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Dados Epidemiológicos da Sífilis 2020          
(magnitude do agravo que é um dos maiores desafios na saúde pública brasileira e  mundial)

• Cerca de 7 milhões de casos novos por ano (OMS)

• 115 mil casos novos de Sífilis adquirida (Brasil,2020)

• 61 mil casos novos de Sífilis em gestantes (Brasil, 2020)

• 22 mil casos novos de Sífilis congênita (Brasil, 2020) 

• Tx detecção de S.adq.: 54,5 casos /100.00 hab. (2020)

• Tx detecção de sífilis em gestante: 21,6 / 1.000 NV (2020)

• Tx de incidência de Sífilis Congênita: 7,7 / 1.000 NV (2020)

• Tx de mortalidade por SC: 6,5 / 100.000 NV (2020) 

Fonte: Boletim Epidemiológico Ministério da Saúde- Brasil - Sífilis 2021



Syphilus foi um pastor, que amaldiçoou o Deus Apolo e por isso foi punido com 
essa doença. (Reza a lenda)



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).

C

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



Sífilis primária

Sífilis secundária 

Sífilis latente

• Recente (< 1 ano)

• Tardia (> 1 ano)

Sífilis terciária

ESTÁGIOS E CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA DA SÍFILIS















O Treponema pallidum pode sobreviver por até 10 horas em ambientes úmidos.  





DEVE-SE PENSAR EM SÍFILIS TODO O TEMPO!!

• POR QUÊ ?

Intermináveis diagnósticos diferenciais:

• Hanseníase
• Alergias
• Varias IST’s ( herpes genital, cancro mole, donovanose, LFV
• Lúpus, sarcoidose
• Síndrome da Mononucleose e outras doenças 

exantemáticas
• Eritema polimorfo
• Entre MUITOS outros...

QUANDO DEVEMOS SOLICITAR EXAMES PARA SÍFILIS?



• Dados clínicos
• Histórico de infecções passadas
• Registro de tratamento recente
• Investigação de exposição de risco
• Resultados dos testes laboratoriais ou testes 
rápidos

O DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS REQUER:



MICROSCOPIA
• Microscopia Direta em campo escuro
• Imunofluorescência direta

• Apenas para fases sintomáticas (pouco usados)

TESTES IMUNOLÓGICOS ou SOROLOGIAS
• Teste não treponêmicos

• VDRL, RPR, TRUST, USR
• Tituláveis – seguimento

• Teste treponêmicos
• FTA-abs
• TPHA, MHATP
• ELISA
• TESTE RÁPIDO

O QUE SOLICITAR?

Permanecem reagentes



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



❖ Amostra: coletada diretamente da lesão de sífilis primária ou secundária
❖ Detecta treponemas viáveis em amostras frescas por meio da forma e de movimento do patógenos
❖ Não recomendado para lesões da cavidade oral (presença de demais organismos espiralados)
❖ Necessária microscopia especializada adaptada com um condensador de campo escuro
❖ Necessidade de realização por profissionais capacitados e experientes

Exame em Campo Escuro

Treponema pallidum



Método Fontana-Tribondeau

Amostra: coletada diretamente da lesão de sífilis primária ou secundária

Pesquisa com material corado Imunofluorescência direta

❖ T. pallidum com morfologia típica e
coloração verde-maçã contra um fundo
preto

❖ Utilização de anticorpos monoclonais
para composição do conjugado com
fluoresceína → elevada sensibilidade e
especificidade

❖ Conjugado escasso no mercado

❖ Esfregaço em lâmina ou cortes
histológicos

❖ Utilização de diferentes corantes (nitrato
de prata, tinta da China, Giemsa)

❖ Sensibilidade inferior às demais técnicas
de exames direto

❖ Poucos laboratórios realizam esta técnica



TESTES IMUNOLÓGICOS

Podem ser: 
Testes Não Treponêmicos
Testes Treponêmicos



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

Pesquisa 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



TESTES IMUNOLÓGICOS: NÃO TREPONÊMICOS

Reação 
positiva

Reação 
negativa

Micelas
Micelas

Micelas

Anticorpos





SOBRE DILUIÇÕES E TÍTULOS DOS TESTES NÃO TREPONÊMICOS

Esses Testes Quantitativos numa análise mais crítica nos mostram que  na verdade são  Testes 

SEMIQUANTITATIVOS. Dai não ser considerado erros, as variações de + ou – uma diluição. 



Qual é o resultado 

do teste não 

treponêmico desta 

amostra?

Testes Imunológicos: Não treponêmicos

1/2

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

1/64

NEGATIVO POSITIVO PURA

AMOSTRA – HU2365CONTROLES

1/128 1/256 1/512



Fenômeno de Prozona

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

▪ Ocorre por excesso de anticorpos em relação à quantidade de antígenos padronizado para a
reação.

▪ O excesso de anticorpos causa um reação incompleta por bloqueio dos sítios de ligação do
anticorpo com o antígeno.

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



1/8

1/2 1/4 1/8 1/16

1/64

NEGATIVO POSITIVO PURA

AMOSTRA – HU2365CONTROLES

Nesta amostra, ocorreu fenômeno prozona?

1/128

1/321/16

1/2

1/4 1/8

1/256 1/512

Qual é o resultado do 

teste não treponêmico

desta amostra?



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

Os Testes não treponêmicos são indispensáveis para o monitoramento da infecção



até com títulos altos

REALIZAR VDRL A CADA TRÊS MESES DURANTE 12 MESES. 

Definição de resposta imunológica adequada: 

• VDRL NÃO REAGENTE após tratamento OU 
• Queda de duas diluições em até seis meses para sífilis recente e
• Queda de duas diluições em até 12 meses para sífilis tardia

MONITORAMENTO COM TESTES NÃO TREPONÊMICOS



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 FALSO-REAGENTES – TESTE NÃO TREPONÊMICOS

Os resultados falsos-reagentes ocorrem em 0,2 a 0,8% dos testes 

A investigação da sífilis deve ser realizada para  resultados reagente de teste não treponêmico. 

PORTANTO, NECESSITA PROSSEGUIR REALIZANDO O TESTE TREPONÊMICO



Testes Imunológicos: 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



FTA-Abs - Testes de absorção de anticorpos 

treponêmicos fluorescentes

❖ Primeiro teste a apresentar resultado reagente

❖ Requer microscópio de fluorescência, reagentes de boa qualidade e profissionais
capacitados.

❖ É realizado em lâminas nas quais são fixados antígenos do T. pallidum, extraídos do
tecido testicular de coelhos infectados.

❖ Utiliza imunoglobulina anti-humana marcada com isotiocianato de fluoresceína.

❖ Os Treponemas são visualizados ao microscópio, apresentando cor verde-maçã
brilhante.

❖ Considerado por muito tempo, como “padrão ouro”, vem sido substituído por testes
mais sensíveis, com menos demandas técnicas e subjetividade bem menor (ex: TPPA).

❖ Não se recomenda mais o uso de FTA-Abs IgM para diagnóstico de sífilis em crianças
expostas pois os falsos negativos podem implicar em não tratar os bebês.



Imunoensaios

Ensaio imunossorvente ligado à enzima – ELISA

Ensaios quimioluminescente e suas derivações – EQL e CMIA

❖ 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)



Testes de hemaglutinação e aglutinação 

Hemaglutinação para Treponema pallidum – TPHA, do inglês T. pallidum haemagglutination
test;

Microhemaglutinção – MHA-TP, do inglês microhaemagglutination assay;

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 REAGENTES, 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 RÁPIDOS (IMUNOCROMATOGRAFIA)

Critérios estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde:

Sensibilidade 94,5%

Especificidade 93,0%



REGRAS BÁSICAS PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS

• Seguir rigorosamente as instruções do kit que esta em uso;
• Esperar o kit chegar na temperatura ambiente caso esteja refrigerado;
• Usar sempre os volumes de amostra e de tampão indicados na bula;
• Usar sempre os dispositivos de coleta pertencente ao kit que está em uso;
• Adicionar a solução tampão imediatamente após adicionar a amostra;
• Realizar a leitura rigorosamente dentro do tempo indicado na bula do kit;
• Atentar que o teste só será válido se a linha do controle aparecer;

O bom desempenho dos testes rápidos está diretamente relacionado à: capacitação dos
profissionais e ao rigoroso cumprimento de todas as etapas preconizadas pelo fabricante,
incluindo armazenamento dos kits, coleta das amostras, execução dos testes e interpretação dos
resultados.



ALERE

BIOCLIN

BIOCLIN

WAMA

WAMA



Fluxogramas de diagnóstico da sífilis
(testes imunológicos)

Diagnostico da sífilis exige uma correlação entre dados clínicos, resultados 
de testes laboratoriais/rápidos, histórico de infecções passadas e 

investigação de exposição recente

DESFECHO DA TESTAGEM PARA SÍFILIS



DESFAZENDO MITOS...

• NÃO DÁ PRA FAZER DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS COM UM ÚNICO RESULTADO REAGENTE 
• A análise isolada do título de um único resultado de um teste não treponêmico (VDRL ou RPR) é um 
equívoco freqüente e deve ser abolida.

• NÃO EXISTE PONTO DE CORTE EM RESULTADO DOS TESTES NÃO TREPONÊMICOS
• Textos antigos mencionavam um ponto de corte acima do qual o resultado seria indicativo de doença ativa 
e, abaixo, indicativo de resultado falso-reagente ou de inatividade da doença. Essa idéia leva a decisões 
terapêuticas inadequadas e deve ser abolida. 

• PODEMOS  SIM,  TER  VDRL COM TITULOS ALTOS, EM PESSOAS ADEQUADAMENTE TRATADAS
• Há que se incorporar definitivamente a idéia de que títulos altos nos testes não treponêmicos (em queda) 
podem ser encontrados em pacientes adequadamente tratados. 



•Também há que se incorporar que títulos baixos podem ser encontrados em três 
situações:

•Infecção recente;
•Estágios tardios da infecção (sífilis tardia);
•Casos  de pessoas adequadamente tratadas que não tenham atingido a negativação. 
Esse fenômeno pode ser temporário o persistentemente e é denominado cicatriz 
sorológica. 

•PORTANTO:
•PODEMOS TER  VDRL COM TÍTULOS BAIXOS EM PESSOAS ADEQUADAMENTE 
TRATADAS (CICATRIZ SOROLÓGICA), EM ESTÁGIOS TARDIOS OU BEM NO INÍCIO DA 
INFECÇÃO.

DESFAZENDO MITOS...



• A PRESENÇA DE TESTE TREPONÊMICO REAGENTE PODE NÃO SER DOENÇA ATIVA
•Os testes treponêmicos (Testes rápidos, FTA-Abs, TPHA) permanecem quase sempre
reagentes por toda a vida, apesar de tratamento adequado.

•Entretanto, frente a achados clínico-epidemiológicos e∕ou na ausência de tratamento
anterior para sífilis, são indicativos de doença ativa.

• E ainda assim, os testes não treponêmicos devem ser solicitados para o acompanhamento
sorológico e controle de cura.

• O TESTE NÃO TREPONÊMICO SEMPRE SERÁ NECESSÁRIO PARA O ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE DA CURA

DESFAZENDO MITOS...



COMO SOLICITAR TESTES PARA DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS

(o que deve constar nas requisições)

Na indisponibilidade de Teste Rápido no serviço ou quando a requisição for para a Rede Laboratorial,
deverá ser solicitado da seguinte forma:

Diagnóstico de sífilis. (NÃO MAIS USAR APENAS, “VDRL”)

Quando a testagem rápida for realizada no serviço e o resultado for reagente, nesse momento, deverá
ser solicitado da seguinte forma:

Teste não treponêmico para Diagnóstico de sífilis após TR REAGENTE

Após o diagnóstico e tratamento da sífilis, para monitoramento dos títulos dos anticorpos não
treponêmicos, deverá ser solicitado da seguinte forma:

Teste não treponêmico para Monitoramento do tratamento de sífilis



RESULTADOS DE TESTES TREPONÊMICOS E NÃO TREPONÊMICOS  DE SÍFILIS, INTERPRETAÇÃO E 

CONDUTA



DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS EM GESTANTES

A parceria sexual também deve ser testada e tratada.



• Administração de Penicilina Benzatina;
• Início do tratamento até 30 dias antes do parto;
• Esquema terapêutico de acordo com estágio clínico;
• Respeito ao intervalo recomendado de doses;
• Avaliação quanto ao risco de reinfecção;
• Documentação de queda do teste não treponêmico em pelo menos 

duas titulações em três meses, ou de quatro diluições em seis meses 
após a conclusão do tratamento  (resposta imunológica adequada).

CONSIDERA-SE TRATAMENTO ADEQUADO DA GESTANTE, QUANDO:



TRATAMENTO DAS  PARCERIAS SEXUAIS

As parcerias sexuais de gestantes com sífilis podem estar infectadas, mesmo
apresentando testes imunológicos não reagentes.

Portanto, devem ser tratadas presumivelmente com apenas uma dose de
penicilina benzatina IM (2.400.000 UI).

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!



TRATAMENTO DA SÍFILIS  



TRATAMENTO IMEDIATO DA SÍFILIS

Gestantes; 
Vítimas de violência sexual; 
Pessoas com chance de perda de seguimento; 
Pessoas com sinais/sintomas de sífilis primária ou secundária; 
Pessoas sem diagnóstico prévio de sífilis.

Devido ao cenário epidemiológico atual, recomenda-se tratamento
imediato, com benzilpenicilina benzatina, após apenas um teste reagente
para sífilis (teste treponêmico ou teste não treponêmico) para as seguintes
situações (independentemente da presença de sinais e sintomas de sífilis):



DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS CONGÊNITA

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: Usar o fluxogramas de diagnóstico da sífilis.  

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



DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS CONGÊNITA – EXAMES COMPLEMENTARES

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;
▪ Punção liquórica: celularidade, proteinorraquia e teste não treponêmico quantitativo;
▪ RX de ossos longos;
▪ Avaliação oftalmológica e audiológica.

PCDT  PARA 

PREVENÇÃO DA 

TRANSMISSÃO 

VERTICAL DE HIV, 

SÍFILIS E HEPATITES 

VIRAIS



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 conversa, gostaria de lembrá-los da necessidade e
obrigatoriedade da notificação de todos casos diagnosticados de Sífilis no SINAN.
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CASOS CLÍNICOS

Gestante, IG  de 24 semanas comparece a consulta de pré natal e ao exame especular foi 
detectado úlcera indolor, de bordas regulares e fundo limpo. Foi realizado TR sífilis com 
Resultado Não Regente.

Qual diagnóstico? 

Quais as condutas ? 

Como notificar e tratar esta gestante?



Gestante comparece ao pré natal, foi realizado TR sífilis com Resultado Não Reagente.  Na 
oportunidade a gestante apresentou um resultado do VDRL quantitativo solicitado pela obstetra 
com Resultado Reagente  1:4.

Neste momento, a enfermeira consultou o sistema de triagem pré natal  e neste sistema, o 
resultado do Teste de Sífilis pela metodologia  Elisa desta gestante estava também com o Resultado 
Não reagente. 

Como proceder? 

Qual o diagnóstico?

CASOS CLÍNICOS



Gestante 26 anos, IG 9 semanas, em 1ª consulta de Pré Natal realizou TR sífilis e obteve Resultado Reagente. Relata nunca ter sido 
tratada para sífilis e ao exame físico não haviam lesões sugestivas de Sífilis. Realizado TR do parceiro com Resultado Não reagente.  O 
que fazer ?

Tratou o parceiro com dose única de 2.400.000 UI de penicilina benzatina; Iniciou o esquema de penicilina benzatina da gestante com 
2.400.000 UI de penicilina benzatina; Solicitou o VDRL quantitativo que chegou após 6 dias com resultado reagente 1:8. Completou o 
esquema de 2.400.000 UI por 3 semanas respeitando o intervalo de 7 dias entre as dose; Iniciou o monitoramento da gestante  
fazendo controle mensal do VDRL.

Após 3 meses os títulos do VDRL subiram para 1:32. Voltou a testar o parceiro que continuou com resultado de TR não reagente. 
Investigaram outras parcerias e a gestante afirmou não tê-las. A enfermeira  e  o médico da USF resolveram  tratá-la com mais uma 
dose de 2.400.000 UI de penicilina benzatina;

No momento do parto foi realizado novo VDRL quantitativo com Resultado Reagente 1: 64 , e VDRL do RN Reagente 1: 4 , o mesmo 
sem sinais aparentes de sífilis congênita.

Como esta gestante será notificada?
Qual o possível diagnóstico e condutas?
O RN deve ser tratado e notificado como Sífilis congênita?

CASOS CLÍNICOS



OBRIGADA!

tecamorais@gmail.com


