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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA SÍFILIS
Os casos de SÍFILIS continuam a ser diagnosticados, tratando-se de um desafio, pois é uma doença que
produz uma variedade de manifestações clínicas e o médico precisa estar alerta para considerar este
diagnóstico, principalmente nos estágios primário e secundário.
A prevenção da Sífilis congênita continua indicada, pela triagem pré-natal, e a associação com HIV deve
ser considerada nos soropositivos.
Felizmente, dois elementos favorecem a redução da incidência desta doença: a penicilina é eficaz no
tratamento e os métodos de diagnóstico são simples, sendo que o teste de triagem (VDRL ou RPR) é
positivo em praticamente 100% dos casos de Sífilis secundária.
CARACTERÍSTICAS DA DOENÇA







Doença sistêmica infecciosa crônica;
Transmitida por contato sexual e materno-fetal;
Causada por uma espiroqueta: Treponema pallidum;
Evolui em quatro fases: primária e secundária (infectantes), latente (anos) e terciária;
O quadro clínico varia conforme o estágio da infecção;
Produz dois tipos de anticorpos: treponêmicos e não-treponêmicos.
QUADRO CLÍNICO
Manifestações Clínicas

Estágio
Primário

Secundário

Terciário

Sífilis Congênita

Cancro sifilítico – úlcera indolor de base limpa com linfadenopatia regional;
Comumente localizado na região ano-genital.
Mal-estar, febre, cansaço, fraqueza, cefaléia, dor de garganta e
linfadenopatia generalizada;
Manifestações muco-cutâneas: rash cutâneo simétrico no tronco e nas
palmas e plantas, alopécia localizada, condiloma plano e lesões mucosas;
Hepatite;
Síndrome nefrótica;
Osteíte e Periostite;
Irite e Uveíte anterior;
Meningite.
Estágio destrutivo;
Neurossífilis;
Goma (a lesão envolve os ossos, pele e membranas mucosas);
Sífilis cardiovascular.
Rinite, rash máculo-papular e descamativo, osteocondrite e anemia,
plaquetopenia, hepatomegalia e icterícia.

CARACTERÍSTICAS LABORATORIAIS
TESTES NÃO-TREPONÊMICOS ou lipídicos (VDRL – Venereal Disease Research Laboratories; RPR –
Rapid Plasm Reagin): são inespecíficos, detectados a partir da segunda semana de doença e tendem a
negativar em tempo variável, dependendo da fase em que foi instituído o tratamento. Os títulos caem
rapidamente, negativando em aproximadamente seis meses a um ano, quando a doença é tratada nas
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fases infectantes. Quando o tratamento é instituído tardiamente, na fase latente ou terciária, os anticorpos
não-treponêmicos podem permanecer reativos em baixos títulos indefinidamente (Reagente < 1:4).
TESTES TREPONÊMICOS (FTA-ABS – Fluorescent Treponemal Antibody Absorbed Test; ELISA;
Quimioluminescência; Imunocromatografia; Hemaglutinação-TPHA): são específicos contra o Treponema
pallidum, podem ser detectados a partir da segunda semana de infecção, tendendo a permanecer positivo
por vários anos e por vezes por toda a vida. São da classe IgM na fase inicial (duas semanas) e da classe
IgG (a partir da 4ª semana). O FTA-ABS IgM foi desenvolvido para detectar sífilis congênita no recémnascido, porém 35% são falso-negativo.
Uma falsa reação biológica positiva é definida quando o teste RPR se mostra positivo e o teste contra
antígenos treponêmicos, por Elisa ou por imunofluorescência indireta (FTA-ABS), negativo. Essa
ocorrência pode estar associada a doenças auto-imunes, como ocorre no lúpus eritematoso sistêmico e
na síndrome dos anticorpos antifosfolípides.
Fase

Testes Indicados

Porcentual médio de Positividade dos Testes
VDRL/RPR
FTA-ABS
TPHA

Microscopia de campo escuro*
Provas sorológicas
Secundária
Provas sorológicas
Latência
Provas sorológicas
Terciária
Provas sorológicas, análise do líquor
*Pouco sensível e não disponível em todos os laboratórios.
Primária

VDRL
RPR

FTA-ABS
TPHA

70%

85%

60%

99%
75%
70%

100%
98%
98%

100%
98%
98%

Utilização dos Testes
Na triagem e monitoração terapêutica (controle cada 3 – 6 meses, observa-se
queda dos títulos);
É uma reação de floculação em lâmina que utiliza a cardiolipina como antígeno. As
reações falso-positivas com títulos baixos até 1/8 são encontradas na reação
cruzada, nas fases agudas de doenças infecciosas e doenças auto-imunes.
Na confirmação diagnóstica e nos casos congênitos;
FTA-ABS IgM: diagnóstico da sífilis congênita neonatal e fase inicial.
FTA-ABS IgG: doença atual ou infecção pregressa, cicatriz sorológica.
Semelhante ao FTA-ABS, com sensibilidade menor no período inicial da infecção.
QUADRO DE INTERPRETAÇÃO

VDRL/RPR

FTA-ABS IgG

Interpretação

Não reativo

Não reativo

Ausência de infecção

Reativo título alto

Reativo

Presença de infecção

Reativo título baixo1

Não reativo

Reação inespecífica

Não reativo

Reativo

Fase inicial, sífilis curada ou terciária

Reativo título baixo

Reativo

Cicatriz sorológica

1Título

baixo: < 1/4
Diminuição de 2 vezes no título de VDRL/RPR indicam regressão da doença – êxito na terapia.
FTA-ABS IgM:útil na sífilis congênita para o diagnóstico no RN.
O diagnóstico final não deve ser baseado somente no resultado laboratorial, deve-se correlacionar o resultado
com os sinais e sintomas clínicos do paciente.
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ORIENTAÇÕES SOBRE OS EXAMES: RPR E FTA-ABS
 O diagnóstico laboratorial segue as determinações da Portaria 2012/2016 do MS. Caso o resultado
inicial seja reagente, é realizado um segundo teste com antígeno treponêmico mediante
solicitação médica, no mesmo material coletado (conforme fluxo a seguir).
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