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Introdução

A Sífilis é uma doença sistémica transmitida por via

sexual e vertical causada pela espiroqueta Treponema

pallidum. O aparecimento de testes treponémicos

automatizados em regime de screening, permitiu inverter

a sequência laboratorial dos testes outrora realizados

(algoritmo reverso).

Teste 
Treponémico
Automático

Negativo (-) STOP

Positivo (+) Rapid Plasma 
Reagin (RPR)

Positivo (+) STOP

Negativo (-) ELISA IgM 
IgG

Métodos

Estudo descritivo retrospetivo baseado na análise dos

resultados de diagnóstico laboratorial de Sífilis no

laboratório de Patologia Clínica do Hospital da Senhora da

Oliveira - Guimarães entre 2019 e 2021.

Resultados

Conclusões

O número de testes realizado anualmente foi pouco afetado pelo período de pandemia Covid-19. O algoritmo reverso de diagnóstico

com teste automático por imunoquimioluminescência permite uma abordagem uniformizada de pesquisa de sífilis e elimina a

necessidade de realização de RPR em todos os doentes.
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Origem
Pedido
Teste

SU 
16%

Consulta 
47%

Internamento
35%

<18
• 1,3% dos testes 
• 4,7% dos positivos

18-65
• 75% dos testes 
• 61% dos positivos

>65
• 23% dos testes 
• 33% dos positivos

Dados por faixa etária

RPR 
negativo
em 2,8% 

Confirmado
por ELISA 

<1% falsos
positivos

Evolução do número de testes automáticos realizados por ano Dados por sexo

Dados por origem do pedido

Confirmação resultado

As mulheres representam mais de metade dos testes mas apenas um terço

dos positivos. Os valores por sexo e faixa etária foram estáveis ao longo dos

3 anos.

Os 832 testes automáticos positivos foram seguidos de RPR que foi negativo

em 23 casos (2,8%). Nesses 23 casos sujeitos a ELISA apenas 8 não foram

confirmados (<1% falsos positivos).

Os serviços de Medicina Interna e Obstetrícia corresponderam à quase

totalidade dos pedidos.
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