoramento da
resposta à terapia

▪ FTA-Abs
▪ Elisa
▪ Ensaio eletroquimioluminescente –EQL
▪ Testes de hemaglutinação e aglutinação: TPHA, TPPA, MHATP.
▪ Teste rápido

TESTES IMUNOLÓGICOS: TREPONÊMICOS



▪ Primeiro teste a apresentar resultado reagente

▪ Requer microscópio de fluorescência, reagentes de boa qualidade e
profissionais capacitados em microscopia de fluorescência.

▪ O FTA-Abs é realizado em lâminas nas quais são fixados antígenos do T.
pallidum (cepa Nichols), extraídos do tecido testicular de coelhos
infectados.

▪ Utiliza imunoglobulina anti-humana (anti-gamaglobulina) marcada com
isotiocianato de fluoresceína (do inglês fluorescein isothiocyanate)

▪ Treponemas podem ser visualizados ao microscópio, apresentando cor
verde-maçã brilhante.

▪ O teste FTA-Abs foi considerado por muito tempo o teste treponêmico
“padrão ouro”, tendo sido, entretanto, recentemente substituído por
testes mais sensíveis, com menos demandas técnicas e subjetividade
bem menor (ex: TPPA).

FTA-Abs – TESTES DE ABSORÇÃO DE ANTICORPOS TREPONÊMICOS 
FLUORESCENTES



Ensaio imunossorvente ligado à enzima – ELISA

Teste imunológico com revelação quimioluminescente e suas derivações - EQL

▪ Automatizados e geralmente empregados em laboratórios de grande rotina

▪ Boa sensibilidade e especificidade

▪ Desencadeou o fluxograma de diagnóstico com abordagem reversa

▪ Quando empregado, é utilizado como o primeiro teste de um fluxograma diagnóstico (triagem)

IMUNOENSAIOS



Ensaio de hemaglutinação para Treponema pallidum – TPHA, do inglês T. pallidum haemagglutination test;

Ensaio de microhemaglutinção – MHA-TP, do inglês microhaemagglutination assay;

Ensaio de aglutinação passiva de partículas para Treponema pallidum – TPPA, do inglês T. pallidum passive particle
agglutination test;

▪ São de execução simples

▪ Não necessitam equipamentos para sua realização ou para a leitura dos resultados

▪ Geralmente utilizados como segundo teste nos fluxogramas de diagnóstico, após
testes de triagem reagente.

▪ Quando há hemaglutinação (ou aglutinação), forma-se uma rede ou “tapete” de
hemácias” (ou de partículas de gelatina) unidas aos anticorpos, a qual se espalha por
toda a superfície do poço da placa em que foi realizada a reação;

TESTES DE HEMAGLUTINAÇÃO E AGLUTINAÇÃO 



Sensibilidade 94,5%

Especificidade 93,0%

Critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde:

TESTES RÁPIDOS (IMUNOCROMATOGRAFIA)



TESTES TREPONÊMICOS     X    TESTES NÃO TREPONÊMICOS    

• Primeiro a positivar diante de uma infecção
• Alta especificidade
• Cicatriz sorológica em 85% dos casos
• Não aplicável para monitoramento do tratamento

1/2

1/4 1/8 1/16 1/32

1/64

NEGATIVO POSITIVO PURA

AMOSTRA – HU2365CONTROLES

1/128 1/256 1/512

• Indica infecção ativa
• Torna-se positivo depois dos testes treponêmicos
• Pode ter reatividade cruzada com outras 

condições de saúde
• Aplicável para monitoramento do tratamento



1/2

1/4 1/8 1/16 1/32

1/64

NEGATIVO POSITIVO PURA

AMOSTRA – HU2365CONTROLES

1/128 1/256 1/512

TESTES TREPONÊMICOS  OU  TESTES NÃO TREPONÊMICOS?    



RESUMIDAMENTE



Correlacionar resultados dos testes diagnósticos com

dados clínicos, histórico de infecções passadas e

investigação de exposição recente.

Apenas o conjunto de todas essas informações permitirá

a correta avaliação diagnóstica de cada caso e,

consequentemente, o tratamento adequado.

COMO INTERPRETAR OS RESULTADOS?



https://telelab.aids.gov.br



TELELAB https://telelab.aids.gov.br



Equipe técnica avalia os resultados e gera Relatórios individuais e Certificados

Avaliados realizam o AEQ e reportam os resultados no sistema on line

Os RESULTADOS das amostras são desconhecidos no momento da realização da AEQ

As amostras são produzidas pela UFSC/MS e distribuídas por correio          

AEQ-TR Sífilis, HIV e HV

Avaliação da qualidade dos resultados gerados pelos profissionais na testagem rápida HIV, Sífilis e HCV

http://qualitr.paginas.ufsc.br

Discussão dos Resultados e Identificação Não Conformidades

Cadastro da instituição no site informando o número de profissionais que realizam TR 



USO DOS FLUXOGRAMAS DE DIAGNÓSTICO 



FLUXOGRAMA 1: TESTE NÃO TREPONÊMICO COMO PRIMEIRO TESTE SEGUIDO POR TESTE TREPONÊMICO



FLUXOGRAMA 2: DIAGNÓSTICO LABORATORIAL REVERSO DE SÍFILIS BASEADO EM TESTES IMUNOLÓGICOS 
AUTOMATIZADOS COMO PRIMEIRO TESTE

* Teste treponêmico com metodologia 
diferente do primeiro teste 

treponêmico realizado



FLUXOGRAMA 3: DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS COM UTILIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO 
TREPONÊMICO COMO PRIMEIRO TESTE

* Teste treponêmico com metodologia 
diferente do primeiro teste 

treponêmico realizado



COMO E QUANDO SOLICITAR EXAMES PARA DIAGNÓSTICO, CONFIRMAÇÃO OU 
MONITORAMENTO NA SÍFILIS?

▪ Diagnóstico de sífilis: Solicitação para a rede laboratorial. Deverá ser solicitado na indisponibilidade do teste
rápido no serviço.

▪ Diagnóstico de sífilis após TR reagente: Quando a testagem rápida foi realizada no serviço de serviço e o
resultado foi reagente. Nesse momento, o laboratório iniciará a investigação, solicitando o teste não
treponêmico.

▪ Monitoramento do tratamento de sífilis: Quando o diagnóstico e tratamento da sífilis já foram realizados e é
necessário monitorar os títulos dos anticorpos não treponêmicos.

IMPORTANTE CONSTAR NA REQUISIÇÃO DE EXAMES ESSAS INFORMAÇÕES



DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS EM GESTANTES

Frequência de testagem para sífilis durante a gravidez:

• 1º trimestre
• 3º trimestre
• Momento do parto
• Em caso de abortamento
• Histórico de exposição de risco/ violência sexual.

• Em gestantes, o tratamento deve ser iniciado com apenas um teste reagente, treponêmico
ou não treponêmico, sem aguardar o resultado do segundo teste.

• A parceria sexual também deve ser testada e tratada.





DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS EM GESTANTES



MONITORAMENTO COM TESTES NÃO TREPONÊMICOS



Avaliar a história clínico-epidemiológica da mãe, realizar exame físico detalhado da criança,
e avaliar os resultados dos testes laboratoriais

▪ Teste não treponêmico: só tem significado clínico quando o título encontrado for maior do que o
materno em pelo menos duas diluições.

▪ Não coletar sangue do cordão umbilical: mistura do sangue da criança e da mãe e, portanto,
anticorpos de ambos.

Até 18 meses de idade: presença de anticorpos IgG maternos anti T.pallidum na criança. 

▪ Resultados não reagentes: deve repetir o teste com 1 mês, 3, 6, 12 e 18 meses
de idade, devido à possibilidade de ainda ocorrer a soroconversão,
interrompendo o seguimento após dois exames não treponêmicos consecutivos
e negativos
Após 18 meses de idade: Fluxogramas de diagnóstico da sífilis.  

▪ Teste treponêmico: não deve ser realizado em crianças ≤ 18 meses de idade

DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS CONGÊNITA



Todas as crianças expostas de mães que
não foram tratadas, ou que receberam
tratamento não adequado, ou, ainda,
aquelas com alterações ao exame físico
devem ser submetidas a avaliação
adicional:

▪ Amostra de sangue: hemograma, 
perfil hepático e eletrólitos;

▪ Avaliação neurológica, incluindo 
punção liquórica: celularidade, 
proteinorraquia e teste não 
treponêmico quantitativo;

▪ RX de ossos longos;
▪ Avaliação oftalmológica e audiológica.

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES 
TERAPÊUTICAS PARA PREVENÇÃO DA 

TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV, SÍFILIS E 
HEPATITES VIRAIS

DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS CONGÊNITA -EXAMES COMPLEMENTARES



VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

• Segundo a Portaria MS nº 204 de 17 de fevereiro de 2016, que define a
Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos
de saúde pública nos serviços de saúde;

• Antes de concluir a nossa WEB conferência sobre o diagnóstico
laboratorial da Sífilis, gostaria de lembrá-los da necessidade e
obrigatoriedade da notificação de todos casos diagnosticados de Sífilis no
SINAN.
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DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (DIVEP) - SESAB

Diretora: Jeane Magnavita da Fonseca Cerqueira
Coordenação Coagravos: Maria Aparecida Rodrigues
Assessoria Técnica: Maria Tereza Magalhães Morais 

Equipe técnica: Alba Sousa, Aliúcha Magalhães, Carla Bressy, Fabiane do Rosário, 

Simone Caldas, Thamires Laet, Tiago Jordão, Zilda Almeida.  

Apoio administrativo: Tatiane Lima

Programa Estadual de IST/Aids e Hepatites Virais Bahia

Av. Antônio Carlos Magalhães, s/n, Iguatemi

Centro de Atenção à Saúde Prof. José Maria de Magalhães Neto

Salvador - BA / CEP: 41.820-000.  Tel:  71 3116-0076

E-mail:  divep.istaidshepatites@saude.ba.gov.br 

divep.testerapido@saude.ba.gov.br

OBRIGADA!




