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RESUMO

Introdução:  As  infecções  de  transmissão  sexual,  como  a  sífilis,  são  um  dos
problemas  de  saúde  mais  comuns  e  ainda  se  desconhece  sua  real  magnitude,
inclusive no Brasil. Algumas explicações podem ser descritas pela insuficiência de
recursos humanos e materiais necessários ao seu diagnóstico em zonas de difícil
acesso, em diversos países (BENZAKEN, 2009). Objetivo Geral: Cumprir a Portaria
2012  de  19/10/16,  que  trata  do  Diagnóstico  Laboratorial  da  Sífilis,  através  da
implantação de novas metodologias, no Laboratório Municipal de Lages. Objetivos
específicos: Implantar o procedimento operacional padrão, baseado no fluxograma
laboratorial para diagnóstico da sífilis, conforme portaria 2012; Criar Procedimento
Operacional Padrão para execução de VDRL, em soro puro e na diluição 1:8, como
teste não-treponêmico; Criar Procedimento Operacional Padrão para execução de
teste rápido de sífilis, como teste treponêmico; Realizar treinamento da equipe para
a  realização  das  novas  metodologias;  Metodologia:  trata-se  de  um  projeto  de
intervenção realizado em um laboratório  público,  com o intuito  de  aplicar  novas
técnicas laboratoriais e treinar os funcionários. Resultados e discussão: o trabalho
iniciou-se com a elaboração dos procedimentos operacionais padrões necessários.
Após, foi realizado o treinamento dos funcionários, a implantação das novas técnicas
e por final a avaliação e acompanhamento constante dos resultados. Conclusões:
Observou-se  grande  dificuldade  dos  colaboradores  em  desenvolverem  novas
metodologias, seja pelo receio do aumento do fluxo de trabalho, como também pela
falta de entendimento da importância de se seguir normas padronizadas. Acredita-se
que  a  implantação  desse  projeto  colabore  para  um  diagnóstico  laboratorial  de
qualidade.
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ABSTRACT

Introduction: Sexually transmitted infections, such as syphilis, are one of the most
common health problems, and its true magnitude is unknown, even in Brazil. Some
explanations  can  be  described  by  the  lack  of  human  and  material  resources
necessary  for  its  diagnosis  in  areas  of  difficult  access  in  different  countries
(BENZAKEN, 2009). General Objective: To comply with Portaria 2012 of 10/19/16,
which deals with the Laboratory Diagnosis of Syphilis, through the implementation of
new  methodologies,  in  the  Municipal  Laboratory  of  Lages.  Specific  objectives:
Implement the standard operating procedure, based on the laboratory flow chart for
the diagnosis of syphilis, according to the 2012 directive; Create Standard Operating
Procedure for VDRL execution in pure serum and 1: 8 dilution as non-treponemal
test; Create Standard Operating Procedure for rapid syphilis test execution, such as
treponemal  test;  Carry  out  team  training  to  carry  out  the  new  methodologies;
Methodology: it is an intervention project carried out in a public laboratory, with the
intention of applying new laboratory techniques and training the employees. Results
and  discussion:  the  work  began  with  the  elaboration  of  the  necessary  standard
operating procedures. After the training of the employees, the implementation of the
new techniques and finally  the evaluation and constant  monitoring of  the results.
Conclusions: It  was observed a great difficulty for the employees to develop new
methodologies, due to the fear of  increasing the workflow, as well  as the lack of
understanding of the importance of following standardized norms. It is believed that
the implementation of this project contributes to a quality laboratory diagnosis.

Key words: Syphilis; VDRL; Rapid test.
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1 INTRODUÇÃO

 O Laboratório Municipal de Lages foi inaugurado em 2004, junto à Vigilância

Epidemiológica  do  município.  Em  2010,  foi  assinado  com  o  Estado  de  Santa

Catarina um termo de cooperação, em que o laboratório municipal começou a fazer

parte da Rede Catarinense de Laboratórios de Saúde Pública, sendo gerenciados

pelo LACEN (Laboratório Central do Estado).

Dentro da estrutura de saúde, são relevantes os serviços que possibilitam o

conhecimento e a análise dos conjuntos de dados laboratoriais em suporte às ações

de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária, campos de atuação da saúde

pública.  Os  Laboratórios  de  Saúde  Pública  são  as  unidades  de  prestação  de

serviços que têm como atividade básica a execução de exames laboratoriais para

identificação  de  agentes  etiológicos  de  determinados  quadros  nosológicos,  o

monitoramento  de  ações  de  controle  sanitário  e  a  participação  em  inquéritos

epidemiológicos (SANTOS, 1997).

O  trabalho  em  conjunto  com  a  Vigilância  Epidemiológica,  permite  que  o

laboratório   atenda  os  usuários  em  investigação  de  patologias  de  interesse

epidemiológico.  Atualmente,  realiza-se  sorologia  para  HIV  e   hepatites  virais,

sorologia VDRL para sífilis, teste rápido para HIV, hepatites e sífilis, baciloscopia e

cultura para tuberculose, baciloscopia para hanseníase e exame parasitológico de

fezes.

A  equipe  é  formada  por  dois  farmacêuticos  bioquímicos,  2  técnicos  de

enfermagem, 1 técnico administrativo, 4 estagiários e 1 auxiliar de limpeza.

Quanto à estrutura física, o laboratório possui: área de recepção, 2 boxes de

coleta, banheiro masculino e feminino, área de preparação das amostras, sala de

sorologia, sala de estufas e geladeiras, sala de microbiologia e parasitologia, área de

expurgo e lavação.

O  laboratório  municipal  é  o  único  que  realiza  a  sorologia  de  sífilis  pelo

Sistema  Único  de  Saúde,  no  município  de  Lages.  Sendo  realizados,

aproximadamente, 840 exames por mês.
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Sabe-se que a sífilis é uma doença infecciosa sistêmica de evolução crônica, além

da transmissão sexual, pode ser transmitida de forma vertical e mais raramente por via

indireta  como forma iatrogênica  e  mais  raramente  sanguínea (PINTO et  al.,  2014).  A

transmissão transplacentária de mães que tiveram o tratamento inadequado, e de mães

que  não  foram tratadas  podem levar  a  graves  consequências  ao  feto  como abortos,

natimortos,  neonatos  enfermos  e  perdas  fetais  tardias  (DOMINGUES  et.al.,  2013;

BORBA; TRAEBERT, 2014). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima 12 milhões de novos casos de

sífilis a cada ano, e mais de 90% desses casos ocorram em países em desenvolvimento

(KAUR; KAUR, 2015).

Os casos de sífilis vêm aumentando no mundo, no Brasil e em Santa Catarina. A

OMS estima que 937 mil pessoas são infectadas a cado ano no país. Em Santa Catarina,

entre os anos de 2010 e 2015, 15.797 pessoas foram diagnosticadas com sífilis adquirida.

Foram registrados 5.706 novos casos de sífilis adquirida apenas no período de 2015 ao

início  de  2016.  Além desses,  foram notificados  3.339  novos  casos  em gestantes  no

período de 2015 e 2016. Os casos de sífilis congênita também tiveram incremento, em

2010 haviam sido notificados 76 casos, entre 2014 e 2015 a sífilis congênita apresentou

crescimento de 75% com 475 novos casos notificados comparados aos 272 em 2014.

Nesse sentido, foram notificados 1.248 casos em crianças menores de um ano no período

de 2010 a 2015, resultando em 58 óbitos em decorrência da sífilis (SANTA CATARINA,

2016).

Quanto ao diagnóstico da sífilis, neste laboratório, aponta-se como um problema, a

não observação da Portaria 2.012 de 19/10/16 e do Manual Técnico para Diagnóstico da

Sífilis, conforme ANEXO A  (BRASIL, 2016). Isso ocorre, devido a falta de suprimentos

materiais, como reagentes, kits e  vidraria, assim como profissionais capacitados para a

realização dos testes.

Hoje, realiza-se apenas o teste não-treponêmico, VDRL (Pesquisa Laboratorial de

Doenças  Venéreas),  para  diagnóstico  da  sífilis,  em  gestantes  e  outros  pacientes,

atendidos neste laboratório. Os que possuem resultado reagente são encaminhados para

o Programa ISTs/HIVAIDS e hepatites virais para consulta médica. 
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Observa-se  na  rotina  diária,  a  necessidade  da  criação  de  procedimentos

operacionais  padrões  (POPs)  que  sigam  as  orientações  do  Manual  Técnico  para

Diagnóstico da Sífilis, que preconiza, que no teste VDRL, sejam testadas amostras de

soro puro e na diluição 1:8, evitando dessa forma, o efeito de prozona (BRASIL, 2016) e

seguir o fluxograma, indicado no manual, com a realização de um teste não treponêmico

(VDRL) e um teste treponêmico (teste rápido).

1.1 Tema

Gestão da Vigilância à Saúde: diagnóstico laboratorial de sífilis em um laboratório

público

1.2 Problemática

Não seguir as orientações da   Portaria 2.012 de 19/10/16 e do Manual Técnico

para Diagnóstico da Sífilis afeta o diagnóstico da sífilis no laboratório municipal?

1.3 Objetivo geral

Cumprir  a  Portaria  2012 de 19/10/16,  que trata  do  Diagnóstico  Laboratorial  da

Sífilis, através da implantação de novas metodologias, no Laboratório Municipal de Lages.

1.4 Objetivos específicos

 Implantar  o  procedimento  operacional  padrão,  baseado  no  fluxograma

laboratorial para diagnóstico da sífilis, conforme portaria 2012;

 Criar Procedimento Operacional Padrão para execução de VDRL, em soro

puro e na diluição 1:8, como teste não-treponêmico (APÊNDICE A);

 Criar Procedimento Operacional Padrão para execução de teste rápido de

sífilis, como teste treponêmico (APÊNDICE B);

 Realizar treinamento da equipe para a realização das novas metodologias;
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1.5 Justificativa

A OMS (Organizão Mundial da Saúde) estima que ocorra anualmente 340 milhões

de  novos  casos  de  ISTs  (Infecções  Sexualmente  Transmissíveis),  entre  estas

enfermidades estão a sífilis, gonorréia, clamídiose e tricomonose (AVELLEIRA; BOTTINO,

2006).  Em relação somente  a  sífilis  estima-se que ocorram a cada ano cerca  de 12

milhões de casos novos no mundo e que, pelo menos, meio milhão de crianças devem

nascer  com a forma congênita  da  doença;  aliado a  estas  situações,  a  sífilis  materna

podem acarretar outro meio milhão de natimortos e abortos. 

No Brasil, a sífilis apresenta-se como uma doença em ascensão com cerca de 900

mil novas ocorrências registradas a cada ano e estima-se que 3,5% das gestantes sejam

portadoras da doença. O risco de transmissão vertical da bactéria encontra-se entre 50 a

85% e as taxas de mortalidade perinatal  chegam a 40% dos casos (HOLANDA et al.,

2011). 

Portanto, este trabalho se justifica pela necessidade de se ofertar um diagnóstico

de  qualidade  à  população,  seguindo  as  normas  contidas  na  Portaria  2012  de  19  de

outubro de 2016.



2 REFERENCIAL TEÓRICO/REVISÃO DE LITERATURA

Neste capítulo, serão abordados os estudos teóricos, revisões científicas e 

dados históricos sobre a sífilis.

2.1 Treponema pallidum

O  Treponema pallidum, Figura 1, é um microrganismo espiralado, fino, que

gira em torno do seu maior eixo e que faz movimentos para frente e para trás, que

facilitam  a  sua  penetração  nos  tecidos  do  organismo  hospedeiro  (JEPSEN;

HOUGEN; BIKCH-ANDERSEN, 1968; HORVÁTH, 2011). 

Acredita-se que sua capacidade de invasão, fixação celular e penetração nos

tecidos deve-se a sua motilidade, a habilidade de aderir às células e a quimiotaxia

que contribuem com o poder  de  virulência  desse patógeno.  O  T.  pallidum pode

sobreviver  por  até  10  horas  em  superfícies  úmidas;  no  entanto,  resseca-se

rapidamente em ambientes secos e é muito sensível à ação do sabão e de outros

desinfetantes (HORVÁTH, 2011). 

Não pode ser visualizado em microscópio de campo claro, por possuir largura

e comprimento abaixo da resolução e pequena diferença de densidade entre parede

celular e corpo (ALVELLEIRA; BOTTINO, 2006; HORVÁTH, 2011). Além disso, seu

cultivo in vitro não é possível, devido a sua natureza fastidiosa e lento crescimento,

que indicam haver limitações metabólicas e exigências ainda não identificadas para

o seu desenvolvimento, restringindo seu estudo (FIELDSTELL et al, 1982).

                                           FIGURA 1 – T. pallidum em microscópio de campo escuro

                                                    Fonte: Lapufpel (2013).
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2.2 Histórico da doença

A sífilis  é  uma  infecção  sexualmente  transmissível  (IST)  causada  pela  bactéria

Treponema pallidum,  conhecida  por  ser  uma  doença  infecciosa,  crônica  e  sistêmica,

exclusiva  da  espécie  humana,  relatada  desde  o  século  XV.  Até  1767,  a  sífilis  foi

confundida com a gonorréia, alguns estudos foram elaborados e com o advento de novas

tecnologias e expansão da ciência, alguns estudiosos do século XVII (Balfour e Hunter)

desenvolveram métodos  de  distinção  entre  a  sífilis  e  a  gonorréia,  onde  levavam em

consideração a aparência e rigidez do  cancro sifilítico (ARAÚJO, 2008). 

No ano de 1906, Wassermann e Neisser descobriram o diagnóstico sorológico desta

doença; em 1928, Alexander Fleming descobriu a penicilina, fármaco usado no tratamento

desta  IST e  no  ano  de  1943,  Arnold  e  Harris  verificaram a  eficiência  deste  fármaco

(GRIEBLER, 2009; AVALLERA; BOTTINO, 2006).

Após a descoberta da penicilina e seu uso no  tratamento da doença, as taxas de

incidência caíram drasticamente a partir do ano de 1950, levando a comunidade médica a

imaginar a erradicação da sífilis durante a década de 70 (JONAS; SPARLING, 1971).

Mesmo  com  a  redução  da  prevalência  desta  infecção,  após  a  descoberta  da

penicilina, pode-se perceber na década de 60 e acentuadamente nos anos 80 e 90, um

aumento significativo no número de casos de sífilis no Brasil e no mundo, especificamente

em sua forma congênita.  Esta doença pode acometer  todas as classes sociais,  e se

classifica como pandêmica. Assim, apesar de ter tratamento eficiente e de baixo custo,

distribuído em todo o território nacional pelo Sistema Único de Saúde (SUS) se mantém

como problema de saúde pública  (FIGUEIRO-FILHO, 2007;  SARACENI  E MIRANDA,

2012; ARAÚJO et al, 2012; AVALLERA; BOTTINO, 2006; BRASIL, 2010).

2.3 Transmissão

Muitos  aspectos  podem  contribuir  para  a  disseminação  da  bactéria  como

biológicos,  comportamentais,  sociais  e  culturais  da  população  (SMAJS;  NORRIS;

WEINSTOCK, 2012). 

Além  da  transmissão  sexual,  pode  ser  transmitida  de  forma  vertical  e  mais

raramente por via indireta como forma iatrogênica e mais raramente sanguínea (PINTO et
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al., 2014). 

O  estudo  realizado  por  Adegoke  e  Akanni  (2011),  demonstrou  ser  possível  a

transmissão  por  transfusão  sanguínea,  sendo  necessária  uma  triagem  rigorosa  dos

doadores quanto à presença de agentes infecciosos, como o T. pallidum.  O pouco tempo

de sobrevivência da bactéria em meio externo e em baixas temperaturas, como as usadas

para a conservação das bolsas de sangue dificulta essa forma de transmissão (BRASIL,

2010). 

A transmissão transplacentária de mães que tiveram o tratamento inadequado ou

que  não  foram tratadas  podem levar  a  graves  consequências  ao  feto  como abortos,

natimortos,  neonatos  enfermos  e  perdas  fetais  tardias  (DOMINGUES  et.al.,  2013;

BORBA; TRAEBERT, 2014). 

2.4 Evolução clínica

Sabe-se  que  a  sífilis,  em alguns  pacientes,  pode  não  manifestar  sintomas   e

quando apresenta, esses terão características imunológicas, histopatológicas e clínicas

distintas, sendo classificados em: sífilis primária, secundária e terciária (figura 2). No caso

de apresentar período de latência é denominada de sífilis latente, na forma recente na

qual o diagnóstico é realizado até um ano depois da infecção e na forma tardia quando o

diagnóstico é posterior a um ano (AVELLEIRA; BOTTINO, 2006). 

                                   FIGURA 2 - Evolução natural da sífilis

                                   Fonte:  Guia de Bolso da Sífilis (2016).
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2.4.1 Sífilis Primária

  A  partir  do  local  de  inoculação,  ocorre  invasão  linfática  e  venosa,  com

multiplicação bacteriana local e disseminação sistêmica cerca de 24 horas após o contato

(TUDDENHAM; GHANEM, 2015). O primeiro sintoma, pode aparecer após 10 a 90 dias,

que é o período de incubação, sendo uma lesão, geralmente única, no local de entrada do

treponema,  com  prevalência  de  90  a  95%  dos  casos,  podendo  cursar  junto  com

enfartamento de linfonodos regionais (AVELLEIRA; BOTTINO, 2006). 

A  lesão,  caracteriza-se  por  ser  roseada  ou  ulcerada,  indolor,  bordas  bem

delimitadas e limpas, base endurecida, com secreção serosa com muitos treponemas, é

chamada de cancro duro ou protossiloma (Figura 3) (TUDDENHAM; GHANEM, 2015). 

No homem é mais comum no sulco balanoprepucial, prepúcio, meato uretral ou

mais raramente intra-uretral. Na mulher é mais frequente nos pequenos lábios, parede

vaginal e colo uterino (AVELLEIRA; BOTTINO, 2006). 

Essa  lesão  se  cura  espontaneamente,  em  aproximadamente  duas  semanas

(AVELLEIRA; BOTTINO, 2006;  AZULAY; AZULAY, 2004). O contato com essa   lesão é

responsável por 95% dos casos de sífilis ( AVELLEIRA; BOTTINO, 2006). 

                                     

                                 FIGURA 3 – Lesão primária da sífilis (cancro duro)

                                        Fonte: Fiocruz (2010).

2.4.2 Sífilis Secundária

A sífilis secundária é uma evolução da sífilis primária não tratada, quando ocorre a

invasão  do  treponema  em  todos  os  órgãos  e  líquidos  do  corpo  e  aparece  como
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manifestação clínica a linfadenopatia generalizada e o exantema cutâneo, com muitos

treponemas, frequentemente em regiões úmidas do corpo, em palmas das mãos e plantas

dos  pés  (Figura  4),  após  duas  a  seis  semanas  essas  lesões  desaparecem

espontaneamente. Alguns pacientes relatam  mal-estar, cefaleia, febre, prurido e hiporexia

nessa fase (ARAÚJO et al., 2008). 

No entanto, se a sífilis secundária não for tratada, ela poderá ficar em um período

de latência recente, com menos de um ano, no qual a doença é assintomática, mas ainda

considerada infecciosa, e outra de latência tardia, com mais de um ano, no qual as lesões

estão  ausentes  e,  nesse  caso,  a  doença  não  é  considerada  infecciosa  (AVELLEIRA;

BOTTINO, 2006).

                  FIGURA 4 – Lesões secundárias da sífilis

                      Fonte: Fiocruz (2010).

2.4.3 Sífilis Terciária

Sabe-se  que  durante  a  evolução  da  sífilis  um  terço  dos  casos  não  tratados

apresentarão  manifestações  do  estágio  tardio  (sífilis  terciária),  um terço  das  pessoas

progredirão para a cura espontânea e um terço continuarão no estado de latência ao

longo da vida (ARAÚJO et al., 2008). 

Na maioria dos caos, os sintomas do estágio tardio ocorrem entre 10 e 20 anos

após a infecção inicial (LARSEN et al., 1998; PIRES et al., 2007). Há três formas comuns

de manifestações de sífilis tardia: goma sifilítica ou lesão gomosa, sífilis cardiovascular e

neurossífilis (AZEVEDO et al., 2009; TRAMONT, 2005). A goma sifilítica pde ocorrer em
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diferentes  órgãos,  como  pele,  fígado,  ossos.  Em  80  %  dos  casos  ocorre  a  sífilis

cardiovascular,  sendo  frequente  a  aortite  sifilítica.   Aproximadamente  15% dos  casos

evoluem para neurosífilis pode ocorrer em qualquer estágio,  contudo, as regiões mais

comumente afetadas são as meninges, nervos craniais e olhos, ocasionando   meningite,

epilepsia,  acidente  vascular  cerebral  e  paralisias  (NYATSANZA;  TIPPLE,  2016;

TRAMONT, 2005).

2.4.4 Sífilis Congênita

A sífilis congênita  é a consequência da disseminação do Treponema pallidum, da

gestante infectada não tratada ou tratada inadequadamente, para o feto, pela placenta ou

durante o parto, caso haja lesões genitais maternas no canal do parto (ARAÚJO et al.,

2008).  

O risco  de infecção do feto varia  de  acordo com a fase clínica da doença na

gestante. Na sífilis secundária, o risco de transmissão é de 70 a 100 %; na sífilis latente

precoce,  de  40  % e  na  sífilis  latente  tardia  de  10  %.  Em cerca  de  40% das  mães

infectadas podem ocorrer abortos espontâneos, óbito fetal ou morte perinatal (TRAMONT,

2005). 

Na sífilis congênita precoce, onde o diagnóstico é feito na criança até dois anos de

idade, esta pode apresentar prematuridade, baixo peso, osteocondrite, periostite, osteíte,

hepatoesplenomegalia,  linfadenopatia  generalizada,  lesões cutâneas exantemáticas  ou

bolhosas, anemia, condiloma plano, hidropsia e pseudo paralisia de membros. Na sífilis

congênita tardia, quando o diagnóstico é feito após os dois anos de vida, a criança pode

apresentar tíbia em lâmina de sabre, fronte olímpica, nariz em sela, dentes de Hutchinson,

mandíbula  curta,  arco  palatino  elevado,  ceratite  intersticial  com  cegueira,  surdez,

hidrocefalia  e  déficit  cognitivo  (TRAMONT,  2005;  KHETARPAL;  KEMPF;  MOSTOW,

2011 ). 

Conforme Benzaken (2009)  os fatores que influenciam na persistência da sífilis

congênita,  como  problema de saúde pública, são:  a falta de percepção das possíveis

consequências graves da sífilis materna e congênita entre os encarregados de formular

as políticas, gestores de programas e provedores de atenção sanitária;  os obstáculos

para o acesso aos serviços de controle pré-natal, seja geográfico ou pela deficiência do

exame ideal; a escassa demanda do exame de detecção entre os usuários dos serviços
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de saúde;  bem como o estigma e a discriminação relacionados com as infecções de

transmissão sexual. Sendo assim, para o seu controle, faz-se necessário romper algumas

destas barreiras que, até hoje,  persistem na maioria dos países em desenvolvimento,

rompendo o paradigma de que a sífilis é uma doença banal.

2.5 Testes de Diagnóstico da Sífilis

O diagnóstico da sífilis é baseado nas manifestações clínicas, pesquisa direta do

agente infeccioso e em testes sorológicos. No caso da sífilis  primária o diagnóstico é

direto, e a partir da terceira ou quarta semana após o aparecimento do cancro podem ser

realizados  testes  sorológicos,  pois  os  anticorpos  já  são  passiveis  de  detecção

(AVELLEIRA; BOTTINO, 2006).

A pesquisa do T. pallidum por microscopia de campo escuro pode ser realizada nas

lesões primárias e secundárias, em que é colhido o exsudato seroso das lesões . Após a

coleta, a amostra  é levada ao microscópio com condensador de campo escuro, o que

permite  a  visualização  de  T.  pallidum  vivo  e  apresentando  mobilidade.(LARSEN;

STEINER; RUDOLPH, 1995; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2015). 

Este é considerado o teste mais eficiente para determinar o diagnóstico direto da

sífilis e possui baixo custo. Além do microscópio com condensador de campo escuro, são

necessários técnicos treinados e experientes, capazes de diferenciar o  T. pallidum de

treponemas  não  patogênicos  e  de  outros  organismos  espiralados,  que  também  são

comumente  encontrados  nas  membranas  genitais  ou  na  mucosa  anal  (JEPSEN;

HOUGEN; BIKCH-ANDERSEN, 1968; HORVÁTH, 2011; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA

SAÚDE, 2015). 

Geralmente,  quando não se encontra o treponema utilizando essa metodologia,

conclui-se que a lesão, não é sifilítica. Porém, pode também significar que: o número de

T. pallidum presente na amostra não é o suficiente para sua detecção, ou a lesão está

próxima da cura natural, ou o paciente recebeu tratamento sistêmico ou tópico. Assim,  o

exame de campo escuro negativo não exclui sífilis  (BRASIL, 2016). 

Mesmo quando o exame de microscopia de campo escuro for positivo, os testes

imunológicos poderão apresentar resultados negativos,  pois a detecção do treponema

nas lesões de indivíduos com cancro primário ocorre antes da soroconversão. Por isso,
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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 (BRASIL, 2016). 

Na pesquisa direta com material corado, a amostra deve ser coletada da mesma

maneira que a amostra para o exame de microscopia de campo escuro. Os métodos

disponíveis são:

- Método Fontana-Tribondeau: deixa-se secar o esfregaço da amostra na lâmina e

depois é feita a coloração utilizando nitrato de prata, que vai impregnar a parede celular

do treponema, permitindo sua visualização ao microscópio;

- Método de Burri: utiliza tinta da China (nanquim);

-  Método  de  coloração  pelo  Giemsa:  cora  o  T.  pallidum  de  maneira  tênue

(palidamente), sendo difícil a observação das espiroquetas; 

- Método de Levaduti: utiliza a prata em cortes histológicos. 

Essas  técnicas  de  microscopia  utilizando  materiais  corados  apresentam

sensibilidades inferiores à microscopia de campo escuro (BRASIL, 2016). 

O  microscópio  de  campo  escuro  e  os  corantes  acima,  nem  sempre  estão

disponíveis  em um laboratório  de rotina,  portanto diagnóstico da sífilis  é baseado em

ensaios sorológicos (SEÑA, WHITE; SPARLING, 2010).

Esse  tipo  de  ensaio  requer  a  detecção  de  dois  tipos  de  anticorpos  não-

treponêmicos  distintos,  anticorpos  não-treponêmicos  (IgG  e  IgM)  contra  lipídeos  que

estão presentes no soro do hospedeiro,  os quais foram produzidos devido ao dano à

membrana  de  suas  mitocôndrias  e  contra  os  lipídeos  de  membrana  de  Treponema

pallidum; e anticorpos treponêmicos produzidos contra determinantes antigênicos de   T.

pallidum (ROTTA, 2005).

Baseado nisso, foram desenvolvidos os testes não-treponêmicos e treponêmicos

descritos abaixo.

2.5.1 Testes não-treponêmicos

São  classificados  em qualitativos  e  quantitativos,  sendo  que  ambos  utilizam  o

mesmo reagente, mas o teste não treponêmico qualitativo apenas informa se anticorpos

foram ou não encontrados na amostra testada. Já o teste quantitativo permite estimar a
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quantidade desses anticorpos presentes mediante a diluição seriada da amostra. Essa

informação é utilizada para se estabelecer em que fase da infecção o diagnóstico está

sendo realizado, e também para o acompanhamento da resposta ao tratamento, visto

que, quando o tratamento é bem-sucedido, os títulos dos exames quantitativos deverão

diminuir. Por isso, que é tão importante, após todo teste não treponêmico qualitativo que

apresente resultado reagente, seja também realizada a testagem quantitativa (BRASIL,

2016).

Os testes não-treponêmicos utilizados são o RPR (do inglês Rapid plasma reagin),

USR (do inglês Unheated serum reagin), TRUST (do inglês Toluidine red unheated serum

test)  e  VDRL (do  inglês  Veneral  disease  research  laboratory),  eles  se  baseiam  na

detecção  dos  anticorpos  não-treponêmicos  que  se  ligam a  cardiolipina  (determinante

antigênico) presente nas micelas da suspensão antigênica (Figura 5) composta por uma

solução  alcoólica  contendo  cardiolipina,  colesterol  e  lecitina  (SMAJS;  NORRIS;

WEINSTOCK, 2012). 

                FIGURA 5 - Representação do antígeno na forma de micela utilizado nos testes 
não-treponêmicos

                    Fonte: BRASIL, 2015.

No VDRL (Figura 6) e USR as várias ligações dos anticorpos à cardiolipina das

micelas, resulta em uma floculação, que é visualizada em microscópio óptico. Nos outros

testes não-treponêmicos citados pode ser visualizada a olho nu, devido à presença de

carvão na suspensão antigênica do RPR e do corante vermelho de toluidina no TRUST

(BRASIL, 2015).



23

                             

                     FIGURA 6 – Visualização de resultado de VDRL em microscópio
óptico em aumento de 100x

                                              Fonte: Pardini (2013).

Nesses testes de floculação, são detectados anticorpos IgM e IgG contra o material

lipídico  liberado  pelas  células  danificadas  em  decorrência  da  sífilis,  e  possivelmente

contra  a  cardiolipina  liberada  pelos  treponemas.  Porém,  esses  anticorpos  não  são

produzidos  exclusivamente  como  consequência  da  sífilis  e  de  outras  doenças

treponêmicas.  Eles podem surgir  em outros agravos que também levam à destruição

celular, gerando resultados falso positivos. Nesse caso, ocorre reação do antígeno com o

soro de  pacientes portadores de doenças autoimunes, malária, infecções virais, doença

de Lyme, hanseníase e a própria condição fisiológica da gravidez.  Os resultados falso

positivos são subclassificados como transitórios, quando a reatividade do teste persiste

por até seis meses, e como permanentes, quando a reatividade do teste persiste por mais

de  seis  meses.  Geralmente,  os  resultados  falso  positivos  apresentam  títulos  baixos,

menores do que 1:8. Entretanto, é importante ressaltar que o título da amostra não pode

ser utilizado para definir os casos suspeitos de falso positivos (JANIER et al., 2014). 

Dessa forma, somente o teste não treponêmico não confirma a infecção pelo  T.

pallidum  e, portanto, não define o diagnóstico de sífilis (BRASIL,2016). 

Por isso, são utilizados como triagem da sífilis, onde a amostra é utilizada e diluída

1:8 a fim de evitar resultados falso negativos, devido ao fenômeno prozona. 

Esse fenômeno consiste na ausência de reatividade aparente no teste realizado

em uma amostra não diluída que, embora contenha anticorpos anticardiolipina, apresenta

resultado  não  reagente  quando  é  testada.  Esse  fenômeno  decorre  da  relação

desproporcional entre as quantidades de antígenos e anticorpos  presentes na reação não
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treponêmica, gerando resultados falsos negativos. Por esse motivo é fundamental que, ao

se realizar qualquer teste qualitativo não treponêmico, a amostra sempre seja testada

pura  e  na diluição 1:8.  O fenômeno de prozona não ocorre  nos testes  treponêmicos

(LARSEN; STEINER; RUDOLPH, 1995; BRASIL, 2014). 

Alguns autores como, Baral et al. (2010) e Smith; Holman (2004) afirmam ocorrer

aumento da incidência do fenômeno de prozona em pacientes infectados pelo HIV. Isso

ocorre, pois, nos estágios iniciais da AIDS, a função anômala das células B pode levar a

uma superpopulação de anticorpos em resposta a um antígeno. Desta forma, um excesso

de anticorpos produzido em resposta a uma nova infecção, no caso a sífilis, pode levar a

inibição da floculação nos testes não-treponêmicos causando o fenômeno prozona.

Após  realizada  a  triagem,  as  amostras  reagentes  devem  ser  tituladas  para

acompanhamento da doença e monitoramento da resposta ao tratamento, sendo que seu

sucesso é indicado pela queda do título. As pessoas que apresentam títulos baixos em

testes não-treponêmicos, não possuem registro de tratamento e sem data de infecção

conhecida,  são consideradas portadoras de sífilis  latente tardia.  Caso a infecção seja

detectada nas fases tardias da doença, títulos baixos podem se manter por meses ou

anos, sendo necessário o conhecimento do histórico do paciente (BRASIL, 2015).

A  partir  do  início  do  tratamento,  o  título  do  teste  não-treponêmico  diminui

progressivamente,  podendo ser  reagente por  longos períodos com baixos títulos (1:1;

1:2), mesmo após a cura da infecção, o que configura a cicatriz sorológica. Ressalta-se,

entretanto, que nos casos de sífilis não-tratada (latente) também são encontrados baixos

títulos  de  anticorpos  não-treponêmicos,  fato  que  demonstra  que  nem  sempre  baixos

títulos são sinônimos de cicatriz sorológica (BRASIL, 2005).

As vantagens em se utilizar os testes não treponêmicos nos laboratórios, são o

baixo custo e a possibilidade de monitorar a resposta ao tratamento. Como desvantagens,

cita-se  a  baixa  sensibilidade  na  sífilis  primária  e  na  sífilis  latente  e  tardia,  além  de

produzirem resultados falso positivos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2015). 

2.5.2 Testes treponêmicos

Baseiam-se na detecção de anticorpos específicos (geralmente IgM e IgG) contra

componentes celulares dos treponemas, utilizando lisados completos de  T. pallidum ou

antígenos treponêmicos recombinantes.
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Os testes treponêmicos são os primeiros a apresentar resultado reagente após a

infecção, sendo comuns na sífilis primária, resultados reagentes em um teste treponêmico

(o FTA-Abs pode tornar-se reativo aproximadamente três semanas após a infecção) e não

reagentes em um teste não treponêmico. Esses testes são úteis também nos casos em

que os testes não treponêmicos apresentam pouca sensibilidade, como, por exemplo, na

sífilis tardia (LARSEN et al., 1998). 

As  metodologias  empregadas  nos  testes  para  detecção  dos  anticorpos

treponêmicos são: imunoflorescência indireta (FTA-abs) (Figura 7), do inglês Fluorescent

Treponemal Antibody Absorption), hemaglutinação e aglutinação passiva (TP-PA/TPHA,

do  inglês  T.  pallidumpassive  particle  agglutination  e  T.  pallidumhemagglutination  test),

quimiluminescência  (CMIA,  do  inglês  Chemiluminescent  Magnetic  Imunossay),

imuoenzimático (ELISA, do inglês Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), Western blot e

testes imunocromatográficos (testes rápidos (TR) ou pint of care (POC)), os quais são

usados como testes  confimatórios,  quando adotado o fluxograma 1 (teste inicial  não-

treponêmico confirmado por teste treponêmico) indicado pelo Ministério da saúde para o

diagnóstico  de  sífilis  para  serviços  que  dispõem  de  infraestrutura  laboratorial  com

capacidade de liberação rápida dos resultados (BRASIL, 2010).

                        FIGURA 7 – T. pallidum na reação de imunofluorescência indireta (FTA-
abs)

                                             Fonte: Pardini (2013).
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O teste rápido (TR) (Figura 8)  é um teste treponêmico utilizado no diagnóstico

conclusivo da sífilis (PINTO et al., 2014). 

A execução, leitura e interpretação do resultado ocorrem em até 30 minutos, sem a

necessidade de estrutura laboratorial, o que permite um amplo acesso do teste a lugares

sem a estrutura demandada pelos demais testes sorológicos. O teste rápido, geralmente,

utiliza a metodologia de imunocromatografia de fluxo lateral ou de imunocromatografia em

plataforma de duplo percurso – DPP do inglês Dual Path Platform (BRASIL, 2015).

                            FIGURA 8 – Teste rápido de sífilis
                                  Fonte: Blog da saúde (2016).

Em  aproximadamente  85%  dos  casos,  os  testes  treponêmicos  permanecem

reagentes durante toda a vida nas pessoas que contraem sífilis, independentemente de

tratamento (SCHROETER et al., 1972). Dessa forma, não são úteis para o monitoramento

da  resposta  à  terapia  (JANIER  et  al.,  2014;  ORGANIZAÇÃO  MUNDIAL DA SAÚDE,

2015). 

Cerca de 1% da população apresenta  resultados falso-positivos  para  os testes

treponêmicos,  sendo  que  essa  exceção  é  geralmente  observada  em  portadores  da

doença de Lyme. Nesses pacientes, o teste não treponêmico geralmente é não reagente.

Quando um teste treponêmico é reativo após a realização de um teste não treponêmico

também reativo,  a  especificidade do resultado aumenta,  permitindo a  confirmação do

diagnóstico de sífilis (BRASIL, 2016). 
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A figura  9 apresenta a especificidade e sensibilidade de cada teste.

     FIGURA 9  - Sensibilidade e especificidade dos testes sorológicos

     Fonte: Guia de Bolso da Sífilis (2016).

2.6 Diagnóstico da Sífilis

O  controle  da  sífilis,  assim  como  o  de  qualquer  outra  DST,  pressupõe  que

indivíduos  saudáveis  não  se  exponham  a  infecções.  Caso  isso  ocorra,  que  tenham

reduzida a possibilidade de infectarem-se e, se ainda assim, adoecerem que recebam

tratamento eficaz, o mais prontamente possível, interrompendo a cadeia de transmissão. 

Nos  países  desenvolvidos,  e  em boa  parte  das áreas  urbanas dos  países  em

desenvolvimento, existem condições objetivas para que tal controle aconteça, sendo a

ocorrência eventual de casos, decorrente de práticas sexuais desprotegidas, estando a

efetividade do controle dessas afecções mais diretamente vinculado à órbita da educação

sanitária  e  não  ao  incremento  de  tecnologias  em  saúde.  No  entanto,  persistem  em

diferentes  áreas  geográficas  do  mundo,  mesmo  nas  mais  desenvolvidas,  grupos

populacionais com pouco ou nenhum acesso às mais simples tecnologias em saúde,

como os testes sorológicos para diagnóstico da sífilis (BENZAKEN, 2009).

Os testes para sífilis podem ser utilizados para triagem de pessoas assintomáticas

ou para diagnóstico em pessoas sintomáticas, nas quais a anamnese e o exame físico

devem ser cuidadosos. 
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Para a escolha dos diferentes testes para diagnóstico da sífilis, é indispensável que

se considerem os diferentes estágios da doença. A Figura 10 apresenta o desempenho

dos testes laboratoriais em cada estágio da sífilis. 

FIGURA 10 – Desempenho dos testes laboratoriais associados a cada fase da sífilis não-

tratada

 Fonte: BRASIL, 2016.

Na sífilis primária, os anticorpos começam a surgir na corrente sanguínea cerca de

7 a 10 dias após o aparecimento do cancro duro. Por isso, no início desse estágio, os

testes  imunológicos  podem não  apresentar  reatividade.  A prova  do  VDRL positiva-se

entre  cinco  e  seis  semanas  após  a  infecção  e  entre  duas  e  três  semanas  após  o

surgimento  do  cancro.  Portanto,  pode  estar  negativa  na  sífilis  primária  (AVELLEIRA,

2006). Já o FTA-Abs se torna reagente, em torno de 10 dias da evolução do cancro duro

(BRASIL, 2016)..  

Para indivíduos com histórico de sífilis tratada, o diagnóstico, além de considerar a

presença de lesões típicas, deve considerar o título encontrado no teste não treponêmico

quantitativo.  O  resultado  desse  teste  deve  apresentar  elevação  de  títulos  em  duas

diluições, quando comparado com os resultados dos testes previamente realizados para o

monitoramento do tratamento anteriormente instituído. É importante enfatizar que a sífilis

curada não confere imunidade e que uma pessoa pode contrair a infecção tantas vezes
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quantas for exposta a ela (BRASIL, 2016). 

Na sífilis secundária, os testes sorológicos são reagentes. A positividade do VDRL

pode alcançar 100%, sendo que a sífilis secundária e a latente precoce (até um ano de

duração), apresentam os valores mais altos na titulação no exame quantitativo (BRASIL,

2016). 

Após o tratamento da sífilis secundária, os testes treponêmicos, na grande maioria

dos  casos,  permanecem  reagentes  por  toda  a  vida  do  usuário,  e  os  testes  não

treponêmicos podem ter comportamento variável. Em alguns indivíduos tornam-se não

reagentes,  e  em  outros  permanecem  indefinidamente  reagentes  em  baixos  títulos

(BRASIL, 2016). 

Caso  não  seja  tratada,  a fase  secundária  evolui  no  primeiro  ano  (recente)  e

segundo  (tardio)  da  doença  com  novos  surtos  que  regridem  espontaneamente

entremeados  por  períodos de latência  cada vez  mais  duradouros.  Por  fim,  os  surtos

desaparecem, e um grande período de latência se estabelece. Os testes treponêmicos

permanecem  reagentes,  e  observa-se  uma  diminuição  dos  títulos  nos  testes  não

treponêmicos quantitativos.  Os estudos que acompanharam a evolução natural da sífilis

mostraram que um terço dos pacientes obtém a cura clínica e sorológica, outro terço

evoluirá  sem sintomatologia,  mas  mantendo  as  provas  sorológicas  não  treponêmicas

positivas.  E,  num  último  grupo,  a  doença  voltará  a  se  manifestar  (sífilis  terciária)

(AVELLEIRA, 2006).   

Na sífilis terciária, geralmente se observa, testes treponêmicos reagentes e  títulos

baixos nos testes não treponêmicos, raramente sendo negativos (BRASIL, 2016). 

Em relação a sífilis congênita, observa-se que com a instituição da Rede Cegonha,

no âmbito do SUS, pela portaria número 1.459 de 2011, passou-se a realizar teste rápido

para sífilis nas mães, antes do parto e caso apresente resultado reagente, já é feito a

coleta de sangue periférico do RN (SÃO PAULO, 2016).

Sabe-se que RN de mães com sífilis, mesmo os não infectados, podem apresentar

sorologia  reagente  por  possuírem  anticorpos  IgG  treponêmicos  e  não-treponêmicos

maternos.  Os  títulos  referentes  a  essa  transferência  passiva  caem  gradualmente  no

terceiro e quarto mês de vida, sendo que, na infecção congênita, os títulos se elevam

(NEVES et al., 1997).

Para  a   confirmação  do  diagnóstico  em RN,  utiliza-se  a  sorologia  treponêmica

composta por FTA-Abs e ELISA que detectam IgM. Mas como, sua sensibilidade é baixa
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(<50%) deve-se levar em conta que um resultado não-reagente não exclui o diagnóstico

de sífilis congênita, sendo recomendado que seja feita a análise clínica e epidemiológica

do caso. A partir dos 18 meses, um resultado reagente no teste treponêmico confirma a

infecção (BRASIL, 2016).

2.7 Fluxogramas para o diagnóstico imunológico da sífilis

A Portaria 2012 de 19 de outubro de 2016 criou o Manual Técnico para Diagnóstico

da  Sífilis.  Essa  portaria  foi  assinada  considerando-se  o  a  necessidade  de  se  criar

alternativas para a ampliação do acesso ao diagnóstico da infecção pelo T. pallidum.

Esse Manual Técnico foi elaborado com o intuito de ampliar as possibilidades de

diagnóstico, além de orientar e subsidiar, especialmente, os profissionais de saúde na

realização da testagem da sífilis. Nele são apresentados três fluxogramas que permitem o

diagnóstico seguro dessa infecção e permite que os profissionais e os serviços de saúde

possam fazer as escolhas adequadas a sua realidade, de modo a viabilizar o acesso de

todos os indivíduos ao diagnóstico seguro da sífilis.

Um fluxograma é a combinação de dois ou mais testes sequenciais, com o  objetivo

de aumentar o valor preditivo positivo (VPP) de um resultado reagente no teste inicial. O

VPP é  a  proporção  de  indivíduos,  normalmente  em  porcetagem,  com  um  resultado

positivo em um teste e que apresentam a doença ou condição de interesse (BRASIL,

2016). 

 O  fluxograma,  que  será  adotado  pelo  Laboratório  Municipal  de  Lages,  é  o

apresentado abaixo (Figura 11). O primeiro teste indicado é um teste não treponêmico,

nesse caso, o VDRL, que possui menor custo, boa sensibilidade e é de fácil execução. O

segundo teste, habitualmente mais caro e mais específico, visa confirmar o diagnóstico,

eliminando possíveis resultados falso-positivos que tenham sido gerados no teste não

treponêmico, nesse laboratório, o teste treponêmico adotado é o teste rápido. Quando

ambos os testes apresentam resultados reagentes, realiza-se um teste não treponêmico

quantitativo para a definição do título de anticorpos presentes na amostra. Esse teste

quantitativo serve como base para o posterior monitoramento da eficácia do tratamento

(BRASIL, 2016).
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FIGURA 11 - Fluxograma  com teste de triagem não-treponêmico confirmado por teste 
treponêmico

                 Fonte: DDAHV/SVS/MS (2016).

Os resultados encontrados devem ser interpretados da seguinte forma:

-  Amostra  não  reagente  no  teste  inicial  (não  treponêmico)  tem  seu  resultado

definido como: “Amostra não reagente para sífilis”. Se persistir a suspeita clínica de sífilis,

deve-se repetir esse fluxograma após 30 dias com a coleta de uma nova amostra para a

exclusão do diagnóstico. 

-  Amostra  com  resultados  reagentes  nos  dois  testes  (não  treponêmico  e

treponêmico)  tem seu resultado definido  como:  “Amostra reagente para  sífilis”.  Nesse

caso,  deve-se  realizar  a  quantificação  dos  anticorpos  por  meio  de  testes  não

treponêmicos quantitativos e incluir o título encontrado no laudo final. 

- Resultado reagente com titulação igual ou inferior a 1/4 no teste não treponêmico

e não reagente no teste treponêmico é sugestivo de ocorrência de um resultado falso-

positivo no teste não treponêmico.  Nesse caso, a amostra tem seu resultado definido

como: “Amostra não reagente para sífilis”. 

O laudo deverá conter os resultados de todos os testes realizados com a amostra

(BRASIL, 2016). 



3. METODOLOGIA

3.1 Público-alvo

O Laboratório Municipal de Lages é referência na realização do exame de

VDRL, pelo SUS (Sistema Único de Saúde), no município de Lages. Atualmente,

atende todas as gestantes da rede e a população interessada em realizar o referido

teste, atendendo em livre demanda.

Este projeto, além da realização do VDRL em soro puro, propõe a realização

de  VDRL  em  diluição  1:8  e  o  teste  rápido  de  sífilis  como  confirmatório  do

diagnóstico.

O público-alvo do projeto serão todos os usuários que realizam o exame de

VDRL,  nesse  laboratório,  destacando-se  as  gestantes  e  parceiros,  puérperas  e

recém-nascidos.

 Sabe-se  que  são  realizados,  em  média,  840  testes  de  VDRL por  mês.

Desses,  cerca  de  200  pacientes,  são  gestantes;  15  são  recém-nascidos

diagnosticados com sífilis congênita e o restante, a população em geral. Dos 840

testes realizados/mês, aproximadamente 220 apresentam resultado reagente, sendo

realizado o teste rápido, como teste confirmatório. 

Além dos usuários do serviço, os funcionários do laboratório,  também são

público-alvo, pois receberão treinamento para a realização das novas metodologias

de trabalho.

3.2 Ações de intervenção

Na execução do PI serão realizadas as seguintes ações:

- compra do reagente VDRL, na quantidade necessária para a realização do teste

em soro puro e na diluição 1:8. Convém ressaltar, que a partir da implantação da

nova metodologia, será utilizado o dobro de reagente utilizado até o momento;

- pedido mensal de teste rápido de sífilis para o Ministério da saúde, via Regional de

saúde;

- Criação de POP para realização de técnica de VDRL;



33

- Criação de POP para realização de teste rápido de sífilis;

- Criação de POP explicativo de como seguir o fluxograma laboratorial indicado no Manual

Técnico;

- Criação de Registro de Treinamento de Funcionários;

- Realização de treinamento dos funcionários;

- Acompanhamento dos funcionários, por no mínimo, 3 rotinas;

- Participação de Programa de Controle de Qualidade, para teste rápido, elaborado pelo

AEQ-TR  (Programa  de  Avaliação  Externa  da  Qualidade  para  Testes  Rápidos),

contemplando 1 funcionário por rodada;

- Participação de Programa de controle de qualidade de VDRL, elaborado pelo PNCQ

(Programa Nacional de Controle de Qualidade);

-  Elaboração  de  POP  e  Registro  de  Não-Conformidades,  para  acompanhamento  e

investigação de reclamações de pacientes e profissionais da saúde, quanto a resultados

inconsistentes;

O treinamento consistirá em aulas teóricas “Diagnóstico de sífilis”, “Cuidados na

execução  dos  TR”  e  “Avaliação  de  Qualidade  de  TR”  todas  disponíveis  em

www.telelab.aids.gov.br.  O treinamento prático será dado pelo farmacêutico-bioquímico

que  acompanhará  os  funcionários  por,  no  mínimo,  3  rotinas,  conforme Procedimento

Operacional Padrão (POP) (apêndice A e B) e registro de treinamento (REG) (apêndice

C).

3.3 Recursos Humanos e Materiais

O responsável pelo treinamento será o farmacêutico-bioquímico e os funcionários

que  serão  treinados  serão:  2  técnicos  de  enfermagem,  1  técnico  administrativo  e  2

estagiários de Biomedicina.

Os materiais teóricos a serem utilizados serão: POP da Técnica de VDRL, POP da

técnica  de  teste  rápido,  Manual  Técnico  para  Diagnóstico  da  Sífilis  (anexo  A),  aulas

disponíveis em telelab.aids.gov.br e mapa de trabalho de VDRL (apêndice G) . 

Para a realização das técnicas serão utilizados: reagente para VDRL (adquirido

pelo município), kit para teste rápido de sífilis (adquirido pelo Ministério da Saúde).

3.4 Parceiros ou Instituições Apoiadoras

http://www.telelab.aids.gov.br/
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Todas essas etapas,  serão realizadas no Laboratório  Municipal  de  Lages,  com

materiais adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde e Ministério da Saúde, também

serão utilizados materiais teóricos produzidos pelo Ministério da Saúde.

3.5 Avaliação da proposta de intervenção

A avaliação será feita através da participação em dois programas de Controle de

Qualidade:  o  AEQ-TR e  o  PNCQ.  Além disso,  através  do  acompanhamento  de  não-

conformidades registradas.

3.6 Resultados Esperados

Com a execução das etapas acima descritas, espera-se sensibilizar os funcionários

envolvidos nos processos, sobre a importância: da realização dos exames, conforme  o

Manual Técnico de Diagnóstico da Sífilis, e dessa forma realizar o exame de VDRL no

soro  puro  e  na  diluição  1:8  e  a  adoção  do  teste  rápido  de  sífilis  como  um  teste

confirmatório de diagnóstico. 

Com a implantação das novas metodologias de trabalho, espera-se realizar   o

treinamento  dos  funcionários  a  fim  de  garantir  o  correto  seguimento  do  fluxograma

laboratorial indicado pelo manual.

3.7 Cronograma de execução do Projeto de Intervenção

A execução do PI, segue o cronograma abaixo:

TABELA 1 – Cronograma das atividades do Projeto de Intervenção

Tabela 1. Cronograma das atividades do Projeto de Intervenção
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1. ATIVIDADES 2. PRAZOS

Compra de reagente para VDRL: compra
realizada pelo Fundo Municipal da Saúde,
com  recursos  do  bloco  de  Vigilância  em
Saúde,  conforme especificações técnicas,
solicitadas pela bioquímica responsável;
Especificações  técnicas:  reagente  para
VDRL,  estabilizado,  pronto  para  uso,  faz
em  média  250  testes,  com  2  anos  de
validade a partir da data de compra.

Compra realizada em outubro de 2017, com
quantidade suficiente para 2 anos.

Aquisição  de  teste  rápido  de  sífilis:
através  de  pedido  mensal  enviado  a
Regional  de  Saúde,  são  entregues  no
laboratório,  testes  na  quantidade  para  1
mês.

Recebimento de forma contínua a partir de
setembro de 2017, através da Regional de
Saúde.

Criação  de  POP  para  a  realização  de
VDRL: POP criado conforme descrição da
técnica  de  VDRL  existente  no  manual
Diagnóstico  da  Sífilis,  ficando  em  local
visível  para  consulta  de  todos  os
funcionários.

Realizado em novembro de 2017

Criação  de  POP  para  a  realização  de
teste  rápido: POP  criado  conforme  as
orientações  da  bula  do  kit  e  das
orientações gerais disponíveis no curso do
telelab: “Cuidados na Execução de Testes
Rápidos”,  ficando  em  local  visível  para
consulta de todos os funcionários.

Realizado em novembro de 2017

Criação  de  laudo  técnico  de  VDRL:
criação  de  laudo,  a  ser  entregue  para  o
paciente,  no  programa  de  informática
GEMUS,  contendo:  dados  do  laboratório,
dados  do  paciente,  nome  do  exame  e
técnica utilizada e resultado.

Realizado em janeiro de 2018

Criação de laudo técnico de teste rápido
de sífilis:  criação de laudo, a ser entregue
para  o  paciente,  no  programa  de
informática  GEMUS,  contendo:  dados  do
laboratório,  dados  do  paciente,  nome  do
exame e técnica utilizada e resultado.

Realizado em janeiro de 2018
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Treinamento  dos  funcionários:
treinamento de 2 técnicos e 2 estagiários
utilizando os vídeos do telelab, leitura dos
POPs,   demonstração  da  realização  das
técnicas  e  acompanhamento  dos
funcionários  durante  3  dias  consecutivos,
na realização dos exames

Realizado em janeiro de 2018

No período de fevereiro/18 a setembro/18 a
bioquímica  responsável  pelo  PI  e  pelo
laboratório  encontra-se  em  licença
maternidade

Acompanhamento dos registros de não-
conformidades  e  resolutividade:
reclamações  quanto  a  qualidade  de
material  técnico  utilizado,  dificuldades  na
realização  das  técnicas,  resultados
discordantes, reclamações dos usuários e
profissionais  da  saúde  deverão  ser
registradas  e  encaminhadas  aos
profissionais  responsáveis  para  resolução
e contato com os reclamantes, no prazo de
20  dias.  Logo  após  arquivadas,  para
consulta  posterior,  se necessário,  por  um
período de 5 anos.

A partir de outubro de 2018

Acompanhamento  dos  resultados  dos
programas  de  Controle  de  Qualidade:
acompanhar  os  resultados  obtidos  pela
equipe, no programa mensal de controle de
qualidade do PNCQ e do teste rápido de
sífilis  do  AEQ-TR.  Qualquer  resultado
divergente, deve ser descrito no registro de
não-conformidades,  investigado  e
apontadas  soluções  necessárias  para
evitar novas não-conformidades.

A partir de outubro de 2018

 Fonte: a própria autora (2018).



4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este projeto busca contribuir significativamente para a implantação de novas

metodologias, no Laboratório Municipal de Lages, e com isso melhorar o diagnóstico

da sífilis.

Ao se alcançar o objetivo geral do trabalho,  o laboratório municipal cumprirá

todos os quesitos mencionados na Portaria 2012 de 19/10/16.

Quanto  aos  objetivos  específicos,  atualmente  segue-se  o  fluxograma

laboratorial para diagnóstico da sífilis, sendo realizado primeiramente o teste VDRL,

em  todos  os  pacientes,  e  em resultados  reagentes,  o  teste  rápido,  como  teste

confirmatório. 

Outro objetivo alcançado é a execução da técnica de VDRL na diluição 1:8,

ainda  na  triagem  dos  pacientes.  Com  a  realização  dessa  etapa,  passou-se  a

consumir o dobro de reagente, fato que teve que ser justificado ao setor de compras.

Já a realização do teste rápido é feita conforme indicações da bula de cada

kit, sendo que a equipe não apresenta dificuldades em seguí-las.

O  treinamento  contínuo  dos  funcionários,  também  é  um  dos  objetivos

conquistados, já que a rotatividade dos mesmos, é grande e as técnicas realizadas

no laboratório não são demonstradas em cursos técnicos de enfermagem. Após o

treinamento,  os  funcionários  assinam um registro  que  comprova  que  receberam

treinamento e estão aptos a realizarem as atividades.

Assim, sabendo que a sífilis  é uma doença de grande importância para a

saúde pública, há a necessidade de se reforçar as ações para o seu controle, com

estratégias  de  rastreamento,  diagnóstico  e  tratamento  precoces,  evitando

complicações, diminuindo a morbidade com melhoria da saúde sexual e reprodutiva

da população geral e em especial às mais vulneráveis. 

Diante dessa realidade, é imprescindível oferecer a população um diagnóstico

de qualidade, cabendo ao gestor público ofertar material em quantidade e qualidade

adequado.  Além  de,  criar  procedimentos  que  garantam  a  correta  execução  do

fluxograma laboratorial para diagnóstico da sífilis.
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