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DIAGNÓSTICO PARA SÍFILIS COM A UTILIZAÇÃO DE TESTE 

RÁPIDO TREPONÊMICO 

 Os testes rápidos para IST disponibilizados na rede de saúde, não 

necessitam de estruturas complexas para sua execução, assim como dispensam 

o transporte de amostras e a necessidade de coleta de sangue venoso. Além 

disso, a aplicação de testes rápidos (TR) auxilia na prevenção da transmissão 

vertical, facilita o diagnóstico em populações-chave e promove o acolhimento 

imediato, dentro da estrutura assistencial do SUS. 

 O TR utilizado para detecção da infecção pelo Treponema pallidum 

baseiam-se na tecnologia de imunocromatografia de fluxo lateral, que permite 

a detecção dos anticorpos específicos anti-T. pallidum no soro ou sangue 

total. Os resultados obtidos após a leitura e interpretação dos TR são: 

Reagente, Não Reagente ou Inconclusivo. 

 É necessário que o profissional capacitado esteja atento e siga 

corretamente o fluxograma para diagnóstico da Sífilis (figura 1), recomendado 

pelo Manual Técnico para Diagnóstico da Sífilis/MS (2015)1. Ressalta-se que 

quando o resultado é Não Reagente no TR, não é necessário solicitar 

amostra para VDRL. 

 Quanto ao caso Reagente, recomenda-se, de imediato, o tratamento 

com a Penicilina e, em até 7 dias,  realizar a coleta venosa para VDRL para 

                                                           
1
 Brasil. Ministério da Saúde.  Manual Técnico para Diagnóstico da Sífilis / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis, 
Aids e Hepatites Virais. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015 Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeutica_atencao_integral_pessoas_inf
eccoes_sexualmente_transmissiveis.pdf 
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encaminhar a amostra, segundo fluxograma laboratorial. Destaca-se que a 

gestante é grupo prioritário para TR, coleta de VDRL e tratamento imediato 

com Penicilina Benzatina. Outro destaque é que em menores de 18 meses, 

não se realiza TR, nesta fase de vida e o diagnóstico deve ser pelo 

VDRL. 

 Lembramos ainda que os casos reagentes para sífilis devem ser 

notificados nas fichas especificas – gestante ou adquirida. 

Fichas de notificação disponíveis em:  
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/Sifilis-
Ges/Sifilis_Gestante.pdf 
http://www.ebserh.gov.br/documents/219273/1426440/sifilis_adquirida.pdf/3f5a68d8-

3439-4a89-ae5b-35c3ca48de63 

 

 

Figura 1: Fluxograma para diagnóstico da Sífilis usando Teste Rápido. 

 


