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RESUMO 

Treponema pallidum subespécie pallidum é o agente causador da sífilis, uma doença 

sexualmente transmissível, de distribuição mundial que é conhecida há mais de 500 anos. É 

chamada de “A Grande Imitadora” por ser capaz de mimetizar diferentes doenças como 

hanseníase, lúpus, líquen, micoses, farmacodermias entre outras, o que pode tornar o 

diagnóstico da sífilis bastante desafiador.   Estudos sobre esse organismo são complicados, 

pois o T. pallidum é uma bactéria não cultivável. Sendo assim, ferramentas moleculares se 

tornam muito úteis para a determinação da diversidade e epidemiologia das infecções, além 

de ter o potencial de aprimorar o tratamento clinico, os métodos de prevenção e controle e de 

contribuir para o melhor entendimento sobre aquisição e transmissão da sífilis. Este estudo 

teve como objetivos: (i) confirmar o diagnóstico da sífilis de amostras clínica atípicas, através 

de métodos moleculares (ii) realizar a identificação molecular das cepas circulantes nos 

isolados desses pacientes, (iii) identificar a presença de mutação no gene 23S rRNA do T. 

pallidum, que comprovadamente confere resistência antibiótica ao macrolídeo. Foi um estudo 

transversal, descritivo para a presença de infecção por Treponema pallidum: com o objetivo 

verificar a utilidade de ferramentas moleculares para o diagnóstico e tipificação da sífilis em 

pacientes atendidos no Ambulatório Souza Araújo – IOC/FIOCRUZ. A análise molecular 

teve como alvo três genes: (1) o gene tpp15 (que codifica uma proteína de 15KDa); (2) o gene 

arp, e (3) o gene que codifica para o 23S rRNA. Resultados: O DNA treponêmico foi 

encontrado em 31 (87%) pacientes. 46,6% das amostras testadas foram positivas para o gene 

23S rRNA e foram examinadas para resistência a macrolídeos. Em dois (2,7%) isolados de 

dois (6,5%) pacientes, foi identificada a mutação A→G (A2058G). Um total de cinco cepas 

foram identificadas, sendo os subtipos 14 (38%) e 7 (31%) os mais predominantes. Um 

paciente teve duas cepas identificadas em diferentes amostras coletadas no mesmo episódio, 

senda cada uma delas com um perfil diferente para resistência aos macrolídeos. Nossos 

resultados demonstram a boa eficácia do diagnóstico molecular da sífilis e a prevalência do 

subtipo 14; demonstra também a existência de cepas mutantes que são resistentes aos 

macrolídeos. Diferentes genótipos de T. pallidum podem ser identificados em um mesmo 

paciente o que pode significar reinfecção ou co-infecção. 

 

Palavras-chave: Sífilis; T. pallidum subesp. pallidum; diagnóstico molecular, 

identificação molecular; sequenciamento;  arp; 23S rRNA. 



 
 

 

ABSTRACT 

Treponema pallidum subsp. pallidum is the causative agent of syphilis, a sexually 

transmitted disease that has been known more than 500 years. It’s called “The Great Imitator” 

as it mimics different diseases as Hansen’s disease, lupus, lichen planus, yeast infections, 

drug-induced skin disorders among others, which can make the diagnosis of syphilis very 

challenging.   Identification of the organism was complicated because T. pallidum is a non-

cultivable bacteria, with that, molecular typing is a powerful tool for determining diversity 

and epidemiology of infections, in addition, has the potential of improve the clinical 

treatment, the prevention and control methods, add to that can contribute for the better 

knowledge about acquirement and transmission of syphilis. This study has as objective: (i) 

confirm the diagnosis of syphilis form atypical clinical samples, by molecular methods; (ii) 

identified subtyping of the circulating strains in this patients; (iii) identified the presence of 

gene 23S rRNA mutation, which is proven as responsible for macrolide resistance. It was a 

transversal study, descriptive for the presence of T. pallidum infection: with the purpose of 

verifying the usefulness of molecular tools for the diagnosis and subtyping of syphilis in 

patients attended at the Souza Araújo Ambulatory – IOC/FIOCRUZ. The molecular analyses 

target four genes: (1) tpp15 gene (that encode a protein of 15KDa); (2) arp gene, and (3) 23S 

rRNA gene. The treponemical DNA has been found in 31 (87%) patients. The mutation in the 

23S rRNA gene was identified in 46% of the samples and this mutation was confirmed. In 

two samples from two different patients, was identified the A→G (A2058G) mutation. A total 

of five strains where identified, being the subtypes 14 and 7 the most prevalent. One patient 

had two different strains in the same episode, which one with a different macrolide resistance 

profile. Our study demonstrated good efficacy of the molecular diagnosis for syphilis and 

prevalence of 14 subtypes; also demonstrate the existence of mutant strains that are resistant 

to macrolides. Different genotypes of T. pallidum could be identified at the same patient 

which can mean re-infection or co-infection.  

 

Key words: Syphilis T. pallidum subsp. pallidum; molecular diagnosis; molecular 

identification, DNA sequencing; arp; 23S rRNA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“A sífilis é o exemplo de uma DST que pode ser 

controlada com sucesso por meio de ações e 

medidas de programas de Saúde Pública em 

virtude da existência de testes diagnósticos 

sensíveis, tratamento efetivo e de baixo custo. No 

entanto, continua como sério problema de Saúde 

Pública no Brasil” - CNDST/AIDS, 2007. 

 

A sífilis é uma doença infecciosa crônica, que desafia há séculos a humanidade. É uma 

infecção sexualmente transmissível que acomete praticamente todos os órgãos e sistemas, e, 

apesar de ter tratamento eficaz e de baixo custo, vem se mantendo como problema de saúde 

pública até os dias atuais (AVELLEIRA & BOTTINO, 2006). 

A terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) será adotada nesta 

dissertação, em substituição à expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), em 

consonância com a utilização internacional empregada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e pela sociedade científica.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO) tem produzido estimativas de 

prevalência global e regional das quatro IST curáveis (sífilis, gonorreia, clamídia e 

tricomoníase) aproximadamente a cada cinco anos, desde 1995. Em sua última estimativa 

global, em 2012, estimou-se que ocorreram anualmente 357 milhões de novos casos de ISTs 

tratáveis no mundo, dos quais 6 milhões correspondem a casos de sífilis (WHO, 2015). 

Estudo publicado pelo Ministério da Saúde (MS) em 2010 mostrou dados relevantes para 

avaliar a situação das ISTs no país, estimou-se que a cada ano ocorressem 937.000 casos de 

sífilis, mas como neste período a sífilis adquirida não era uma doença de notificação 

compulsória, os estudos epidemiológicos tinham seu dados subestimados. Espera-se que com 

a inclusão da sífilis adquirida na Lista de Notificação Compulsória (Portaria nº 2.472/GM/MS 

de 31 de agosto de 2010 – DOU de 1º de setembro de 2010; seção I pag. 50) possamos ter, em 

breve, dados de prevalência e incidência que venham a condizer mais com a realidade vista 

nos serviços que atendem ISTs por todo Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

O agente etiológico da sífilis é uma bactéria chamada Treponema pallidum subespécie 

pallidum, que não é cultivada em meios de cultura artificiais, e é extremamente sensível à 

temperatura, oxigênio e outros fatores como umidade e desinfetante, sendo geralmente 

propagado in vivo em animais de laboratório. A incapacidade de cultura de T. pallidum em 
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meios artificiais torna extremamente difícil a identificação de fatores de virulência ou de 

regulação envolvidos na patogênese da sífilis. A escassez de informação sobre os fatores que 

influenciam na sua relação com o hospedeiro, durante a infecção sifilítica, tem exigido da 

comunidade científica um maior esforço em busca de técnicas que ajudem a elucidar tantas 

dúvidas a cerca da patogênese, evolução, tratamento e diagnóstico da sífilis (CENTURION-

LARA et al., 2013; PENG et al., 2011; FRENCH et al., 2007; ŠMAJS et al., 2006) 

Para tanto, o emprego de técnicas moleculares de Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR) e sequenciamento devem ser empregadas como métodos complementares para a 

investigação da infecção sifilítica. Através das técnicas moleculares é possível o diagnóstico 

preciso da infecção, a detecção dos subtipos circulantes (identificação molecular) e avaliação 

da sua suscetibilidade aos antibióticos. As informações que podem ser obtidas pelas técnicas 

moleculares são inúmeras e ajudam a elucidar muitas das dúvidas que permanecem assolando 

a comunidade médica mesmo após cinco séculos de convívio com a sífilis (ŠMAJS et al., 

2006).  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. CONTEXTO HISTÓRICO 

A sífilis é uma doença infecciosa crônica curável, causada por uma bactéria Gram 

negativa, que há séculos vem desafiando a humanidade. A história da sífilis é uma das mais ricas 

da humanidade, rodeada de muito mistério e especulação. A sífilis só se tornou conhecida na 

Europa no final do século XV, de onde se disseminou rapidamente por todo o continente, 

tornando-se uma das principais pragas mundiais. (FLASAROVÁ et al., 2012; AVELEIRA & 

BOTTINO, 2006; BARROS et al., 2005; SINGH & ROMANOWISKI, 1999). 

Nessa época era conhecida como morbus gallicus - referência ao poema "Syphilis sive 

morbus gallicus" (“Syphilisor The French Disease”) de 1530 do poeta, filósofo e médico italiano 

Girolamo Fracastoro. Várias sinonímias foram dadas à doença ao longo dos anos, muitos nomes 

foram dados em menção aos prováveis países de origem da doença (muitas vezes culpava-se o 

país vizinho ou o país inimigo) outras vezes pelas suas características clínicas: doença francesa 

ou mal francês ou mal gálico - nome dado pelos Italianos, Alemães e Ingleses que culpavam o 

país vizinho; doença venérea - nome que se referia a Vênus deusa grega da beleza e do amor; 

avariose, mal do coito – referência à sua transmissão sexual; mal dos cristãos – denominada pelos 

trucos que culpavam os cristãos; doença do mundo; entre outros.  Atualmente é denominada 

como sífilis, lues venéreo - palavra latina que significa praga, ou cancro duro - referência à lesão 

característica da fase inicial da doença (TAMPA et al., 2014; HABIB, 2009; LAFOND & 

LUKEHART, 2006; AVELLEIRA & BOTTINO, 2006; SINGH & ROMANOWISKI, 1999). 

Antes do século XV, não existia um tratamento racional da sífilis, todo e qualquer 

tratamento era baseado em tradições, crenças religiosas ou magias, dando origem a diferentes 

receitas empíricas que tinham pouca eficiência e muitas vezes eram acompanhadas de dor e 

múltiplas reações adversas. (TAMPA et al., 2014; HEYMANS et al., 2010; HABIB, 1999; 

SINGH & ROMANOWISKI, 1999). 
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Paracelsus (1493-1541), médico, filósofo e alquimista suíço, foi um dos primeiros 

apoiadores da quimioterapia por mercúrio para o tratamento da sífilis. O mercúrio já era utilizado 

pelos árabes para o tratamento de diversas dermatoses como, por exemplo, a hanseníase (na 

época denominada de lepra) e, por isso, rapidamente ganhou importância também no tratamento 

da sífilis (O’SHEA, 1990; TEMKIN, 1955; ABRAHAM, 1944). 

O tratamento da sífilis evoluiu de empirismo para o racionalismo no início do século XIX, 

com a primeira revolução industrial e o desenvolvimento das primeiras drogas antibióticas. O 

maior impacto na história do tratamento da sífilis foi a descoberta da penicilina, em 1928, por 

Alexander Fleming (1881-1955) e sua introdução no tratamento da sífilis em 1943, por Mahoney, 

que tratou com sucesso os primeiros quatro casos de sífilis com penicilina (TAMPA, 2014; 

SIGHT & ROMANOWISKI, 1999; BROWN, 2013; TRAMONT, 1995). 

A penicilina é uma droga altamente eficaz até os dias atuais, mesmo após quase um século 

de sua introdução; isso se deve não só à sua excelente eficácia, mas também ao seu baixo nível de 

efeitos colaterais e à ausência de resistência. Essa alta eficácia no tratamento da sífilis fez com 

que muitos na época pensassem que a doença estivesse controlada. Pensou-se até na possibilidade 

da extinção da infecção, o que consequentemente, resultou na diminuição do interesse no seu 

estudo. Em 1960, mudanças na sociedade em relação ao comportamento sexual, o advento da 

pílula anticoncepcional e a concomitante diminuição do uso da penicilina fizeram com que o 

número de novos casos aumentasse. Com isso, apesar de ser uma doença de fácil tratamento, a 

sífilis continua a ser um importante problema de Saúde Pública (SECRETARIA DE ESTADO 

DE SAÚDE SP, 2016; MATӖJKOVÁ et al., 2009; AVELLEIRA & BOTTINO, 2006; BARROS 

et al., 2005; SINGH & ROMANOWISKI, 1999; BLANCO, MILLER & LOVETT, 1997). 

  

2.2. O AGENTE: Treponema pallidum 

 

Treponema pallidum pertence à ordem Spirochaetales da família Spirochaetaceae, a qual 

inclui dois gêneros importantes: Treponema e Borrelia. 

O gênero Treponema inclui quatro espécies patogênicas para humanos e seis espécies não 

patogênicas. As espécies patogênicas são: Treponema pallidum subesp. pallidum (a partir daqui 

T. pallidum) causador da sífilis; T. pallidum subesp. endemicum (bejel); T. pallidum subesp. 
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pertenue (bouba) e T. carateum (pinta) (CENTUTION-LARA et al., 2013; GIANCANI et al., 

2012; AVELLEIRA & BOTTINO, 2006; PEELING & HOOK, 2006, LAFOND & 

LUKERHART, 2006; SIGHT & ROMANOWSKI, 1999). 

As treponematoses humanas compartilham grande similaridade em relação à morfologia, 

patogênese e até manifestações clínicas, o que segundo Miao e Fieldsteel (1980), se deve à alta 

homologia genética (95%) e antigênica entre os agentes etiológicos. 

Espiroquetas apresentam um formato espiralado (Figura 1A), onde é observado um 

endoflagelo ou um filamento axial, responsável pelos movimentos de rotação e flexão. As 

bactérias do gênero Treponema são morfologicamente indistinguíveis e são micro-organismos 

com dimensão de 6 a 15µm de comprimento e 0,2µm de diâmetro. Estudos de microscopia 

eletrônica revelam estruturas filamentosas enroladas em volta do corpo citoplasmático. Esses 

filamentos axiais são denominados endoflagelos e estão localizados no espaço periplasmático, 

entre a membrana citoplasmática (interna) e a membrana externa (Figura 1B).  (HO & 

LUKEHART, 2011; FRASER et al., 1998; HOLT, 1978). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Treponema. pallidum. subesp. pallidum.  Na figura (A) ilustração computadorizada 

demonstrando a sua forma espiral, e na fotografia (B) microscopia eletrônica da bactéria onde pode-se 

observar a posição do endoflagelo (EF) no espaço periplasmático entre as membranas interna (Im) e 

externa (Om) 
Fonte: (A) Getty Images; (B) Brooks, et al., 2004. 

A B 
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O T. pallidum se difere das demais bactérias Gram-negativas, pela ausência de 

lipopolissacarídeos (LPS) na membrana externa e por uma membrana interna ou citoplasmática 

rica em lipoproteínas, proteínas de ligação à penicilina (PBP), glicolipídeos e cardiolipina, sendo 

este a principal substância antigênica de superfície. (HAZLETT et al., 2005; FRASER et al., 

1998; BLANCO, MILLER & LOVETT, 1997). 

T. pallidum apresenta um desenvolvimento bastante peculiar: sua taxa de crescimento é 

lenta (dividem-se transversalmente a cada 30 horas), é extremamente frágil e tem o homem como 

seu único hospedeiro natural. Infecções em modelos animais têm sido usada para manter e 

reproduzir o microrganismo para estudos experimentais em laboratórios, e a inoculação intra-

testicular em coelhos é o método mais utilizado (CENTURION-LARA et al., 2013; PENG et al, 

2011; FRENCH, 2007; HAZLET et al., 2005; PEELING & HOOK, 2006; BLANCO, MILLER 

& LOVETT, 1997). 

A motilidade bacteriana não depende apenas da estrutura física do organismo, mas 

também de respostas quimiotáticas, que fazem com que ele se mova em direção a ambientes 

favoráveis e contra ambientes desfavoráveis ou hostis. Acredita-se que a motilidade do T. 

pallidum seja essencial para a patogênese da sífilis e que esta seja modulada por mecanismos de 

transdução sensorial associada a respostas quimiotáticas (HAZLET et al., 2005; LAFOND & 

LUKEART, 2006). 

T. pallidum possui um genoma pequeno composto por um cromossoma único circular 

com 1.138 006 pares de base (pb), sendo considerado o menor genoma dentre os procariotos. Ele 

representa ¼ do tamanho do genoma da Escherichia coli. T. pallidum possui cerca de 50% de 

conteúdo G+C, tem 1.041 fases abertas de leitura (ORFs - “Open Reading frames”) com uma 

média de tamanho de 1023pb, representando 92,9% do genoma total (ŠMAJS et al., 2012; 

SINGH & ROMANOWSKI, 1999, FRASER et al., 1998; MIAO & FIELDSTEEL, 1980). 

Tal como outros microrganismos, T. pallidum possui em seu genoma genes que realizam 

funções essenciais à sua sobrevivência, tais como: replicação do DNA, transcrição, tradução do 

RNA, produção de energia, eliminação de toxinas, entre outras. Devido ao seu genoma tão 

pequeno, T. pallidum tem reduzida capacidade metabólica. A maioria dos mecanismos biológicos 

necessários à síntese de nutrientes está ausente, porém a via glicolítica para obtenção de ATP está 
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presente. Todos os micronutrientes que T. pallidum não consegue sintetizar ele os retira do 

hospedeiro, utilizando para isso, proteínas de transporte (DAI et al., 2012; PEELING & HOOK, 

2008; LAFOND & LUKEHART, 2006; SIGHT & ROMANOWSKI, 1999; FRASER et al., 

1998; PILLAY et al., 1998). 

A cepa Nichols (Treponema pallidum. subesp. pallidum) foi isolada em 1912 por H. J. 

Nichols e completamente sequenciada por Fraser et al. em 1998. Fraser, assim como Radolf et al. 

(1989) observaram deficiência de capacidade metabólica e de fatores de virulência, assim como 

escassez de proteínas em sua membrana externa, o que tem bastante importância na 

patogenicidade e imunogenicidade da sífilis.  

 

2.3. PATOGENICIDADE E IMUNOGENICIDADE 

A ausência de crescimento “in vitro” de T. pallidum, torna extremamente difícil 

identificar os fatores de virulência ou de regulação envolvidos na patogênese da sífilis. A maioria 

das informações sobre a patogênese da sífilis vem de modelos animais, devido à pouca 

informação disponível sobre estudos com humanos. Do mesmo modo, estudos do genoma 

bacteriano também ainda não revelam nenhum mecanismo de virulência clássico que possa 

explicar os sinais e sintomas da sífilis (SIGHT & ROMANOWSKI, 1999; FRASER et al., 1998). 

Após a inoculação intra-testicular em coelhos é possível encontrar T. pallidum em 

linfonodos, cérebro, humor aquoso e líquido cefalorraquidiano (LCR), 18 horas pós-infecção. 

Isso demonstra não só a capacidade invasiva do treponema, mas também a sua capacidade de 

disseminação em sítios distantes. As diferentes manifestações da sífilis humana também 

demonstram essa capacidade invasiva de T. pallidum. Humanos são, em sua maioria, infectados 

pela via sexual e mais raramente por via oral ou via dérmica não genital. Desse modo, pode-se 

concluir que o rash cutâneo da sífilis secundária ocorre devido à disseminação (hematogênica 

e/ou linfática) do microrganismo a partir do sítio de contágio (LUCKEHART et al., 2004). 

Além da sua excelente capacidade invasiva, T. pallidum também possui uma enorme 

capacidade evasiva. A deficiência proteica e a antigenicidade inerte dos seus componentes de 
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membrana, contribui significativamente para a capacidade do patógeno em evadir-se à resposta 

imune do hospedeiro (RADOLF et al.,2016; BLANCO, MILLER & LOVETT, 1997). 

 

“A sobrevivência de um microrganismo num hospedeiro está relacionada 

com a capacidade deste aplicar os seus mecanismos de virulência e de defesa” 

(GIANCANI et al., 2012) 

 

Respostas imunológicas celulares e humorais são induzidas durante a infecção da sífilis 

através das proteínas flagelares, que agem como antígenos e são reconhecidas pelos anticorpos do 

indivíduo infectado. Apesar dessa forte antigenicidade e da alta titulação de anticorpos (anti-

proteínas flagelares), verifica-se que a imunização com subunidades flagelares não induz a uma 

completa proteção contra infecção por T. pallidum, porque o flagelo não está exposto na 

superfície do organismo (LAFOND & LUKEART, 2006). 

 

2.4. EPIDEMIOLOGIA E TRANSMISSÃO 

A sífilis é uma infecção com distribuição mundial que atinge, sobretudo, a população 

sexualmente ativa.  Apesar de ser uma doença de fácil prevenção e de haver uma 

antibioticoterapia acessível e eficaz, o tratamento desta infecção continua a ser um grande 

problema para as autoridades sanitárias de países desenvolvidos e em desenvolvimento (PENG et 

al., 2011; CASTRO, 2009; PEELING & HOOK, 2006; BARROS et al., 2005; PILLAY et al., 

1998; BLANCO, MILLER & LOVETT, 1997). 

Nos Estados Unidos, a incidência da sífilis durante a Segunda Guerra Mundial era mais de 

500.000 casos por ano. Entre os anos de 1945 e 2000, a sífilis variou de incidência com 

alternância de picos e declínios, chegando a até 31.618 casos reportados (Tabela 1). Já a partir do 

início da década de 2000 começou-se a ter um novo aumento no número de casos de sífilis, sendo 

a maioria relacionada a homens que fazem sexo com outro homem (MSM – Men Who Have Sex 

With Other Man). Aumento similar da sífilis em MSM foi reportado na Europa Ocidental e no 
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Reino Unido. Surtos entre MSM estão associados a um comportamento sexual de risco, elevado 

número de parceiros e/ou sexo sem proteção, o que foi uma das consequências do aprimoramento 

do tratamento anti-retroviral para HIV (CDC, 2014; HOPKINS et al., 2004; HOURIHAN et al., 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: DST / Sífilis - Casos reportados e Taxa de casos reportados por 100.00 pessoas nos EUA 

(1941-2014)  

sombreado azul = 1943 início do uso da penicilina (2ª Guerra Mundial)    

sombreado vermelho = número de casos de sífilis a partir da década de 2000 

→ seta azul indica diminuição do número de casos  

→ seta vermelha indica aumento do número de casos 

Fonte: CDC, 2014 Sexually Transmitted Diseases Surveillance. 

http://www.cdc.gov/std/stats14/tables/1.htm visualizado em 04/04/2016 

http://www.cdc.gov/std/stats14/tables/1.htm
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O aumento da incidência de sífilis ao longo dos anos também se deve ao relaxamento 

quanto às medidas preventivas e às mudanças no comportamento sexual da população em geral e 

devido à constante associação sexo-drogas (sexo como moeda de troca para drogas). Já a queda 

das taxas, acredita-se que se deva ao aumento dos incentivos (recursos) dados aos programas de 

controle da sífilis/ISTs e às pesquisas sobre a doença (SINGH & ROMANOWSKI, 1999). 

A situação mundial da sífilis não se difere muito daquela observada nos EUA. Em sua 

última estimativa (2012), a Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO-World Health 

Organization) estimou que no mundo todo ocorreram aproximadamente 357 milhões de casos 

novos de ISTs curáveis por ano entre pessoas de 15 a 49 anos de idade (Figura 2), sendo seis 

milhões casos de sífilis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Brasil, assim como na maioria dos países em desenvolvimento, há relativamente 

poucas pesquisas sobre ISTs e/ou sífilis: apenas a AIDS, a sífilis congênita e a sífilis na gestação 

Figura 2: Estimativa da OMS/WHO de novos casos de infecções por ISTs curáveis em 2012 
(gonorreia, clamídia, sífilis e tricomoníase) 
Fonte: Newman, LM, Rowley J, Vander Hoorn S. et al. Global Estimates of the prevalence and incidence of 

four curable sexually transmitted infections in PLosOne, 2012; no WHO: Draft global health sector strategy 

on sexually transmitted infections, 2016–2021. 
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têm estudos epidemiológicos mais consistentes. Talvez isso se deva ao fato de a sífilis primária e 

secundária só terem se tornado doenças de notificação compulsória no ano de 2010. 

Os dados fornecidos pelos profissionais da saúde, através do Sistema de Informações de 

Agravos de Notificação (SINAN), abastece o banco de dados epidemiológico do Ministério da 

Saúde. Portanto, quando não há a obrigatoriedade de reporte de novos casos, os dados acabam 

sendo perdidos e os números ficando defasados. Em contra partida, mesmo com a inclusão da 

sífilis na lista de agravos de notificação obrigatória, muitos casos ainda deixam de ser reportados 

devido à falta de informação dos profissionais da saúde e à grande dificuldade nos trâmites de 

registros, o que causa uma enorme defasagem nos dados epidemiológicos (FIORANTE et al., 

2005). 

De modo geral, a magnitude da sífilis no Brasil se assemelha à encontrada nas estimativas 

feitas pela OMS/WHO. Estudos do MS (2004, 2006 e 2010) com metodologia comparável, 

indicam uma redução na prevalência, mas ressaltam que existem também variações regionais e de 

estado para estado (Quadro 1).  Dados mais recentes do Programa Nacional de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis e AIDS (PN-DST/AIDS) revelam estimativas de que ocorram de 10 

a 12 milhões de casos de ISTs curáveis a cada ano no Brasil, sendo desses, 937.000 casos de 

sífilis (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Estudo com dados compilados pelo Departamento IST, Aids e Hepatites Virais/SVS/MS 

Fonte: Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Infecções Sexualmente Transmissíveis MS, 2015 
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A sífilis é uma doença infectocontagiosa, cujo agente etiológico pode ser adquirido 

através de relações sexuais (vaginal, oral ou anal), por transmissão vertical (da mulher grávida 

para o feto) e, ocasionalmente, por transfusão com sangue contaminado Entretanto, atualmente 

com menor probabilidade devido à seleção criteriosa dos doadores, através de rastreio sorológico 

(obrigatório a todos doadores) e também devido à refrigeração dos derivados sanguíneos 

(treponemas são extremamente sensíveis à refrigeração). É considerada uma doença sexualmente 

transmissível curável, porém muito complexa, por apresentar períodos de atividade seguidos por 

períodos de latência; por apresentar diferentes estágios; pelo acometimento sistêmico 

disseminado; e pela evolução para complicações graves quando não tratada adequadamente 

(CENTUTION-LARA et al., 2013; COSTA et al., 2010; MARTIN et al., 2009; FRENCH, 2007; 

AVELLEIRA & BOTTINO, 2006; LAFOND & LUKEHART, 2006; BARROS et al., 2005; 

GOH, 2005; SINGH & ROMANOWISKI, 1999). 

 

2.5. HISTÓRIA NATURAL E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

As manifestações da sífilis têm sido reconhecidas há séculos. Em 1514 Juan de Vigo, 

médico italiano, já descrevia pústulas genitais em seus relatos da “Doença Francesa” (French 

Disease). Muitos outros médicos e pesquisadores subsequentemente descreviam o cancro 

primário seguido por um rash avermelhado que superficialmente se assemelhava à varíola. 

Manifestações que envolviam todos os órgãos e sistemas também foram descritas desde sempre, 

proclamando a sífilis como a “grande imitadora”. Dessa maneira a chave para o diagnóstico era o 

alto grau de suspeição (QUETEL, 1990). 

A sífilis tem um papel importante na patologia humana, tanto pela extensão como pela 

gravidade da doença. Primariamente, é classificada em sífilis adquirida e sífilis congênita, sendo 

apenas a primeira objeto deste estudo. É uma doença sistêmica, de evolução crônica, que alterna 

períodos de atividade, com características clínicas, imunológicas e histopatológicas distintas e 

períodos de latência. A sífilis pode ser ainda classificada de acordo com sua evolução temporal, 

como sífilis recente, nos casos em que o diagnóstico é feito em até um ano depois da infecção, e 

sífilis tardia, quando o diagnóstico é realizado após um ano de infecção (COSTA et al., 2010; 
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FRENCH, 2007; LAFOND & LUKEHART, 2006; AVELEIRA, 2006; BARROS et al., 2005; 

GOH, 2005; SINGH, 1999). 

Um diagrama esquemático da sífilis não tratada é mostrado na figura 3. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sífilis Primária 

A sífilis primária caracteriza-se pelo aparecimento do protossifiloma ou cancro duro, 2 a 

4 semanas após contagio sexual infectante. O cancro duro se caracteriza como uma lesão 

ulcerativa de bordos elevados, fundo liso e limpo, recoberto por material seroso, em geral é 

único, indolor, e mede até 3,0 cm de diâmetro. Esta é a lesão de inoculação e, portanto, é rica em 

treponemas. Após 1 a 2 semanas do aparecimento do cancro surge uma adenopatia regional 

bilateral não supurativa, móvel e indolor cuja regressão segue-se à cicatrização do cancro 

(AZULAY, AZULAY & AZULAY-ABULAFAIA, 2013; GIANCANI et al., 2012; COSTA et 

al., 2010; AVELLEIRA & BOTTINO, 2006; BARROS et al., 2005;). 

Figura 3: História natural da sífilis não tratada e evolução cronológica da doença, após 
exposição ao T. pallidum. 
Fonte: Adaptado de GARNETT, 1997 e GJESTLAND, 1955. 
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A localização do protossifiloma pode ser variada em homens e mulheres, aparecendo 

geralmente nos pequenos lábios, parede vaginal e colo do útero em mulheres, e nos homens o 

sítio principal é a glande. Nos homossexuais do sexo masculino, são comuns as lesões anorretais. 

Localizações extragenitais também podem ocorrer, sendo as mais comuns as lesões em boca, 

língua e quirodáctilos. O cancro regride espontaneamente em 4 a 5 semanas sem deixar cicatrizes 

(AZULAY, AZULAY & AZULAY-ABULAFAIA, 2013; FRENCH 2007; LAFOND & 

LUKEHART, 2006; GOH, 2005; GJESTLAND, 1955). 

Sífilis Secundária 

A sífilis secundária manifesta-se após o desaparecimento do cancro, e após um período 

de latência de 6 a 8 semanas. O acometimento afetará a pele e os órgãos internos correspondendo 

à disseminação do T. pallidum por todo o corpo. As primeiras manifestações cutâneas aparecem 

como pequenas máculas eritematosas disseminadas com discreto prurido (roséola sifilítica). 

Caracteriza-se também por adenopatia generalizada, artralgia, pápulas cutâneas palmares e 

plantares (sifílides palmo-plantares), alopécia em clareira, madarose e condiloma plano. 

(AZULAY& AZULAY, 2013; FRENCH 2007; GOH, 2005; LAFOND & LUKEHART, 2006; 

GJESTLAND, 1955). 

Os sintomas sistêmicos da sífilis secundária geralmente são discretos, e genéricos: mal-

estar, astenia, anorexia, náuseas, vômitos, febre baixa, cefaléia, meningismo, artralgias, mialgias, 

periostite, faringite, rouquidão, hepatoesplenomegalia, síndrome nefrótica, glomerulonefrite, 

neurite do auditivo, iridociclite. A fase secundária evolui no primeiro e segundo ano da doença 

com novos surtos que regridem espontaneamente entremeados por períodos de latência cada vez 

mais duradouros (AZULAY, AZULAY & AZULAY-ABULAFAIA, 2013; FRENCH, 2007; 

LAFOND & LUKEHART, 2006; ROTTA, 2005). 

Sífilis Latente 

A sífilis latente (SL) é o nome que se dá à infecção assintomática ou silêncio clínico, 

caracterizada apenas pela positividade persistente das reações sorológicas (AZULAY, AZULAY 

& AZULAY-ABULAFAIA, 2013; FRENCH, 2007; SINGH& ROMANOWISK, 1999). 
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Sífilis Terciária 

A sífilis tardia ou terciária surge em um período variável, geralmente com mais de três 

anos de infecção, mas devido à existência de uma antibioticoterapia eficaz, as manifestações 

clínicas da sífilis tardia são cada vez mais raras. As manifestações clínicas se devem à inflamação 

crônica (granulomatosa) e progressiva que se instala em diversos órgãos e tecidos: são lesões 

cutâneo-mucosas, acometimento do sistema nervoso central e meninges, doença cardiovascular e 

comprometimento osteo-articular. Pacientes não tratados ou mal tratados irão evoluir por todos os 

estágios da doença até desenvolverem lesões irreversíveis que poderão levar ao óbito ou ao 

desenvolvimento de sequelas graves (AVELLEIRA & BOTTINO, 2006; LAFOND & 

LUKEHART, 2006; SINGH & ROMANOWISKI, 1999; GARNET et al., 1997). 

 

2.6. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

O diagnóstico da sífilis é tradicionalmente baseado nos achados clínicos, na visualização 

do treponema em material colhido de lesões e testes sorológicos específicos e não específicos. Os 

testes laboratoriais constituem as melhores armas para o diagnóstico e controle terapêutico da 

infecção pelo T. pallidum (CASAL et al., 2011; MARTIN et al., 2009; GRIMPREL et al., 1991). 

A escolha dos exames laboratoriais mais adequados deverá considerar a fase evolutiva 

da doença e obviamente a disponibilidade local da tecnologia. Na sífilis primária o diagnóstico 

poderá ser direto, ou seja, feito pela visualização direta do treponema. Os métodos sorológicos 

podem ser utilizados a partir da 2ª ou 3ª semana após o aparecimento do cancro, quando os 

anticorpos começam a ser detectados, mas também são importantes no 

acompanhamento/seguimento do paciente já tratado e na rotina pré-natal (COSTA et al., 2010; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE
2
, 2010; AVELLEIRA & BOTTINO, 2006; SINGH & 

ROMANOWISKI,1999). 
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2.6.1. Provas Diretas 

Demonstram a presença do T. pallidum e são consideradas provas definitivas. São 

indicadas na sífilis recente primária e secundária. São elas: microscopia de campo escuro 

(sensibilidade 74% a 86%); imunofluorescência direta (alta sensibilidade) e pesquisa direta com 

material corado (pouco confiável) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015; COSTA et al., 2010; 

SINGH & ROMANOWISKI, 2010; FRENCH, 2007; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; 

AVELLEIRA & BOTTINO, 2006) . 

               2.6.2.  Provas sorológicas ou indiretas 

I. Teste não treponêmico: VDRL (Veneral Diseases Research Laboratory) é um 

teste qualitativo (indica a presença ou ausência de anticorpo na amostra – resultado reagente ou 

não reagente) e quantitativo (permite a determinação do título de anticorpos na amostra – 

resultado expresso em títulos: 1:2, 1:4, etc). É um teste por floculação, que detecta anticorpos tipo 

IgG e IgM contra lipídeos (lecitina, colesterol e cardiolipina) séricos liberados no soro por danos 

à membrana das mitocrôndrias das células do hospedeiro e contra lipídeos da membrana do T. 

pallidum. A cardiolipina é um componente de membrana plasmática das células de mamíferos e 

encontra-se também na parede celular do T. pallidum, por este motivo, não é uma reação 

específica podendo estar positiva em outras treponematoses e em várias outras situações 

infecciosas ou não (malária, gestação, mononucleose infecciosa, virose, tuberculose, hanseníase, 

lúpus...). O VDRL torna-se positivo com cinco a seis semanas após o contágio podendo, portanto, 

estar negativo na presença de cancro duro.  (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015; AVELLEIRA & 

BOTTINO, 2006; LAFOND & LUKEHART, 2006; SINGH & ROMANOWISKI, 1999). 

Apresenta uma alta sensibilidade (100%) na sífilis secundária, sendo de 70% nas formas 

tardias de sífilis. Sua especificidade também é bastante elevada (99 a 100%) na população sadia 

(FRENCH, 2007; ROTTA, 2005).  

No seguimento sorológico da sífilis, utiliza-se o VDRL, que deve ser realizado 

mensalmente até que os títulos caiam a níveis de cura, onde pode ocorrer a negativação ou a 

persistência de baixos títulos (cicatriz sorológica). Considera-se cicatriz sorológica a persistência, 

após dois anos, de uma titulação de até 1:4, com testes treponêmicos positivos. Nos casos onde 
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não há queda da titulação ou aumento deste em duas dosagens consecutivas, deve-se considerar 

que há recorrência da doença secundária e o tratamento deve ser repetido (AVELLEIRA & 

BOTTINO, 2006; ROTTA, 2005). 

Pessoas com títulos baixos em testes não treponêmicos, sem registro de tratamento e sem 

data de infecção conhecida devem ser consideradas como portadoras de sífilis latente tardia, 

devendo ser tratadas. Em contra partida, amostras com títulos elevados podem apresentar 

resultados falso-negativos quando triadas sem uma diluição adicional (1:8 ou 1:16), devido ao 

“fenômeno prozona”, que consiste na falta de reatividade no teste realizado em uma amostra que, 

embora contenha anticorpos não treponêmicos, apresenta resultado não reagente quando é testada 

sem diluir. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015) 

O Rapid Plasm Reagin (RPR) é também um teste não treponêmico, por detecção de 

anticorpos anti-cardiolipina, e por isso, também pode ter exames falso-positivos que estão 

associados com idade avançada, gravidez, drogas ilícitas e diversas doenças (AVELLEIRA & 

BOTTINO, 2006; SINGH & ROMANOWISKI, 1999). 

 

II. Testes treponêmicos: esses testes utilizam o T. pallidum como antígeno e 

positivam-se um pouco mais cedo que os testes não treponêmicos, podendo se manter positivos 

por toda a vida, mesmo após tratamento. O FTA-ABS (Fluorescent Treponemal Antibody 

Absortion Test) é o teste treponêmico por ensaio imunoenzimático mais utilizado. É indicado 

como teste confirmatório da infecção treponêmica. Trata-se de um método indireto, no qual a 

reação antígeno-anticorpo pode ser detectada por microscopia de fluorescência. Em doenças 

auto-imunes e outras treponematoses  pode apresentar resultados falso-positivos (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2015; AVELLEIRA & BOTTINO, 2006; COSTA et al., 2010; FRENCH, 2007; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; SINGH & ROMANOWISKI, 1999). 

O TPHA ou MHA-TP (Treponema pallidum Haemagglutination Test) também é um 

exame confirmatório, com alta sensibilidade e especificidade. O teste utiliza o T. pallidum 

liofilizado que irá produzir reação de hemoaglutinação em pacientes infectados devido a presença 
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de anticorpos. Os resultados falso-positivos são raros e estão associados com patologias do tecido 

conjuntivo e doenças autoimunes, infecções virais e gravidez.  

O Teste Rápido para Sífilis (TRS) consiste de um teste imunocromatográfico prático e de 

fácil execução, podendo ser usados em amostra de sangue total colhido por punção digital ou 

venosa com obtenção de resultados em 10 a 15 minutos sem uso de equipamentos (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2015; CASAL et al., 2011; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010
1
; AVELLEIRA & 

BOTTINO, 2006; SINGH, 1999). 

Dado à importância destes agravos, a orientação do Manual de Controle de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis do Programa Nacional-DST/AIDS é que haja urgência no 

atendimento de homens e mulheres acometidos de infecções genitais. Recomenda, na 

impossibilidade da realização de exames laboratoriais, que o diagnóstico seja sindrômico, ou seja, 

que seja realizado pela sintomatologia clínica do paciente (anamnese e exame físico), o objetivo é 

que os pacientes possam ser tratados o mais rapidamente possível, e que saiam da consulta, já 

medicados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

 

2.7. DIAGNÓSTICO E IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR 

As infecções sexualmente transmissíveis historicamente comprovam serem as mais 

desafiadoras infecções a serem diagnosticadas por testes laboratoriais. O diagnóstico laboratorial 

da sífilis, em especial, é considerado por muitos como sub-ótimo e isso se deve, em parte, ao fato 

de T. pallidum não poder ser cultivado in vitro (ŠMAJS et al., 2006; YOUNG, 1992). 

Os métodos laboratoriais usados têm suas limitações. As principais limitações dos 

métodos sorológicos são: demora na resposta humoral, já que a produção de anticorpos não é 

imediata e só é detectável após a segunda semana de infecção; e a impossibilidade de diferenciar 

infecção ativa de cicatriz sorológica. Além disso, nenhum dos métodos convencionais consegue 

distinguir entre a sífilis e as outras treponematoses endêmicas e não conseguem distinguir entre 

as diferentes cepas de T. pallidum, o que impossibilita a diferenciação entre reativação e 

reinfecção. Segundo a literatura, cerca de 1% da população em geral apresenta reações 
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falsamente positivas nos testes treponêmicos (MINISTÉRIO DA SAÚDE
2
, 2010; ŠMAJS et al., 

2006; LARSEN et al., 1995). 

Para o diagnóstico da sífilis congênita o problema se torna ainda maior, pois os testes 

sorológicos podem ser confundidos pela transferência transplacentária de anticorpos da mãe 

sifilítica para o filho não contaminado. Por isso torna-se necessário realizar sorologia quantitativa 

seriada (anticorpos maternos negativam-se dentro de seis meses após o nascimento) que retarda 

muito o diagnóstico e consequentemente o tratamento do recém-nato (WOZNICOVÁ et al., 

2007). 

Métodos diretos de diagnóstico que envolvem microscopia também são considerados sub-

ótimos por causa da sua baixa sensibilidade e baixa especificidade, além dos altos custos e atraso 

no diagnóstico (YOUNG, 1992). 

Com o advento do diagnóstico molecular e métodos de subtipagem, como a amplificação 

de ácidos nucleicos e o sequenciamento de genes, um novo padrão se desenvolve, permitindo 

melhor acurácia dos exames diagnósticos, maior acesso a novas populações para rastreamento, 

melhores estimativas da prevalência nacional e aumento das oportunidades de estudos 

epidemiológicos e de transmissão (ŠMAJS et al., 2006). 

A PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) é uma alternativa para o estudo e diagnóstico 

da sífilis, é um método sensível capaz de detectar uma única cópia do cromossomo treponêmico. 

O DNA bacteriano para o diagnóstico molecular da sífilis pode ser obtido de qualquer espécime 

clínico, secreção do cancro, swab de lesão condilomatosa, raspado de mucosa oral, sangue total 

ou soro/plasma, biópsia e LCR. Portanto, o diagnóstico molecular é possível em qualquer fase 

evolutiva da sífilis (primária, secundária, latente e terciária), mas estudos têm demonstrado que 

isolados obtidos da lesão primária (cancro) têm maiores chances de se detectar seu DNA (PENG 

et al., 2011; MARRA et al., 2010; WOZNICOVÁ et al., 2007; ŠMAJS et al., 2006). 

Apesar de ser possível a obtenção de DNA bacteriano de qualquer espécime clínico, 

estudos são divergentes quanto à taxa de positividade. Alguns estudos demonstram alta taxa de 

positividade em amostras de soro de pacientes (58% - 75%), outros autores demonstram testes 

negativos quando sangue total foi usado e outros demonstram que isolados obtidos de lesão 
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primaria (cancro) têm maiores chances de se obter DNA genotipável. Acredita-se que isso se dê 

pela diferença dos protocolos de isolamento do DNA treponêmico, protocolo da PCR, e pela 

quantidade e qualidade das amostras clínicas, assim como pelo fato de o sangue total ter altas 

concentrações de inibidores da PCR. Amostras biológicas com baixo número de treponemas, por 

exemplo, sangue total e LCR tendem a apresentar menores taxas de positividade, mas esses 

resultados podem ser revertidos utilizando-se protocolos de digestão enzimática e/ou Nested 

PCR, que aumentam significativamente a sensibilidade e especificidade da PCR diagnóstica para 

T. pallidum, o que confirma a importância dos estudos nesta área (KOUZNETSOV et al., 2005; 

POPE et al., 2005; PIETRVALE et al., 1999). 

Em 1998, Fraser e colaboradores realizaram o sequenciamento completo do genoma do T. 

pallidum (cepa Nichols – GenBank AE000520.1) o que forneceu dados para o desenvolvimento 

de sequencias-alvo para os protocolos de PCR. 

O primeiro passo para a caracterização molecular de T. pallidum é o diagnóstico da sífilis 

através de técnicas de PCR. Diversas sequencias-alvos têm sido empregadas no diagnóstico da 

sífilis, os genes mais utilizados são (Tabela 2): *tp0105, *tpp15, *tpp47 e *tp1016.  A quantidade 

de alvos utilizados tende a variar de 1 a 3 genes. Alguns genes como tpp47 e tp0105 não são 

subespécie específicos e por isso podem estar positivos em outras treponematoses, já o gene 

tpp15 é específico para T. pallidum subesp. pallidum. Apenas amostras positivas para o DNA 

treponêmico devem seguir para o próximo passo da caracterização: identificação molecular pelos 

genes arp (acidic repeat protein) e tpr (treponema pallidum repeat). (MARRA et al., 2010; 

MARTIN et al., 2009; PILLAY et al., 1998). 
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Tabela 2: Sequencias-alvo usadas para o diagnóstico da sífilis (T. pallidium) pela técnica de PCR 
OMP = Outer Membrane Protein (proteínas de membrana externa). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Também no ano de 1998, pesquisadores do CDC, publicaram o primeiro método 

molecular para distinguir os subtipos de T. pallidum. O método se baseava (a) na determinação 

do número de repetições de 60pb do gene arp e (b) na análise do polimorfismo por RFLP 

(restriction fragment length polymorphism) do gene tpr (HO & JUKEHART, 2015; ŠMAJS, 

NORRIS & WEINSTOCK, 2012; CASAL et al., 2011; PENG et al., 2011; CASTRO, 2009; 

PILLAY et al., 1998; FRASER et al., 1998). 

Desde então várias alterações desse método foram publicadas, alterações estas que 

aumentaram a sua sensibilidade e especificidade. A diferenciação genética das cepas de T. 

pallidum é muito importante, pois torna possível o conhecimento da diversidade de subtipos 

circulantes, permite o monitoramento da prevalência e da distribuição geográfica das cepas ao 

longo do tempo e permite determinar quais novas cepas têm sido introduzidas em áreas 

específicas (ŠMAJS, NORRIS & WEINSTOCK, 2012; MARRA et al., 2010; CASTRO et al., 

2009; ŠMAJS et al., 2006). 

 

Gene Proteína Codificada 

*tp0105  DNA Polimerase A 

*tpp15  Proteína de 15KDa 

*tpp47  Proteína de 47KDa 

tp0117  TprC (OMP) 

tp0136  Proteína hipotética 

tp0319  Tmpc (OMP) 

tp0548 Proteína hipotética 

tp0574  Carboxipeptidase 

tp0768-769  Antígenos TmpA, B  

tp1038  Antígeno TpF1 

*tp1016  Proteína básica de membrana 

tp0897  TprK 
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Vários estudos têm mapeado a diversidade genética entre as cepas de T. pallidum isoladas 

de material clínico de pacientes com sífilis. O primeiro sistema de identificação molecular para a 

detecção de diversidade genética (método CDC – Pillay et al., 1998) revelou 12 subtipos, dentre 

63 amostras de DNA, 8 isolados de cepas laboratoriais  e 55 espécimes clínicos dos EUA, 

Madagascar e África do Sul. Análise similar de 45 amostras, do Arizona (EUA), identificou 10 

genótipos (SUTTON et al., 2001) e os dois estudos juntos revelaram 22 subtipos diferentes de T. 

pallidum. O trabalho de Pillay et al., em 2002 descreveu 35 novos subtipos dentre 161 amostras 

da África do Sul, atingindo um total de 44 subtipos identificados mundialmente.  

Pope et al. (2005) mapeou os subtipos moleculares de 23 amostras, isoladas na Carolina 

do Norte e Carolina do Sul, EUA, e identificou outros 7 subtipos. Malepo et al. (2007) 

identificou 4 subtipos em 13 amostras clínicas de pacientes com neurossífilis. Florindo et al. 

(2008) por sua vez identificou 3 subtipos em 42 amostras coletadas em Lisboa, Portugal. Cole et 

al. (2009) revelou 6 subtipos dentre as 58 amostras da Escócia, e, no mesmo ano, Martin et al. 

analisou 36 amostras de Shangai, China e identificou 4 subtipos. Martin et al. em 2010 realizou a 

identificação  de 43 amostras clínicas isoladas de pacientes do Sul do Canadá revelando 4 

subtipos. 

Uma visão geral dos principais estudos de caracterização molecular do T. pallidum 

realizados até os dias atuais é demonstrado resumidamente no quadro 2.  
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Primeiro autor e 

ano de publicação 

Local do estudo Período de 

coleta 

Estágio clínico Gene  para detecção 

de  T. pallidum 

total DNA + arp + tpr + Tipagem 

completa 

Nº Subtipos 

identificados 

Pillay A, 1998 EUA; Madagascar; África do Sul ----- SP tpp47 >600 55 55 38 38 12     (14d = 52%)* 

Sutton MY, 2001 EUA 1998-1999 SP, SS, SL polA 112 56 -- -- 45 10    (14f = 53%)* 

Pillay A, 2002 África do sul 1996-2000 SP ttp47 ou polA 1954 201 161 175 161 35    (14d = 27,3%)* 

Pope V, 2005 EUA 1999-2003 SP, SS polA 154 27 -- -- 23 7      (14f = 52%)* 

Florindo C, 2008 Portugal (Lisboa) 2004-2007 SP, SS bpm e polA -- 86 -- -- 42 3     (14a = 50%)* 

Cole MJ, 2009 Escócia 2006-2007 SP, SS polA -- 75 611 64 58 6       (14a = 53,8%)* 

Katz KA, 2010 EUA 2004-2007 SP, SS polA 74 71 69 70 69 8    (14d = 75%)* 

Marra CM, 2010 EUA, Madagascar, China e Irlanda 1999-2008 SP, SS, SL -- -- -- -- -- 173 12     (14d = 30%)* 

Martin IE, 2010 Norte do Canadá 2007-2009 SP, SS, SC bmp, tpp47 e polA 449 43 43 36 36 4    (14d = 83%)* 

Yang CJ, 2015 Taiwan 2010-2014 SP, SS, SL polA 113 95 45 45 45 6    (14f = 62,2%)* 

Oliver S, 2016 EUA (Atlanta) 2015 SO -- 36 -- 8 14 8 5    (14d = 50%)* 

Khairullin R, 2016 Rússia 1994-2013 SP, SS polA 95 -- -- -- 70 6    (14d = 91%)* 

Quadro 2: Visão geral dos principais estudos de caracterização molecular de cepas clínicas de T. pallidum  

SP = sífilis primária;    SS = sífilis secundária;      SL = sífilis latente;       SO = sífilis ocular;        SC = sífilis congênita                                   -- = dados não disponíveis                      

Fonte: PILLAY, 1998; SUTTON, 2001; PILLAY, 2002; POPE, 2005; FLORINDO, 2008; COLE, 2009; KATZ, 20010; MARRA, 2010;     MARTIN, 2010; YANG, 

2005; OLIVER, 2016; KHAIRULLIN, 2016                 
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Uma grande variedade de subtipos de T. pallidum tem sido encontrada mundialmente. 

O subtipo 14d é o mais prevalente em várias partes do mundo seguido pelos subtipos 14f, 14a, 

13d e 15d (Figura 4).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Brasil, os poucos estudos moleculares existentes sobre T. pallidum, se restringem 

ao diagnóstico da infecção sifilítica e não objetivam sua genotipagem, sendo assim não 

existem dados de epidemiologia molecular que possam identificar as principais cepas 

circulantes no país. 

Os dados obtidos através da caracterização molecular do T. pallidum possibilitariam 

um maior entendimento a cerca da fisiologia bacteriana (metabolismo), patogênese da sífilis 

(virulência, motilidade, invasão e evasão imune) e avaliação da eficácia do tratamento 

Figura 4: Distribuição dos subtipos mais comuns em 8 diferentes áreas geográficas. 

Fonte: PENG et al., 2011  
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convencional e/ou alternativo. Outros dados muito importantes e relevantes podem ser obtidos 

através da caracterização molecular das cepas de T. pallidium como, por exemplo, a 

resistência bacteriana aos macrolídeos (ŠMJAS, WEISTOCK & NORRIS, 2012; CASAL et 

al., 2011; MARRA et al., 2010; LAFOND & LUKEHART, 2006; FRASER et al., 1998). 

 

2.8. TRATAMENTO 

O tratamento de escolha para a sífilis é a penicilina G benzatina podendo ser 

utilizada em todos os estágios da doença. A dosagem e o tempo de tratamento dependem do 

estágio e das manifestações clínicas da doença (SÃO PAULO, 2016; MINISTERIO DA 

SAÚDE, 2015). 

 Sífilis recente: sífilis primária, secundária ou latente recente: Penicilina G benzatina 

2.400.000UI, intramuscular (IM), em dose única (1.200.000UI em cada glúteo). 

 Sífilis tardia: sífilis terciária, sífilis latente tardia: Penicilina G benzatina 2.400.000UI, 

IM, (1.200.000UI em cada glúteo) em três doses, com intervalos semanais totalizando 

7.200.000UI. 

 Neurossífilis: Penicilina G cristalina aquosa 18-24 milhões UI por dia, por via 

endovenosa (EV) administradas em doses de 3-4 milhões UI, por infusão contínua por 

14 dias. 

 Tratamento alternativo (pacientes alérgicos à penicilina não gestantes): Doxiciclina ou 

Tetraciclina ou Eritromicina ou Ceftriaxona. 

  

  Reação de Jarisch-Herxheimer 

Esta reação não é considerada um efeito colateral da penicilina, está relacionada à 

liberação súbita e maciça de antígenos treponêmicos e involui espontâneamente em 12 a 48 

horas. Pode ser evitada e/ou minimizada com a administração prévia de 20mg de predinisona 

oral (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015; AZULAY, AZULAY & AZULAY-ABULAFIA, 

2013; AVELEIRA, 2006; FITZGERALD, 1981). 
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Penicilina G benzatina, tem sido o tratamento recomendado para todos os estágios da 

sífilis, exceto neurossífilis. Em pacientes alérgicos à penicilina, alternativas podem incluir 

tetraciclina ou doxiciclina, azitromicina ou eritromicina, e ceftriaxone. Dentre todas essas 

alternativas, azitromicina (macrolídeos) tem vantagens por ser oferecido em dose–única oral e 

pela sua longa meia-vida tecidual. Entretanto, falhas de tratamento com o seu uso têm sido 

reportadas, e resistência in vitro tem sido identificada (WU et al., 2014; PENG et al., 2011) 

Lukehart et al. (2004) identificaram uma mutação no gene que codifica para RNA 

ribossomal 23S de T. pallidum, capaz de  conferir resistência à macrolídeos. Neste estudo foi 

empregada a técnica de PCR-RFLP para a detecção da mutação A→G na posição denominada 

2058 (A2058G), que consiste na troca de uma adenina (A) por uma guanina (G). Testes de 

resistência in vivo também foram realizados e confirmaram à resistência antibiótica induzida 

pela mutação no gene rRNA 23S (LUKEHART et al., 2004). 

Resistencia à azitromicina é especialmente prevalente no grupo MSM e atualmente 

tem sido cada vez mais reportada em países desenvolvidos e em desenvolvimento como EUA, 

China, Canadá, Irlanda, Republica Checa entre outros, o que faz a vigilância da resistência 

macrolídea uma parte integral dos programas de controle da sífilis (WU et al., 2014; PENG et 

al., 2011; LUKEHART et al., 2004). 

 

2.9. PREVENÇÃO E CONTROLE 

O objetivo do controle da sífilis é a interrupção da cadeia de transmissão e a prevenção 

de novos casos. Evitar a transmissão da doença consiste na detecção e no tratamento precoce 

e adequado do paciente e do parceiro, ou parceiros. A prevenção de novos casos deverá ter 

como estratégia a informação para a população em geral e, especialmente, para as populações 

mais vulneráveis sobre a doença e as formas de evitá-la. É importante o aconselhamento ao 

paciente procurando mostrar a necessidade da comunicação ao parceiro e o estímulo ao uso de 

preservativos na relação sexual. A reciclagem constante das equipes de saúde integra esse 

conjunto de medidas para prevenção e controle da sífilis (AZULAY, AZULAY & AZULAY-

ABULAFAIA, 2013; AVELEIRA, 2006). 
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2. 10.    DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL – Sífilis a Grande Imitadora 

Há séculos a sífilis vem sendo denominada de “A Grande Imitadora” por ser uma 

doença que pode apresentar sinais e sintomas bastante diferentes, muitos dos quais se parecem 

com sinais e sintomas de outras enfermidades, o que pode tornar o diagnóstico bastante 

desafiador (PEELING & HOOK, 2006). 

A úlcera genital indolor que aparece após o contágio inicial pode ser confundida com 

pelos encravados, pequenos cortes, tumores, ou com algumas doenças infecciosas como 

cancro mole, donovanose, herpes entre, outras. A placa mucosa na cavidade oral pode ser 

confundida com líquen plano, candidíase oral, queilite, leucoplasia, entre outras doenças 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010
1
) 

As alterações cutâneas e sistêmicas que se desenvolvem durante o estágio secundário 

podem ser confundidas com: farmacodermia, rubéola, hanseníase virchowiana, tuberculóide, 

dimorfa ou reação tipo 1, eritema infeccioso, enteroviroses, mononucleose, dengue, 

rickettsioses, verminoses, intoxicações, líquen, lúpus, artrites reacionais, psoríase 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010
1
; PEELING & HOOK, 2006; DAVE et al., 2003; 

FITZGERALD, 1981). 

As manifestações clínicas da sífilis terciária também podem mimetizar diversas 

doenças como tuberculose, donovanose, leishmaniose, hanseníase, tumor intracraniano, 

distúrbios psiquiátricos e emocionais, aneurismas congênitos acidente vascular cerebral, 

ateroesclerose e outras meningites infecciosas ou simples dores de cabeça (cefaleia) (CDC, 

2015; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010
1
; BARROS et al., 2005; DAVE et al., 2003; 

FITZGERALD, 1981). 

Pelas manifestações clínicas e histopatológicas da sífilis serem tão variadas o 

diagnóstico da sífilis pode, ocasionalmente, vir a ser um grande desafio. Devido ao fato de 

muitos médicos não estarem familiarizados com essas inumeráveis manifestações, e 

alterações na apresentação clássica da doença, a sífilis se mantém como um grande desafio 

diagnóstico e terapêutico para a medicina moderna. Sendo assim, a sífilis deve sempre ser 

considerada no diagnóstico diferencial de todas as dermatoses de apresentação atípica assim 

como de inúmeras outras enfermidades clínicas. 
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3. JUSTIFICATIVA 

Apesar de ser uma doença de fácil diagnóstico e ter um tratamento eficaz e barato, a 

sífilis continua sendo uma doença “negligenciada” pelas autoridades sanitárias no nosso país. 

Por definição talvez a sífilis devesse ser incluída no hall das DN, mas, apesar de não 

fazer parte oficialmente da lista de DN do MS e nem da OMS os problemas que a cerca são 

basicamente os mesmos e por isso deveria receber mais incentivos e recursos para o seu 

estudo. Na tentativa de minimizar as deficiências, a comunidade científica brasileira é 

desafiada a criar meios de se diagnosticar, tratar e superar tais doenças com os orçamentos 

destinados ao setor.  

Importante ainda, do ponto de vista clínico-epidemiológico, é a frequência cada vez 

maior de formas latentes ou de curso clínico modificado. Há séculos a sífilis vem sendo 

chamada de “A grande imitadora”, pois seus sinais e sintomas são muito similares a outras 

infecções e doenças. Mesmo hoje, em pleno século XXI, com toda tecnologia e conhecimento 

disponível a comunidade médica ainda é “enganada” por esta doença tão antiga. Serviços 

médicos não especializados em ISTs como, por exemplo, o nosso Ambulatório de Hanseníase 

(IOC-FIOCRUZ), continuam constantemente recebendo pacientes com história clínica similar 

a doenças como hanseníase, líquen plano, alopecia areata, farmacordermias, psoríase entre 

outras e que acabam tendo como diagnóstico final a sífilis.  

Por perceber a existência de um número elevado de casos de sífilis no nosso 

Ambulatório de Hanseníase achamos importante investigar cada um desses casos. Alguns 

pacientes apresentavam quadros clínicos atípicos de sífilis e outros quadros clássicos da 

doença, mas que de alguma maneira foram negligenciados em outros serviços e terminaram 

por serem acolhidos pelo nosso ambulatório. 

Atualmente no Brasil, apenas estudos de diagnóstico molecular da sífilis foram feitos 

(SILVA, 2014; CASAL et al., 2011). Nenhum estudo de identificação molecular que permita 

a caracterização e diferenciação dos genótipos e consequente monitoramento da distribuição 

geográfica das cepas circulantes a nível nacional ou mesmo regional foi realizado até o 

momento, o que ressalta a importância de estudos nesta área. 

A caracterização molecular dos isolados clínicos permite também elucidar inúmeras 

dúvidas a cerca da patogênese, evolução e tratamento da sífilis. Esses dados permitem que 
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possamos avaliar e diferenciar individualmente os casos de apresentação atípica da doença, 

assim como os casos de resposta inadequada ao tratamento. 

Outra grande utilidade das ferramentas moleculares é detecção de resistência 

microbiana a antibióticos. Durante décadas a sífilis tem sido tratada com penicilina G 

benzatina e até o momento ainda não foi detectado que T. pallidum tenha desenvolvido 

resistência a esta droga. Drogas alternativas só devem ser utilizadas, segundo protocolos da 

OMS e MS, em casos onde a penicilina seja completamente contra-indicada.  

A penicilina é uma droga extremamente barata e eficaz, mas infelizmente, no Brasil, 

estamos enfrentando falta de distribuição da droga. Em 2014 e 2015 vivenciamos uma grande 

crise de abastecimento no mercado interno, com isso o medicamento faltou na maioria das 

prateleiras de farmácias e hospitais brasileiros. Na falta do medicamento de escolha os 

serviços médicos estão se vendo obrigados a utilizar as drogas alternativas, que não são 

indicadas como primeira escolha e não conferem cura garantida ao paciente. 

A preocupação a cerca do desconforto causado ao paciente pela administração 

intramuscular de penicilina G tem feito com que muitos médicos optem por tratamentos orais 

alternativos, incluindo tetraciclinas, doxiciclina e eritromicina. Os efeitos adversos e o grande 

número de doses diárias dessas drogas podem resultar em baixa aderência ao tratamento e, 

portanto, no aumento das taxas de falha de tratamento.  Tetraciclinas e macrolídeos são 

alternativas apenas para pacientes que não podem receber penicilina (ex. casos de alergia à 

penicilina). Dentre essas alternativas, a azitromicina, um macrolídeo de fácil administração 

(longa meia-vida), apresenta vantagens por ser administrada em dose-única oral, o que facilita 

a aderência ao tratamento e permite aos pacientes o oferecimento de tratamento aos seus 

parceiros, prática que tem sido recomendada nos protocolos de prevenção de clamídia e 

gonorreia. Todavia, falhas no tratamento com azitromicina têm sido frequentemente 

reportadas nos EUA, Canadá e Europa, e marcadores de resistência foram identificados in 

vitro. Felizmente esta ainda não é a realidade brasileira, sendo uma ocorrência mais comum. 

(MARTIN et al., 2009; LUKEHART et al., 2004) 

Tendo em vista esses novos aspectos, consideramos bastante pertinente a investigação 

de resistência antibiótica a esses medicamentos alternativos, principalmente antimicrobianos 

do grupo dos macrolídeos. 
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4. OBJETIVO 

 

4.1. OBJETIVO GERAL  

Compreender (aplicar) a importância das ferramentas moleculares na caracterização de 

cepas de Treponema pallidium subespécie pallidum e sua contribuição para o diagnóstico da 

sífilis.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i. Confirmar o diagnóstico da sífilis pela amplificação do gene tpp15; 

 

ii. Identificar os genótipos de T. pallidum em nossa amostragem, pela avaliação 

do polimorfismo do gene arp; 

 

iii. Identificar mutações no gene 23S rDNA, de isolados clínicos de T. pallidum, 

que conferem resistência aos macrolídeos, pela reação de sequenciamento;  
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1. DESENHO DO ESTUDO 

Estudo transversal descritivo para a presença de infecção por Treponema pallidum: 

com a finalidade de verificar a utilidade de ferramentas moleculares para o diagnóstico da 

sífilis e identificação molecular de T. pallidum. 

 

5.2. PERÍODO DO ESTUDO 

O presente estudo se estendeu por um período de dois anos. 

 

5.3. LOCAL DE ESTUDO 

5.3.1. Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz/ Instituto Oswaldo Cruz – IOC / 

Ambulatório Souza Araújo (ASA). 

Situado no Campus da FIOCRUZ em Manguinhos na cidade do Rio de Janeiro. 

Trata-se de um ambulatório de referência para Hanseníase, que atende a população 

referenciada de várias unidades de saúde do estado do Rio de Janeiro, que apesar de não ser 

um serviço de referência para ISTs apresenta alta incidência de pacientes com sífilis.  

5.3.2. Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz/ Instituto Oswaldo Cruz – IOC / 

Laboratório de Biologia Molecular Aplicada à Micobactérias. 

Após a coleta do material clínico realizada na unidade acima, as amostras foram 

encaminhadas ao Laboratório de Biologia Molecular aplicada à Micobactérias na Fiocruz, 

situado em Manguinhos, na cidade do Rio de Janeiro. Neste laboratório foi realizada toda a 

parte experimental que compreendeu o processamento das amostras (extração de DNA, 

amplificação, genotipagem dos genes de interesse, análise das sequências dos genes 

sequenciados), bem como a tabulação e análise de dados. 
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5.4. POPULAÇÃO DO ESTUDO 

O estudo foi realizado com indivíduos que procuraram atendimento no Ambulatório 

Souza Araújo (coordenado pelo Dr. José Augusto da Costa Nery) por apresentarem suspeita 

de hanseníase ou pacientes referenciados ao serviço para elucidação de casos clínicos de 

dermatoses atípicas. As amostras analisadas neste estudo foram obtidas durante o período de 

janeiro de 2015 e dezembro de 2015 e analisadas a partir de Junho de 2015. 

  

5.5. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

Foram considerados elegíveis para o estudo, de modo sistemático, pacientes de 

qualquer etnia ou gênero, com idade superior a 18 anos, com apresentação clínica variada da 

sífilis, que:  

a. Concordaram em participar do estudo e assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido - TCLE (Anexo 1). 

b. Foram atendidos pelo nosso ambulatório e tiveram o diagnóstico clínico e 

laboratorial (sorológico) de sífilis, independente da forma clínica  

 

Foram recrutados 31 pacientes, maiores de 18 anos, de ambos os sexos não 

importando sua orientação sexual. 

O critério de positividade para o diagnóstico sífilis utilizado neste trabalho foi o 

mesmo preconizado pelo Ministério da Saúde, onde se considera diagnóstico positivo 

aqueles pacientes que apresentam VDRL com titulação maior ou igual a 1:8 (Ministério da 

Saúde, 2015). Estas amostras também foram previamente confirmadas, através da aplicação 

de um dos exames confirmatórios qualitativos recomendados pelo Ministério da Saúde, o 

TPHA. Todos os pacientes também foram testados para HIV, seguindo procedimento padrão 

de atendimento do ASA/FIOCRUZ. 
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5.6.  CRITÉRIO DE EXCLUSÃO 

Foram excluídos indivíduos: 

a. pacientes que não concordaram e/ou não assinaram o TCLE 

b. pacientes que já tivessem iniciado o tratamento 

  

5.7.  CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

Todos os pacientes arrolados na pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Anexo 1) sem exceções. 

A todos os pacientes que apresentaram resultados positivos para as ISTs pesquisadas 

(sífilis e AIDS), bem como aos seus parceiros, foi oferecido tratamento e acompanhamento 

de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde (2015). 

A identidade dos participantes foi preservada através do sigilo profissional e de 

métodos de identificação numérica (todas as amostras foram identificadas por números e não 

pelo nome do paciente). 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos - 

CEP FIOCRUZ / IOC Instituto Oswaldo Cruz / Fundação Oswaldo Cruz e aprovada sob o 

Registro CEP CAAE: 58752716.5.0000.5248 (Anexo 3). 

 

5.8.  ROTINA DE ATENDIMENTO E INFRA-ESTRUTURA 

Os pacientes foram atendidos por profissional médico do ambulatório, em sala 

particular desse serviço, de forma individual, explicando o projeto de pesquisa e 

perguntando se desejavam participar. Foi fornecido o consentimento informado (TCLE) aos 

voluntários da pesquisa, que foram orientados sobre quaisquer dúvidas e esclarecimentos 

que desejassem em relação ao projeto e preenchimento correto do TCLE (Anexo 1). A todos 

os participantes foi aplicado um questionário próprio (Anexo 2).   
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5.9.  QUESTIONÁRIO 

O questionário sócio-comportamental englobou perguntas sobre dados pessoais, 

hábitos (etilismo, tabagismo, uso de drogas ilícitas), histórico de IST, presença de outras co-

morbidades e/ou uso de medicamentos, presença de lesões dermatológicas no corpo e 

informações comportamentais (Anexo 2). 

 

5.10.  COLETA E PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS CLÍNICAS 

Os pacientes com diagnóstico de sífilis previamente confirmado pelos exames 

laboratoriais e exame clínico tiveram suas amostras coletadas e analisadas. 

A coleta das amostras, utilizando protocolos específicos, (sangue, soro, raspado de 

mucosa, biópsia de pele e LCR) foi realizada por profissional médico do setor 

(ASA/FIOCRUZ), em salas particulares e em cada indivíduo separadamente, explicando o 

procedimento de coleta, possíveis riscos e benefícios (explicitados no TCLE). As amostras 

foram imediatamente identificadas e armazenadas de acordo com o tipo de material e tipo de 

exame a ser realizado. Amostras de sangue total, swab, biópsia e LCR foram imediatamente 

congeladas à -20ºC e as amostras de soro foram armazenadas em geladeira para posterior 

processamento. Todas as coletas seguiram um estrito protocolo de coleta estabelecido 

especificamente para esta pesquisa (Anexo 4). 

A coleta dos dados dos pacientes foi realizada pela equipe médica do 

ASA/IOC/FIOCRUZ através do preenchimento de um questionário próprio (Anexo 2) e 

através de dados obtidos do prontuário de cada paciente.  

 

5.11.  TRATAMENTO 

O tratamento seguiu as diretrizes do Programa Nacional de IST / AIDS do Ministério 

da Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).  

Devido à dificuldade de se diagnosticar o estágio da doença, em alguns casos, e à alta 

taxa de abandono ao plano de seguimento (acompanhamento clínico ambulatorial pós-

tratamento), o serviço de dermatologia optou por tratar todos os pacientes com dose plena de 

penicilina G benzatina (7.200.000 UI). Na ausência de penicilina no mercado, os pacientes 
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foram tratados de forma alternativa com eritromicina, um antibiótico do grupo dos 

macrolídeos. 

 

5.12.  SEGUIMENTO E ADESÃO 

A todos os participantes da pesquisa foi oferecido um acompanhamento clínico pós-

tratamento, que foi realizado pela equipe médica do ASA. Na avaliação do sucesso do 

tratamento foram utilizados os critérios de cura aconselhados pelas diretrizes do Programa 

Nacional de DST / AIDS do Ministério da Saúde de 2015. 

 

5.13. METODOLOGIA DA ANÁLISE DE AMOSTRAS 

    5.13.1. Extração de DNA – Isolamento e purificação de DNA genômico  

As amostras foram processadas para pesquisa em DNA treponêmico, em um 

ambiente isolado da sala de PCR e pós-PCR, através da utilização de kit comercial “QIAamp 

DNA blood and tissue®” (QIAgen). Foram utilizadas amostras de DNA isoladas a partir de 

alíquotas de sangue total, soro, LCR, biópsia e/ou secreção. 

O método escolhido para isolamento de ácidos nucléicos trata-se de um método 

comercial utilizado para extração de DNA de células do sangue periférico e de células 

teciduais. Consiste basicamente na adição de um tampão de lise seguido de precipitação dos 

núcleos das células e mitocôndrias por centrifugação e adição de um tampão de 

desnaturação o qual contém um sal caotrópico (guanidina hidroclorídrico) e protease 

passando por uma coluna de sílica. O DNA retido na membrana QIAamp é lavado duas 

vezes  por centrifugação com a utilização de dois tampões de lavagem “Buffer AW1” e 

“Buffer AW2”. Esta etapa remove eficientemente os contaminantes tais como proteínas e 

açúcares que podem inibir a PCR. A eluição do DNA é realizada por centrifugação 

utilizando tampão com baixa concentração de sal: (Tris-Cl 10 mM  pH 9; EDTA 0,5 mM). 

5.13.2. Eletroforese em gel de agarose 

Os DNAs foram analisados por eletroforese em gel de agarose 1,5% [1/5 do produto 

tampão “loading buffer” 1X (azul de bromofenol 0,05%, xileno cianol 0,05%, glicerol 4%)] 
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a 80 V, em TAE 1X (Tris base 400mM, EDTA 1mM, ácido acético 20mM).  Após a corrida, 

o DNA foi corado com brometo de etídio (0,5 µg/mL) e visualizado sob luz UV em 

transiluminador.  

5.13.3. Diagnóstico molecular do T. pallidum pelo alvo tpp15  

    5.13.3.1 Condições de amplificação da região codificante do gene tpp15 

A fim de obter a confirmação diagnóstica da infecção por T. pallidum subesp. 

pallidum, foi realizada uma PCR multiplex. O gene tpp15 foi amplificado usando as 

condições descritas por Kolman et al., 1999 (modificada). As condições de PCR foram 

ajustadas com o uso de controle positivo conhecido (cepa Nichols, GenBank CP004010, da 

subespécie pallidum), com alteração das condições de anelamento e proporção de DNA. Os 

iniciadores utilizados para amplificação foram L243 

5’GAGCAGGATGTCTCTATGAGTTATAAAGAG3’ e H123R 5’GAA GCC ACT ACC 

GAT GTG CG3’, sintetizados pela Integrate DNA Technologies®, capazes de gerar 

fragmentos  de 120 pb. Para a co-amplificação de um fragmento de 536 pb do gene da β-

globina (biomarcador de DNA humano) usou-se os seguintes primers: β1 5’ 

GGTTGGCCAATCTACTCCCAGG 3’ e β2 5’GCTCACTCAGTGTGGCAAAG 3', estes 

foram utilizados como controle interno da reação.  

Os controles do teste foram a cepa referência Nichols (GenBank CP004010 – 

controle positivo), a qual foi cedida gentilmente pelo Dr. Steven Norris (University of Texas 

Health Science Center) e como controles negativos uma amostra de DNA humano negativo 

para sífilis e água MilliQ (ausência de DNA).  

A PCR foi realizada em um volume final de 25 µL, contendo 12,5 µL HotStarTaq® 

Master mix Kit da QIAgen (2X), 10µM de cada primers L243 e H123R (para amplificação 

do gene tpp15),  1 µM de cada primer β1 e β2 (para amplificação de um fragmento do gene 

humano da β globina) e 1 µL da amostra de DNA . A condição para amplificação constituiu-

se de uma desnaturação inicial a 95°C por 15 minutos, seguido de 40 ciclos de 94°C por 1 

minuto, 60°C por 2 minutos, 72°C por 1 minuto e uma extensão final de 72°C durante 5 

minutos. Os produtos foram analisados em gel de agarose a 1,5% conforme descrito acima. 
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5.13.4. Identificação molecular de T. pallidum 

     5.13.4.1 Condições de amplificação da região codificante do gene arp 

A reação da PCR para amplificação do gene arp foi realizada segundo as condições 

descritas por Pillay et al. (1998), com algumas modificações. Foram realizados ajustes de 

temperatura de anelamento, concentração de DNA e concentração dos primers. Os primers 

utilizados foram o ARP-1 (5’ CAA GTCA GGA CGG ACT GTC C 3’) e ARP-2 (5’ GGT 

ATC ACC TGG GGA TGC 3’), sintetizados pela Invitrogen®, capazes de gerar fragmentos 

de acordo com o número de repetições de 60 pb, que podem variar de aproximadamente 200 

a 1650 pb correspondendo de 2 a 22 repetições respectivamente. 

A amplificação para a identificação molecular foi realizada em um volume final de 

25 µL, contendo 12,5 L de HotStarTaq® Master mix Kit (2X) da QIAgen, 10 M de cada 

primers ARP-1 e ARP-2 e 1 L da amostra de DNA. A condição para amplificação 

constituiu-se de uma desnaturação inicial a 95°C por 15 minutos, seguido de 35 ciclos a 

94°C por 1 minuto, 62°C por 1 minuto, 72°C por 2 minutos e uma extensão final a 72°C 

durante 10 minutos. Os produtos foram analisados em gel de agarose a 1,5% conforme 

descrito acima. 

 

5.13.5. Sequenciamento do gene que codifica para 23S rRNA 

     5.13.5.1. Condições de amplificação da região codificante do gene do 

rRNA 23S e purificação dos produtos para sequenciamento 

Para a amplificação do gene que codifica para rRNA 23S foram aplicadas as 

condições descritas por LUKEHART et al., 2004, com algumas alterações. As condições de 

PCR foram padronizadas com o uso de controles positivo (cepa Nichols) e negativo (DNA 

de indivíduo saudável). Foram alteradas as condições de anelamento e proporção de DNA 

tanto para a PCR quanto para um segundo round de amplificação (re-amplificação usando o 

amplicon com DNA alvo), que permite maior sensibilidade de recuperação do DNA. Os 

primers utilizados foram: sense 5’ GTACCGCAAACCGACACAG 3’ e antisense 5’ 

AGTCAAACCGCCCACCTAC 3’ sintetizados pela Integrate DNA Technologies®, capazes 

de gerar fragmento de 628 pb. 
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A amplificação foi executada em 25µL de uma mistura de reação, composta por 12,5 

L do HotStarTaq® Master mix Kit (2X) da QIAgen , 10M dos primers sense e antisense e 

1 L da amostra de DNA. A condição de ciclagem para amplificação constituiu-se de uma 

desnaturação inicial a 95°C por 5 minutos, seguido de 40 ciclos a 94°C por 1 minuto, 65°C 

por 2 minutos, 72°C por 1 minuto e uma extensão final a 72°C durante 10 minutos. Os 

produtos foram analisados em gel de agarose a 1,5% conforme descrito acima. Quando 

necessário, as re-amplificações foram realizadas nas mesmas condições padronizadas. 

Os produtos da PCR foram purificados e eluídos utilizando o kit 

QIAquick
®

PCRPurification Kit (QIAgen), de acordo com as instruções do fabricante, para 

posterior sequenciamento. 

  5.13.5.2. Sequenciamento do gene rRNA 23S 

As reações de sequenciamento foram realizadas utilizando-se o “kit ABI PRISM ® 

Big Dye ® Terminator v3.1” (PE Applied Biosystems) de acordo com as instruções do 

fabricante e adaptadas em nosso laboratório. Nesse sistema a marcação fluorescente 

encontra-se na extremidade 3’ do nucleotídeo de terminação, com cada cor correspondendo 

à uma base específica. Sendo assim é possível sequenciar uma amostra de DNA com uma 

única reação, contendo todos os terminadores de reação juntos. Para cada reação de 

sequenciamento, utilizamos aproximadamente 20ng do produto amplificado e os mesmos 

primers utilizados na PCR, adicionados de forma individual. 

A reação de sequenciamento foi realizada em 10µL de uma mistura, composta por 

1,5 µL do tampão 5X, 1 µL de BigDye, 3,2 pmoles de cada primer sense e antisense, 1 L 

(20ng) do produto da PCR purificado.. A condição de ciclagem foi de 40 ciclos a 96ºC por 

10 segundos, 50ºC por 5 segundos e 60ºC por 4 minutos.  

As reações foram analisadas no sequenciador de 96 capilares “ABI PRISM ® 3730 

XL DNA Analyser” (Applied Biosystems), situado no laboratório de Genômica Funcional e 

Bioinformática da FIOCRUZ / Plataforma PDTIS. 

 

 



52 
 

 

  5.13.5.3. Análise das sequências e identificação da mutação no gene 

rRNA 23S 

As sequências obtidas foram analisadas no programa SeqScape versão 2.6 da Applied 

Biosystems, utilizandocomo referência a sequência AF200367 (referente ao gene do RNA 

ribossomal 23S) da base de dados do PUBMED (GeneBank). Esse software é uma 

ferramenta de alinhamento e comparação de sequências que permite rápida identificação de 

variantes na sequência. O software permite alinhar e comparar sequências obtidas 

diretamente do sequenciador automático contra uma sequência referência.  
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Tabela 3: Perfil sócio-comportamental dos pacientes participantes 

SIC = segundo informações concedidas pelo paciente.   

6. RESULTADOS 

 

6.1  PACIENTES – Características sócio-comportamentais e clínicas 

O estudo foi realizado no ambulatório de Hanseníase do Instituto Oswaldo Cruz / 

FIOCRUZ (ASA/IOC) e foi composto por 31 pacientes maiores de 18 anos. Os participantes 

foram orientados a responder a um questionário sócio-comportamental e uma anamnese 

dirigida, bastante minuciosa, sobre questões relacionadas à identificação do paciente, 

antecedentes patológicos, sexualidade e sobre a história da doença atual. Foi assegurado a 

todos os pacientes que caso não se sentisse à vontade em responder alguma das perguntas o 

mesmo não seria obrigado, podendo se omitir em relação a quaisquer dos itens perguntados. 

A tabela 3 demonstra resumidamente os dados obtidos pelo questionário sócio-

comportamental aplicado a todos os participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados relacionados à história clínica dos pacientes foram obtidos através da 

anamnese dirigida e do prontuário médico de cada paciente.  
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Figura 5: Representação esquemática do screening para HIV dos pacientes (N = 31). 
 

O diagnóstico laboratorial da sífilis foi feito por sorologia através de dois testes 

sorológicos: (a) um teste qualitativo treponêmico, o TPHA, e, (b) um teste quantitativo não-

treponêmico, o VDRL. A positividade, ou seja, a reatividade no teste qualitativo foi um dos 

principais critérios de elegibilidade da pesquisa e 100% dos pacientes arrolados na pesquisa 

100% dos pacientes arrolados na pesquisa possuíam TPHA reativo. A titulação sorológica 

de VDRL por sua vez, variou de 1:8 até 1:512 (Tabela 4). 

O Ministério da Saúde e a OMS preconizam que todo paciente com suspeita de ISTs 

faça também, o rastreamento para HIV, devido à grande frequência de co-infeção sífilis-

HIV. Todos os pacientes passaram por um screening para HIV independente da positividade 

ou negatividade em exames anteriores, quatro (13%) relataram ter tido diagnóstico prévio de 

HIV (positivo) e 27 (87%) relataram que nunca haviam realizado o teste sorológico ou que 

tinha resultado prévio negativo. Após o screening o número de pacientes HIV positivos 

subiu para 08 (26%) dobrando a sua prevalência inicial (Figura 5 e tabela 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação a forma clínica da sífilis, os pacientes foram agrupados em 5 estágios 

distintos (Figura 6 e tabela 4), que levam em consideração o quadro clínico apresentado e o 

tempo de evolução. Dos 31 pacientes, 04 (13%) apresentavam como queixa clínica apenas a 

úlcera genital, lesão característica da infecção primária (SP); 17 (55%) apresentavam 

sintomatologia clínica compatível com a forma secundária da sífilis (SS), apesar de alguns 

pacientes também apresentarem lesões primárias concomitantes; 07 (23%) apresentaram 

sintomas característicos do secundarismo, mas foram classificados como terciários (ST) 

devido ao tempo de evolução da infecção; 01 (3%) paciente apresentou quadro de sífilis 
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Figura 6: Representação esquemática do estadiamento dos pacientes (N = 31). 
 

maligna precoce (SMP); e 02 (6%) não apresentavam sintomas clínicos e, portanto, foram 

classificados como no estágio latente (SL). Dois pacientes apresentavam sintomas de 

neurossífilis e para estabelecer o diagnóstico foi realizado exame de LCR (em hospital de 

referência), em ambos os casos observou-se alteração de celularidade, mas em nenhum dos 

casos houve a confirmação diagnóstica (VDRL negativo em ambos os casos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 31 pacientes selecionados foram obtidas amostras de sangue total, soro, biopsia 

e/ou swab de acordo com a apresentação clínica.  

 Sífilis primária – swab do cancro; sangue total; soro 

 Sífilis secundária – swab do cancro (quando presente); biópsia de lesão 

dermatológica; sangue total; soro  

 Sífilis terciária – swab do cancro (quando presente); biópsia de lesão 

dermatológica (quando presente), sangue total; soro; LCR (quando 

indicado). 

Foram coletados 73 amostras, sendo 26 amostras de sangue total; 24 amostras de 

soro; 16 amostras de biopsia (tecido); 6 amostras de swab e 1 LCR (Tabela 4). 

A tabela 4 a seguir, ilustra resumidamente as características clínicas e sorológicas da 

população estudada. 
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Tabela 4: Perfil das amostras estudadas.   Valores de referência para positividade (+): VDRL ≥ 1:8      TPHA = reativo      HIV = +      

 S = sangue total     So = soro     T = tecido (biópsia)     Sw = swab        LCR = líquido cefalorraquidiano       SP = sífilis primária        SS = sífilis secundária       

SL = sífilis latente      ST = sífilis terciária    SMP = sífilis maligna precoce  

 

 

PACIENTES VDRL TPHA HIV Nº de AMOSTRAS TIPO de AMOSTRAS ESTADIAMENTO  

PROSIF 1 1:64 REATIVO - 1 T ST  
PROSIF 2 1:16 REATIVO - 1 T SS  
PROSIF 3 1:32 REATIVO - 1 LCR ST  
PROSIF 9 1:16 REATIVO + 2 S ; So SL  
PROSIF 12 1:16 REATIVO - 3 S ; So, T SS  
PROSIF 13 1:8 REATIVO - 2 S ; So SS  
PROSIF 14 1:32 REATIVO + 4 S ; So ; T ; Sw SMP  
PROSIF 15 1:8 REATIVO - 2 S ; So SL  
PROSIF 16 1:512 REATIVO - 3 S ; So ; T SS  
PROSIF 17 1:512 REATIVO + 3 S ; So ; T SS  
PROSIF 19 1:128 REATIVO + 3 S ; So ; Sw SP  
PROSIF 20 1:8 REATIVO - 3 S ; So ; T SS  
PROSIF 21 1:16 REATIVO + 2 S ; So SS  
PROSIF 22 1:32 REATIVO - 2 S ; So ST  
PROSIF 23 1:64 REATIVO - 2 S ; So SS  
PROSIF 24 1:8 REATIVO - 3 S ; So ; T ST  
PROSIF 25 1:16 REATIVO + 3 S ; So ; T SS  
PROSIF 26 1:32 REATIVO - 3 S ; So ; T SP  
PROSIF 27 1:128 REATIVO - 5 S; So ; T ; Sw SS  
PROSIF 28 1:32 REATIVO - 2 S ; So ST  
PROSIF 29 1:256 REATIVO - 2 S ; So SS  
PROSIF 30 1:16 REATIVO + 3 S ; So ; T SS  
PROSIF 31 1:32 REATIVO - 3 S ; So ; T SP  
PROSIF 32 1:32 REATIVO - 4 S ; So ; T ; Sw SS  
PROSIF 33 1:128 REATIVO - 1 So SS  
PROSIF 34 1:32 REATIVO - 3 S ;So ; T SS  
PROSIF 40 1:16 REATIVO - 1 S SP  
PROSIF 41 1:32 REATIVO + 1 S SS  
PROSIF 42 1:64 REATIVO - 1 Sw SS  
PROSIF 43 1:128 REATIVO - 1 S ST  
PROSIF 44 1:256 REATIVO - 4 S ; So ; T ; Sw ST  
31 pacientes  31 (100)% 8 (26%) 73 S(26) So(24) Sw(6) T(16) LCR(1) SP(4)SS(17)ST(7)SL(2)SMP(1)  



57 
 

 

Nossos pacientes muitas vezes apresentaram sintomatologia compatível com a sífilis, 

mas por terem apresentação um pouco atípica passava despercebida por outros serviços 

médicos. Como por exemplo, o paciente V.F.A. de 37 anos que apresentava um quadro 

clínico extremamente exuberante de sífilis secundária que se assemelhava à Reação 

Hansênica do tipo 1 (Figura 7) ou o paciente F.L.S. de 61 anos que apresentava placas 

eritematosas que evoluíram para manchas hipocrômicas com halo hipercrômico que foram 

confundidas inicialmente com Reação Reversa da hanseníase (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Sífilis Secundária mimetizando Reação Hansênica tipo 1. 

Fonte: Paciente V.F.A., 37 anos; Serviço de Dermatologia Ambulatório Souza Araújo / IOC / 

FIOCRUZ . 

 

Figura 8: Sífilis secundária mimetizando Reação Reversa (hanseníase) 

Fonte: Paciente F.L.S., 61 anos; Serviço de Dermatologia Ambulatório Souza Araújo / IOC / 

FIOCRUZ  
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536pb 

6.2.  DETECÇÃO MOLECULAR E GENOTIPAGEM 

O diagnóstico molecular, neste estudo, foi realizado utilizando diferentes 

metodologias que permitiram a confirmação da sífilis em 87,1% dos pacientes, a genotipagem 

parcial de 16 amostras e a verificação da existência de resistência antibiótica ao macrolídeo 

em isolados de dois pacientes. Com base na análise desses dados, foi possível fazer algumas 

considerações importantes em relação ao diagnóstico e tratamento da sífilis. 

 

6. 2. 1.  Detecção molecular de T. pallidum subesp. pallidum por PCR 

 

O alvo utilizado para o diagnóstico molecular foi o tpp15 que vem sendo largamente 

utilizado para diferenciar o T. pallidum subsesp. pallidum das demais subespécies de T. 

pallidum. (MARTIN et al., 2009; BEHROF et al., 2008; WENHAI et al., 2004, KOLMAN et 

al, 1999).  

Na figura 9 podemos observar o perfil das bandas gerado pela PCR multiplex do 

tpp15. A banda de 536 pb representa a amplificação de parte do gene que codifica para ß-

globina humana (controle interno da reação). Os indivíduos com positividade para 

amplificação do gene tpp15 foram identificados pela presença da banda de 120 pb.  Foram 

observadas diferentes intensidades de amplificação das bandas, as quais foram mais intensas 

em amostras de tecido e de sangue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800pb 

Figura 9: Gel de agarose 1,5% com produtos da PCR para o gene tpp15              
Slots: 16 (PROSIF 30T), 17(PROSIF 32T), 19(PROSIF 34T), 21(PROSIF 44T), 22(PROSIF Sw), 

23(PROSIF 44S) amostras positivas; Slot 24: controle positivo cepa Nichols (1µl de DNA-alvo); Slot 

25: controle da reação (DNA humano); Slot 26: controle negativo; Slot 27: controle positivo cepa 

Nichols (0,5µl de DNA-alvo) 

100 pb e 50 pb = marcador molecular (50 e 100 pb ladder). 

 

120pb 

600pb 

100pb 

2000pb 
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Tabela 5: Detecção molecular de T. pallidum para o alvo tpp15 em amostras variadas.                              

S = sangue total     So = soro     T = tecido (biópsia)     Sw = swab        LCR = líquido cefalorraquidiano       

+ = ao menos uma amostra amplificou    − = não amplificou 

*amostras processadas logo após coleta 

A tabela 5 demonstra esquematicamente os resultados da detecção molecular de sífilis 

através da utilização do gene tpp 15. Dos 31 pacientes selecionados para avaliação do 

diagnóstico molecular, 27 (87%) pacientes obtiveram ao menos uma de suas amostras 

positivas. Das 73 amostras clínicas, 49 (67,1%) foram positivas.  

Amostras de quatro pacientes (PROSIF 1, 3, 26 e 33) não amplificaram o gene tpp15 

mesmo após a nested-PCR. Não amplificaram oito (33%) amostras de sangue, sete (30%) de 

soro, quatro (25%) de tecido e duas (33%) de swab. A única amostra de LCR também foi 

negativa para amplificação do gene tpp15. 

 

 

 

PACIENTE DIAGNÓSTICO  

tpp15 

 AMOSTRAS 

POSITIVAS 

PACIENTE  DIAGNÓSTICO  

tpp15 

  AMOSTRAS 

POSITIVAS 

PROSIF 1 -  -  PROSIF 25 +  So; T 

PROSIF2 +  T  PROSIF 26 -  - 

PROSIF3 -  -  PROSIF 27 +  So; T  

PROSIF9 +  S;  So  PROSIF 28 +  S; So 

PROSIF 12 +  So; T  PROSIF 29 +  So 

PROSIF 13 +  S; So  PROSIF 30 +  T 

PROSIF 14 +  So; T; Sw  PROSIF 31 +  S; So; T 

PROSIF 15 +  S; So  PROSIF 32 +  S; So; T 

PROSIF 16 +  So  PROSIF 33 -  - 

PROSIF 17 +  S; T  PROSIF 34 +  T 

PROSIF 19 +  So; Sw  PROSIF 40* +  S 

PROSIF 20 +  S; So  PROSIF 41* +  S 

PROSIF 21 +  S; So  PROSIF 42* +  Sw 

PROSIF 22 +  S; So  PROSIF 43* +  S 

PROSIF 23 +  S  PROSIF 44* +  S; So; Sw; T 

PROSIF 24 +  S; T   TOTAL      31 
pact. 

27 pact. + 
(87,1%) 

 49/73 (67,1%)  

 

Conforme podemos observar na tabela 5, as amostras de uma maneira geral, se 

positivaram de forma muito similar, em torno de 62-75% de taxa de positividade, 

independentemente do tipo: 16 amostras (62%) de um total de 26 amostras de sangue e 17 

(70%) de um total de 24 das amostras de soro obtiveram a amplificação do gene tpp15. 
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Quatro (66%) amostras de swab de um total de seis amostras e 12 (75%) amostras de tecido 

de um total de 16 também amplificaram.   

6. 2. 2.    Identificação molecular de T. pallidum subesp. pallidum por PCR 

O gene arp contém uma região variável contendo repetições de uma sequência de 

60pb. A PCR utilizando os primers ARP-1, ARP-2 e DNA da cepa Nichols de T. pallidum 

resulta na amplificação de um fragmento de 1155 pb, que corresponde a 14 repetições desta 

sequência (Figura 10). O tamanho dos fragmentos resultantes da amplificação do DNA de 16 

amostras clínicas, variou de 300 pb a 1270 bp, correspondendo a sequências de 2 a 16 

repetições respectivamente, conforme mostrado na figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseado no número de repetições dividimos os 18 espécimes clínicos analisados em 6 

subtipos. Esses são designados pelo número de repetições da sequência de 60 pb (tipos 2, 4, 8, 

10, 14 e 16). Seis amostras (33%) tinham o gene arp contendo 14 repetições; os outros 

subtipos tinham entre uma e três amostras, mas podemos observar uma considerável 

variabilidade apesar da predominância do subtipo 14 (Figura 11). Apesar de o numero de 

amostras com DNA tipável ter sido bastante reduzido acreditamos que este seria realmente o 

Figura 10: Gel de agarose 1,5% contendo os produtos da PCR para o gene arp. Slot 1 = 16 repetições 

(1274 pb), slots 2 e 16 = 2 repetições (300 pb), slot 3 = 10 repetições (915 pb), slots 4 e 15 = 8 repetições 

(795 pb), slot 5 = 16 repetições (1274 pb), slots 6, 10, 12, 13 e 14 = 14 repetições (1155 pb),  slots 7 e 8 = 

4 repetições, slot 9 = não amplificou, slot 11 = 7 repetições (735pb) slot C+ (controle positivo cepa 

Nichols) = 14 repetições (1155 pb); 100 pb e 1 kb = marcador molecular (100 pb e 1kb ladder) 

 

1000pb 

650pb 
600pb 500pb 

300pb 

1155pb 
(14 repetições) 

100pb 

1650pb 

850pb 

2000pb 
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perfil das amostras, pois o grupo de pacientes também foi bastante heterogêneo, com 

diferentes apresentações clinicas e diferentes perfis comportamentais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 2. 3. Análise do gene do  rRNA 23S de T. pallidum subesp. pallidum 

A sequência do gene  rRNA 23S foi analisada com o objetivo de identificar mutações 

associadas a resistência ao macrolídeo. A principal mutação comprovadamente com esta 

característica é a mutação A→G na posição denominada 2058. 

Das amostras oriundas dos 31 pacientes incluídos neste estudo, não foi possível obter 

resultados do gene rRNA 23S de três pacientes. Assim, em 28 (90,1%) pacientes, em pelo 

menos uma de suas amostras, foi amplificado o gene rRNA 23S, totalizando 37 (51%) das 73 

amostras. 

Amostras negativas nas primeiras reações da PCR para o gene rRNA 23S, mas 

positivas para o gene tpp15, foram submetidas à uma re-amplificação, nas mesmas condições 

da PCR inicial. Amostras de três pacientes permaneceram negativas mesmo após a re-

amplificação (resultados na tabela 11). A amostra 14 amplificou, mas todas as tentativas de 

sequenciamento fracassaram. 

Todas as amostras que obtiveram o produto esperado de 628 pb (Figura 12), foram 

submetidas à purificação e  posteriormente sequenciadas, conforme descrito na metodologia. 

Figura 11: Distribuição do numero de repetições do gene arp dentre as amostras analisadas (n=18) 
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A análise das sequencias permitiu a identificação da mutação A2058G do gene  rRNA23S de 

T. pallidum, assim como permitiu a identificação de outras mutações. 

A mutação (A2058G) foi identificada em duas das 37 amostras selecionadas. Estes 

resultados foram confirmados em três experimentos independentes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As amostras com mutações foram dos pacientes PROSIF 12 e PROSIF 44 conforme 

demonstrado na tabela acima (Tabela 6). Para a confirmação do resultado refizemos a PCR e 

o sequenciamento em triplicata e o resultado foi confirmado em todos os experimentos. As 

sequências foram analisadas pelo software SeqScape versão 2.6 da Applied Biosystem®  

utilizando-se a sequência referência AF200367 PUBMED, conforme mostrado na figura 13. 

 

628pb 

Figura 12: Géis de agarose 1,5% com produtos da PCR (628 pb) para o gene  rRNA 23S 

Gel 1 = Slots 1, 2, 4-10; 14-18 amostras positivas; Slots 3, 13, 19 e 20 não geraram produto; c+ = 

controle positivo cepa Nichols. 

Gel 2 = Slots 2-12 amostras positivas; Slot 1 não gerou produto; c+ = controle positivo cepa Nichols                

1 Kb = marcador de peso molecular 1 Kb ladder                                                      

 
 

628pb 
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Tabela 6: Detecção molecular de resistência à macrolídeo (alvo rRNA 23S)                                            

□ amostras onde mutação pontual foi observada                                     S = sangue total     So = soro     

T = tecido (biópsia)     Sw = swab        LCR = líquido cefalorraquidiano                                                 

+ = ao menos uma amostra amplificou    − = não amplificou 

 

 

PACIENTE 23S  

rRNA 

Tipo de 

Amostras de 

cada pact. 

Nº de 

Amostras 

sequenciadas

. 

PACIENTE  23S  

rRNA 

 Tipo de 

aamostras      de 

cada pact. 

Nº de 

Amostras 

sequenciadas 

PROSIF 1 - T -  PROSIF 25 + S ; So ; T 1 

PROSIF 2 - T -  PROSIF 26 + S ; So ; T 3 

PROSIF 3 + LCR 1  PROSIF 27 + S; So ; T ; Sw 1 

PROSIF 9 + S ; So 2  PROSIF 28 + S ; So 2 

PROSIF 12 + S ; So, T 3  PROSIF 29 + S ; So 1 

PROSIF 13 + S ; So 1  PROSIF 30 + S ; So ; T 1 

PROSIF 14 + S ; So ; T ; 
Sw 

-  PROSIF 31 + S ; So ; T 1 

PROSIF 15 + S ; So 1  PROSIF 32 + S ; So ; T ; Sw 2 

PROSIF 16 + S ; So ; T 1  PROSIF 33 + So 1 

PROSIF 17 + S ; So ; T 1  PROSIF 34 + S ;So ; T 1 

PROSIF 19 + S ; So ; Sw 1  PROSIF 40 + S 1 

PROSIF 20 + S ; So ; T 1  PROSIF 41 + S 1 

PROSIF 21 - S ; So -  PROSIF 42 + Sw 1 

PROSIF 22 + S ; So 1  PROSIF 43 + S 1 

PROSIF 23 + S ; So 2  PROSIF 44 + S ; So ; T ; Sw 3 

PROSIF 24 + S ; So ; T 1  TOTAL      
31 pact. 

28 
pact. + 
(90,1%) 

73 amostrast. 37 
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Do paciente PROSIF 12, foram coletadas três amostras clínicas: sangue, soro e tecido; 

todas positivas para o gene do rRNA 23S e o sequenciamento revelou a presença da mutação 

A2058G em todas elas, conforme mostrado na figura 14. 

 

 

Figura 13: Cepa Nichols: Exemplo da utilização do Software SeqScape ® v.2.6. Print screen (A) Nesta 

janela podem ser observado o cromatograma da cepa Nichols e de duas outras amostras (aleatórias sem 

mutação no gene23S rRNA) ; Print screen (B) Nesta janela podem ser observado o alinhamento das 

amostras com a sequencia referência, a sequência consenso e a sequência de aminoácidos do gene rRNA 

23S.  
 
 

A 

B 
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Este paciente vinha sendo tratado (por outro serviço de saúde) com corticoide e 

antinflamatórios não-esteroidais, devido a suspeita clínica inicial de reação alérgica, mas não 

obteve melhora do quadro clínico. Ao ser atendido apresentava máculas avermelhadas por 

todo o tronco, membros superiores e inferiores sem prurido (Figura 15). O paciente também 

relatava não ter tido lesão peniana, apenas disse ter tido candidíase e tratado com sucesso 

(SIC). Seus exames relataram: VDL 1:16, TPHA reagente e HIV não reagente; o que 

confirmou o diagnóstico de sífilis 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: amostra PROSIF 12: Identificação da mutação A2058G através da visualização do 

cromatograma dentro do programa SeqScape ® v.2.6.  
 

Figura 15: Paciente PROSIF 12: Rash cutâneo disseminado  
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Do paciente PROSIF 44, por sua vez, foram coletadas quatro amostras clínicas: 

sangue, soro, tecido e swab, em três amostras houve a amplificação do gene do  rRNA 23S; 

apenas a amostra de soro não amplificou. O sequenciamento das amostras revelou a presença 

da mutação A2058G em uma das amostras (PROSIF 44Sw) e a ausência da mutação nas 

outras duas (PROSIF 44S e 44T).  

Este paciente foi encaminhado ao nosso serviço de dermatologia para a confirmação 

de diagnóstico de hanseníase. Anteriormente, ele já havia procurado atendimento em quatro 

unidades de saúde, duas particulares e duas públicas, de onde recebeu o encaminhamento para 

o ASA. Na consulta inicial, o paciente apresentava lesões pruriginosas por todo o corpo que 

se concentravam mais no dorso e região peitoral. O paciente também se queixava de sintomas 

generalizados como febre, mal estar, adenomegalia e cefaleia intensa. Durante anamnese 

dirigida o paciente foi indagado sobre a existência prévia ou atual de lesões orais, penianas 

e/ou anais e o mesmo relatou a presença de uma lesão peniana indolor de surgimento recente 

(aproximadamente um mês) e informou não ser a primeira vez que tinha esse tipo de lesão, 

mas que a mesma regrediu sozinha há aproximadamente um ano atrás. 

Como conduta diagnóstica neste caso foram feitos os exames para a hanseníase como: 

exame histopatológico, Mitsuda, Anti-PGL1, VDRL, anti-HIV, TPHA. Os resultados foram 

negativos para hanseníase e HIV e positivos para sífilis (VDRL = 1:256 e TPHA = reagente).  

Das quatro amostras clínicas coletadas, todas obtiveram confirmação diagnóstica pela 

amplificação do gene tpp15 e duas (S e Sw) amplificaram para o gene do  rRNA 23S, que 

foram sequenciadas (Figuras16 e 17). A confirmação realizada em triplicata foi analisada no 

Software SeqScape que gerou os seguintes cromatogramas 

Infelizmente, não foi possível a completa identificação das amostras devido à escassez 

de DNA, mas independente disso podemos concluir que se trata de duas cepas diferentes, pois 

elas têm diferentes perfis de resistência ao macrolídeos. A cepa isolada da amostra de sangue 

(44S) era uma cepa selvagem (2058A), sem mutação no gene do rRNA 23S, e a cepa oriunda 

do cancro (44Sw) uma mutante (2058G). 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: PROSIF 44S – Amostra sem a mutação A2058G Print screen (A) Visualização do cromatograma 

dentro do programa SeqScape® onde não foi encontrado nenhum nucleotídeo  diferente da sequência referência. 

Print screen (B) Imagem mostrando as sequências obtidas a partir de cada iniciador, bem como a região de 

aproveitamento de cada uma delas (verde). Na amostra não foi identificada nenhuma base diferente da sequência 

referência. 

. 

 

A 

B 

Figura 17: PROSIF 44Sw – Amostras com mutação A2058G Print screen (A) Visualização do 

cromatograma dentro do programa SeqScape® onde foi encontrado um nucleotídeo  diferente da 

sequência referência. Print screen (B) Imagem mostrando as sequências obtidas a partir de cada 

iniciador, bem como a região de aproveitamento de cada uma delas (verde). Nessa amostra foi 

identificada um nucleotídeo (seta vermelha) distinto da sequência referência. 

A 

B 
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7. DISCUSSÃO 

A OMS, recentemente, estimou 10,6 milhões de novos casos de sífilis anualmente, e a 

emergência de cepas resistentes aos macrolídeos tem aumentado a importância das 

investigações de epidemiologia molecular (PENG et al., 2011; COLE et al, 2009).  

O Brasil vive, atualmente, uma possível epidemia de sífilis; o aumento do número de 

casos é alarmante e vem sendo percebido há muito tempo pelos médicos dermatologistas, 

ginecologistas e infectologistas por todo o país. Recentemente, em outubro de 2016, o 

Ministério da Saúde declarou ciência à situação da sífilis no país e lançou uma série de 

medidas para tentar reverter o aumento de casos. 

 “O ministro da Saúde, Ricardo Barros, admitiu que o 

país vive uma epidemia de sífilis. Nos últimos cinco anos, a doença avançou 

de uma forma nunca vista. A taxa de bebês com sífilis congênita em 2015 foi 

de 6,5 casos a cada mil nascidos vivos – 13 vezes mais do que é tolerado pela 

Organização Mundial de Saúde e 170% a mais do que o registrado em 2010. 

A sífilis em gestante passou de 3,7 para 11,2 casos a cada mil nascidos vivos, 

um aumento de 202%. Para sífilis adquirida (denominação dada para sífilis 

na população em geral) a taxa é de 42,7 casos a cada 100 mil habitantes.” 

 

 

 

Outro grande problema que vem se estendendo desde 2014 é a falta da penicilina G 

benzatina no mercado nacional. Em janeiro de 2016,  um levantamento feito pelo 

Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais da Secretaria de Vigilância em Saúde do 

Ministério da Saúde, apontou que 60,7% dos estados brasileiros relatavam desabastecimento 

de penicilina G benzatina. Desde então, lotes do produto foram adquiridos em caráter 

emergencial pelo MS, mas os baixos estoques do medicamento, especialmente na rede 

pública, seguem gerando dificuldades às prescrições médicas, visto que a substância é 

essencial para o tratamento da sífilis, entre outras indicações como a profilaxia da febre 

reumática e a faringite bacteriana em crianças.  

Fonte: Trecho da entrevista do Ministro da Saúde à Revista Veja on 
line no publicada no dia 21 de outubro de 2016. 
http://veja.abril.com.br/saude/brasil-vive-epidemia-de-sifilis/ 
Visualizada em 01 de novembro de 2016  

http://veja.abril.com.br/saude/brasil-vive-epidemia-de-sifilis/
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A análise molecular das subespécies da bactéria T. pallidum é uma importante 

ferramenta para oferecer informações que contribuam para o conhecimento a cerca da 

epidemiologia e transmissão da sífilis, assim como do seu diagnóstico e tratamento. 

Globalmente, a identificação molecular de cepas de T. pallidum tem ajudado a caracterizar os 

surtos de sífilis, estimando os subtipos associados com neurossífilis, monitorando a 

resistência macrolídea, diferenciando reincidência de episódios de re-infecção, e melhor 

entendimento da distribuição geográfica, temporal e populacional do T. pallidum. Apesar dos 

benefícios clínicos da investigação molecular da sífilis, um número limitado de estudos em 

alguns países endêmicos têm focado na genotipagem do T. pallidum desde o primeiro 

experimento, em 1998 (KATZ et al., 2010; MARRA et al., 2010; MARTIN et al., 2010, 

MARTIN et al., 2009; MALEPO et al., 2007).  

No Brasil, até o momento, ainda não há estudos que apliquem técnicas moleculares 

para genotipagem de T. pallidum. Sendo assim, todos os experimentos foram feitos de acordo 

com a literatura, que tem como base o método publicado pelo CDC (1998), para a 

genotipagem; o trabalho de Kolman et al. (1999), para diagnóstico molecular e o trabalho de 

Lukehart et al., 2004 para análise de resistência a macrolídeo. Os poucos estudos existentes 

no Brasil se focam no diagnóstico molecular de amostras de sífilis congênita (CASAL et al., 

2011) e de remanescentes humanos (SILVA, 2014). 

O Ambulatório Souza Araújo – FIOCRUZ/IOC – é um serviço de dermatologia 

especializado, destinado a atender pacientes hansênicos, mas por ser um serviço de “portas 

abertas” no qual o paciente não necessita de encaminhamento, acaba por receber também 

outras patologias dermatológicas como a sífilis. Por ser a sífilis uma doença com diferentes 

apresentações clínicas e por, muitas vezes mimetizar outras doenças, nosso serviço acaba 

recebendo, pacientes encaminhados por suspeita clínica de hanseníase ou por diagnóstico a 

esclarecer. Ao nos depararmos com esse aumento no número de casos de sífilis, e com a falta 

de penicilina G benzatina no mercado, percebemos a necessidade uma maior investigação 

desses casos que chegavam ao nosso serviço, para um melhor entendimento dessas 

apresentações clínicas atípicas.  

Logo no início do nosso estudo verificamos que precisaríamos fazer muitas adaptações 

aos protocolos, desde a extração às condições de amplificação. A bibliografia (Pillay et al., 

1998) indicava o uso de uma quantidade exorbitante de DNA, 10µl de DNA alvo, o que 

infelizmente nos consumiu muito DNA. Após uma série de experimentos de padronização 

estipulamos que poderíamos alcançar resultados satisfatórios com apenas 1µl de DNA alvo. 
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Outras adaptações aos protocolos também foram necessárias para que conseguíssemos boas 

amplificações. 

Outras adaptações aos protocolos também foram necessárias para que conseguíssemos 

boas amplificações. 

Nosso estudo se baseou inicialmente na confirmação diagnóstica da infecção por T. 

pallidum através da amplificação do gene tpp15, e para isso utilizamos amostras de sangue, 

soro, tecido, LCR ou swab. Todos os tipos de amostras amplificaram de maneira semelhante, 

não encontramos diferença significativa no que diz respeito ao melhor tipo de amostra para o 

diagnóstico molecular. Muitos estudos demonstram que amostras de sangue total têm menores 

taxas de positividade quando comparada a soro, tecido ou swab, mas em nosso estudo essa 

diferença não foi significativa, pois todas as amostras tiveram uma taxa de positividade de 

aproximadamente 62-75%, com exceção do LCR, que por termos apenas uma amostra, que 

não amplificou para o gene tpp15, não podemos considerar como positividade nula. A 

possibilidade de se obter bons resultados com amostras de sangue é de grande valia para os 

inúmeros casos de sífilis latente, onde não há lesões aparente. Uma grande diferença que 

pudemos observar entre os tipos e/ou qualidade de amostras, é que em amostras processadas 

(extração de DNA) logo após a coleta, ou seja, sem congelamento prolongado, a amplificação 

do gene alvo foi mais eficiente. As amostras PROSIF 40 - 44 foram processadas logo após a 

coleta do material e em todas elas conseguimos a amplificação do gene tpp15 e todos os 

outros genes estudados (PENG et al., 2011; MARTIN et al., 2009; LA FOND & 

LUKEHART, 2006). 

Tendo em vista a confirmação diagnóstica da sífilis em 87,1 % dos pacientes podemos 

considerar o método molecular como uma importante ferramenta para auxiliar o diagnóstico. 

Isso é evidente nos (i) casos onde o diagnóstico sorológico não consegue diferenciar entre 

cicatriz sorológica ou infecção ativa, (ii) em casos de sífilis materna onde a rápida 

identificação da doença é de extrema importância para minimizar a transmissão materno-fetal, 

(iii) e também nos casos de sífilis congênita, onde o diagnóstico sorológico pode dar muitos 

resultados falso-positivos devido à transferência placentária de anticorpos da mãe infectada 

para o feto. Nestes casos, a detecção da infecção no feto evitará tratamentos e internações 

desnecessárias (CASAL et al, 2011).   

Estudos anteriores relatam dificuldade na caracterização molecular de T. pallidum a 

partir o gene arp (PENG et al., 2011;  PILLAY et al., 2002, SUTTON et al., 2001). A mesma 

dificuldade foi observada em nosso estudo.  
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Mesmo com uma caracterização molecular parcial, encontramos uma predominância 

do subtipo 14 ao mesmo tempo em que conseguimos evidenciar uma grande diversidade 

genética dentre os espécimes analisados. Acreditamos que alguns estudos tendem a ter um 

perfil de subtipos mais definido, pois muitas vezes são estudos realizados com pacientes que 

pertencem a um mesmo grupo de risco ou que apresentem a mesma forma clínica, como por 

exemplo, o estudo de WU, de 2014 onde 99,7% dos pacientes eram homens, 97,5% MSM e 

>90% HIV positivo; ou o estudo de Martin, de 2010 onde todos os pacientes apesentavam 

sífilis primária. Em ambos os casos houve uma predominância absoluta de apenas um subtipo 

(70% do subtipo 14 e 97,5% subtipo 14, respectivamente) (KHAIRULIN et al., 2016; YANG 

et al, 2015; KATZ et al, 2010; MARTIN et al, 2010; COLE et al, 2009; FLORINDO et al, 

2008; MOLEPO et al, 2007; POPE et al, 2005; PILLAY et al, 2002; SUTTON et al, 2001; 

PILLAY et al, 1998). 

Uma única mutação que confere resistência macrolídea ao T. pallidum vem sendo 

relatada nos EUA, Canadá, Shangai, Dublin e República Checa. Todavia, essa resistência não 

tem sido encontrada em alguns países africanos (Madagascar, Tanzânia e Uganda). Alguns 

estudos mostram que a seleção antibiótica pode contribuir para aumentar a resistência 

macrolídea, Investigações adicionais sobre subtipos resistentes, usando caracterização 

molecular, podem ajudar a elucidar os mecanismos moleculares envolvidos na resistência 

macrolídea, mas esses dados ainda não são abundantes. Um estudo realizado na China, em 

Shangai, por Martin et al.(2009), encontrou 100% (38 pacientes) de subtipos resistentes e 

dentre eles o subtipo 14f era o predominante. No Canadá (Leste) e nos EUA (São Francisco) 

as taxas de resistência foram 19,4% (36 paciente) e 67,7% (62 pacientes), respectivamente, 

com predominânica do subtipo 14d (MARTIN et al., 2010; KATZ et al., 2010).  

Nenhum estudo em relação à resistência do T. pallidum aos macrolídeos foi 

desenvolvida até o momento no Brasil. Apesar do nosso “n”amostral não ter sido muito 

grande (n = 73, considerando todos os tipos de amostras) acreditamos que o fato de termos 

encontrado duas amostras mutantes em dois pacientes diferentes é um dado de extrema 

importância para epidemiologia da sífilis. Essas duas amostras mutantes representam apenas 

5,4% das amostras sequenciadas (2/37) e 6,5% dos pacientes (2/31), mas quando levamos em 

consideração que esse paciente adquiriu esta cepa mutante de outro individuo e que ambos 

podem ter contaminado outros parceiros sexuais, esse número tende a ser muito maior e mais 

alarmante. Se a isto, somarmos o fato de que o uso dos macrolídeos tem crescido bastante nos 
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últimos tempos, devido à falta da penicilina (medicamento de escolha) no mercado brasileiro, 

a situação fica ainda mais preocupante. 

O nosso “n” amostral foi um preocupação desde o início do nosso estudo. Pelo nosso 

serviço não se tratar de uma unidade de atendimento específico e exclusivo para o 

atendimento de doenças sexualmente transmissíveis como a sífilis, não houve um aporte 

muito grande de pacientes. Não realizamos nenhum tipo de busca ativa por pacientes então 

ficamos restritos aos pacientes que procuraram atendimento em nosso serviço. Muitos outros 

estudos publicados também possuem um numero amostral semelhante e resultados de 

positividade (amplificação) bastante similar, conforme demonstrado no quadro abaixo. 

 

 

 

 

 

Autor, Ano de 

publicação e 

local 

Duração do 

estudo 

“n”      

amostral (total) 

DNA + Subtipagem 

e/ou 

Resistência 

Sutton, 2001 

Arizona 

1998-1999 

1 ano 
85 45 (52,9%) S 

Pope, 2005 

Carolina do Sul e 

do Norte 

1999-2003 

4 anos 
61 27 (44,2%) S 

Katz, 2007     

 São Francisco 

2004-2007 

3 anos 
74 71 (95,9%) S e R 

Marra, 2010  

EUA, China, 

Madagascar e 

Irlanda 

1999-2008 

9 anos 
158 --- S 

Cruz, 2010      

Cali  

2003-2009 

6 anos 

38 20 (52,6%) S 

Martin, 2009 

Canadá 

2007-2008 

1 ano 

87 53 (60,9%) S e R 

Quadro 3: Visão geral dos principais estudos de genotipagem molecular de T. pallidum: comparação 

entre o “n” amostral (total de amostras) e número de amostras com DNA amplificável (DNA+)                                  

S = subtipagem  (gene arp e tpr)  R =  resistência (gene do rRNA 23S) --- = dado não disponível 
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Autor, Ano de 

publicação e local 

Duração do estudo 
“n”      amostral 

(total) 
DNA + 

Subtipagem e/ou 

Resistência 

Molepo, 2007 

Pretoria  

1999-2000 

1 ano 
50 20 (40%) S 

Florindo, 2008 

Lisboa 

2004-2007        3 

anos 

--- 86 S 

Cole, 2009 

 Escócia  

2006-2007 

1 ano 

--- 75 S 

Lukehart, 2004 

São Francisco, 

Baltimore, Seattle 

e Dublin  

1999-2002 

3 anos 
114 --- R 

 

 

Outra importante revelação desse estudo foi a identificação de um paciente com mais 

de uma espécime coletada no mesmo episódio de sífilis, onde encontramos duas cepas 

diferentes da amostra de sangue total e do swab genital. Existem duas possíveis explicações 

para essa incompatibilidade: o paciente deve ter tido contato sexual com diferentes parceiros 

ao mesmo tempo ou em um espaço de tempo diferente; ou teve relações sexuais com um 

indivíduo que também é portador de diferentes cepas de T. pallidum. Este paciente 

definitivamente está infectado por duas cepas diferentes, mas não é possível (apenas com os 

testes que realizamos) definir com certeza se estamos de frente a um caso de re-infecção, ou 

de um caso de infecção mista onde as duas cepas da bactéria foram adquiridas ao mesmo 

tempo.  

Acreditamos que provavelmente este era um caso de re-infecção, pois a clínica deste 

paciente era bastante peculiar. Ele apresentava sinais e sintomas de sífilis primária, (cancro 

duro), de sífilis secundária (roséola sifilítica) e também sintomas de neurossífilis (dores de 

cabeça intensas e persistentes), diagnóstico esse que não foi confirmado. Ao que tudo indica a 

cepa encontrada na circulação sanguínea provavelmente é de uma infecção mais antiga e a 

cepa isolada do cancro, uma infeção mais recente ainda em estágio primário. 

Resultados positivos para detecção por PCR em várias amostras clínicas, sua alta 

sensitividade, especificidade e potencial para tipificação molecular, apoia o uso da PCR como 
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um dos testes laboratoriais padrão para sífilis. A identificação das cepas de T. pallidum 

detectadas em pacientes, terá grande impacto nos estudos epidemiológicos e permitirá a 

diferenciação entre re-infecção, reativação e/ou infecção mista. Além disso, estudos 

publicados sugerem que, manifestações clínicas da infecção, causadas por diferentes cepas 

podem diferir, pelo menos em modelos animais. Por essas razões, a PCR juntamente com 

procedimentos de tipificação molecular tornarão um ferramenta muito útil para o diagnóstico, 

tratamento e prevenção da sífilis (TANTALO, LUKEHART & MARRA, 2005; ŠMAJS et al., 

2006). 

Pesquisas futuras, a cerca da epidemiologia molecular da sífilis devem ser 

informativas, para um eficaz programa de prevenção e controle da sífilis. Possíveis novos 

estudos devem ser focados pelo menos em: (1) identificação das populações de alto risco, para 

o estabelecimento de uma rede de transmissão e tratamento de fontes de alto risco; (2) 

verificação de subtipos associados à resistência macrolídea e à neurossíflis, para melhorar o 

diagnóstico e o tratamento; e (3) pesquisas em invasividade e virulência dos diferentes 

subtipos de T. pallidum a fim do melhor entendimento da patogênese da sífilis. 
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8. CONCLUSÕES 

As técnicas moleculares são excelentes ferramentas para o diagnóstico auxiliar da 

sífilis, em qualquer estágio da doença e através de qualquer amostra clínica. 

 

O método de subtipagem molecular descrito por Pillay et al. é uma ferramenta 

epidemiológica muito útil  o que possibilitou demonstrar que há um considerável nível de 

variação genética das cepas de T. pallidum circulante na cidade do Rio de Janeiro.  

 

Não foi encontrada nenhuma associação dos subtipos encontrados com pacientes 

infectados por HIV especificamente, nem mesmo algum subtipo que esteja relacionado com 

algum tipo clínico espécífico. 

 

A identificação de um indivíduo com cepas com diferentes perfis de resistência 

destaca a necessidade da análise de amostras clínicas provenientes de diferentes sítios, para 

um tratamento adequado quando o uso do macrolídeo é indispensável.  
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ANEXO 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

   

1. TÍTULO DO PROJETO: “TIPAGEM E DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE 

TREPONEMA PALLIDUM SUBESPÉCIE PALLIDUM: IMPLICAÇÕES NA 

PATOGÊNESE, EVOLUÇÃO E TRATAMENTO DA SÍFILIS”, 

 

2. Pesquisador responsável: Harrison Magdinier Gomes 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Fundação Oswaldo Cruz 

Telefones para contato: (21) 2562-1564 - (21) 2562-1606 - (21) 983112495 

E-mail: projetosifilis@gmail.com 

Nome do voluntário: __________________________________Idade: _________ ano 

Responsável legal (quando for o caso): _______________________________________ 

  

3. Etapa inicial 

Prezado participante, 

 O(A) Sr.(ª) (voluntário) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

“TIPAGEM E DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE TREPONEMA PALLIDUM 

SUBESPÉCIE PALLIDUM: IMPLICAÇÕES NA PATOGÊNESE, EVOLUÇÃO E 

TRATAMENTO DA SÍFILIS”, de responsabilidade do pesquisador Harrison Magdinier 

Gomes. O voluntário tem o direito de estar ciente dos procedimentos que serão realizados.

      

A pesquisa foi desenvolvida por Harrison Magdinier Gomes (pesquisador), Doutor em 

Biologia Molecular da FIOCRUZ, com co-participação do Ambulatório Souza Araújo - Setor 

de Dermatologia e Hanseníase do Instituto Oswaldo Cruz / FIOCRUZ. 

 O voluntário será informado de todas as etapas da pesquisa, em momento, condição e 

local adequados, respeitando-se a sua privacidade, através de linguagem clara, objetiva e 

acessível de acordo com a sua idade, condição sócio-econômica e cultural e conforme tempo 

adequado para refletir sobre a sua participação na pesquisa (podendo consultar, se necessário, 

pessoas ou familiares para tomar tal decisão). 
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4. Objetivo central 

O objetivo central deste estudo é conhecer melhor a infecção causada pela bactéria 

Treponema pallidum na população, contribuindo para dados epidemiológicos e propostas para 

a prevenção da doença. 

 

5. Por que você está sendo convidado a participar da pesquisa (justificativas)? 

Sua participação é extremamente importante para a execução da pesquisa. O 

voluntário será selecionado através do critério clínico em relação a suspeita de estar portando 

a bactéria causadora da sífilis e sua participação não é obrigatória.  

A qualquer momento o voluntário pode desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou 

com o Ambulatório Souza Araújo.  

 

Os riscos relacionados com a sua participação são relacionados à possibilidade de 

algum desconforto ou incômodo no momento da coleta de sangue e material das mucosas 

genital e/ou anal, principalmente, porém os médicos conhecem bem as técnicas para obtenção 

das amostras, para o seu tratamento e para o seu acompanhamento. 

 

6. Mecanismos para garantir a confidencialidade e a privacidade 

 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o 

sigilo sobre sua participação e o armazenamento dos seus materiais em local seguro. Os dados 

não serão divulgados de forma a possibilitar a sua identificação. 

Está ciente da liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer momento e deixar 

de participar do estudo, o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste 

Termo, sem que isso traga prejuízo ao seguimento e continuação do seu tratamento (se for o 

caso) e que se manterá o caráter confidencial das informações relacionadas à sua privacidade, 

garantindo que a sua identificação não será exposta nas conclusões ou publicações futuras.  

E que poderá obter informações atualizadas durante o estudo, ainda que isso possa 

alterar o seu desejo de continuar participando do mesmo. 
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7. Identificação do participante ao longo da pesquisa 

Caso o participante de pesquisa deseje que seu nome conste do trabalho final, isso será 

respeitado, porém é necessário que esta informação e desejo estejam claros no TCLE no item 

observações, ao final do TCLE. 

 

8. Procedimentos detalhados que serão utilizados na pesquisa  

Todos os pacientes incluídos no projeto devem demonstrar desejo de participação após 

informação e explicação do médico / responsável de todos os passos do estudo e devem 

assinar o TCLE e preencher o questionário sócio demográfico e comportamental. Caso o 

paciente em estudo for incapaz de responder o questionário, ler e assinar o TCLE, uma 

testemunha ajudará no preenchimento. 

Sua participação na pesquisa consistirá em permitir a coleta de 3 ml de sangue , 

método que consiste em puncionar com seringa e agulha a veia do seu antebraço para a coleta 

do sangue e na coleta de material da mucosa oral, genital e ou anal, método que consiste em 

uma raspagem  (realizada com a ajuda de uma espátula plástica apropriada) do epitélio e/ ou 

da mucosa afetada, para realização do seu diagnóstico, sem qualquer tipo de interferência na 

conduta da consulta ou do tratamento. E posterior análise do seu material através de testes de 

Biologia Molecular (método PCR ou reação em cadeia pela polimerase) no Laboratório de 

Biologia Molecular Aplicada à Micobactérias do Instituto Oswaldo Cruz – 

LABMAM/FIOCRUZ. 

 

9. Tempo de duração da entrevista/procedimento/experimento 

O tempo de duração da entrevista/questionário é de aproximadamente 30 minutos e da 

coleta do seu material, de aproximadamente 20 minutos.  

 

10. Guarda dos dados e materiais coletados na pesquisa 

As entrevistas/questionários e os resultados das análises estatísticas serão transcritos e 

armazenados em arquivos digitais, mas somente o pesquisador terá acesso. 

Conforme as amostras sejam coletadas, serão encaminhadas imediatamente para 

testagem LABMAM/FIOCRUZ. Como as amostras são de pouco volume de sangue e 

raspagem e contém baixo número de células bacterianas, elas serão, portanto, utilizadas em 

sua totalidade durante o processo diagnóstico, não havendo ao final, amostras sobressalentes.  
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11. Benefícios diretos (individuais ou coletivos) ou indiretos aos participantes da 

pesquisa 

O voluntário da pesquisa está ciente de que será beneficiado pela realização dos testes 

de Biologia Molecular que poucos laboratórios de Patologia podem realizar, podendo 

contribuir e auxiliar no seu tratamento (se for o caso) e de outros indivíduos com o mesmo 

tipo de lesão no presente e no futuro. 

Os benefícios (diretos ou indiretos) relacionados com a sua colaboração nesta pesquisa 

consistem no conhecimento científico do perfil da infecção da sífilis, podendo no futuro os 

dados serem utilizados em estudos de vacinas, novos medicamentos e novas medidas 

preventivas relacionadas a esta infecção. 

 

12. Previsão de riscos ou desconfortos  

Esta pesquisa não oferece risco em relação à coleta do material da mucosa oral e/ou 

genital, pois se trata de um rapado superficial a ser realizado por profissional médico 

experiente, podendo haver a possibilidade de algum desconforto ou incômodo na hora da 

coleta de material, principalmente da mucosa genital. Os riscos da retirada de sangue incluem 

introdução da agulha, desconforto temporário, pequena ferida, e raramente infecção local. 

Mas caso venha ater qualquer problema de saúde em decorrência deste estudo, o tratamento 

será fornecido pela instituição participante. O custo desse tratamento será total mente coberto 

pela verba do referido projeto.  

Pode haver potencial risco de constrangimento durante a entrevista/ questionário por 

parte do participante, porém o pesquisador estará totalmente disponível e acessível 

pessoalmente e através de telefone, e-mail e nos locais da pesquisa para quaisquer 

esclarecimentos, orientações, dúvidas e conversas, sempre que solicitado pelo participante e 

quando este sentir necessidade, tentando ao máximo minimizar e preservar o sujeito da 

pesquisa. 

Os resultados serão entregues pelo pesquisador ao participante, pessoalmente, 

esclarecendo o quadro da infecção da sífilis, cuidados, orientações e esclarecimentos para a 

manutenção do acompanhamento clínico ambulatorial. Pode haver risco de dano emocional 

ao participante ao saber que possui sífilis, o que será devidamente explicado de forma 

detalhada em relação ao tratamento, profilaxia e acompanhamento clínico, tentando ao 

máximo amenizar o desconforto pessoal do participante e do seu parceiro. 
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13. Sobre divulgação dos resultados da pesquisa 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o 

sigilo sobre sua participação e o armazenamento dos seus materiais em local seguro. Os dados 

não serão divulgados de forma a possibilitar a sua identificação. 

Os resultados serão divulgados em palestras dirigidas ao público participante, 

relatórios individuais para os entrevistados, artigos e congressos científicos. 

 

14. Armazenamento de amostras biológicas durante o projeto de pesquisa 

 O voluntário está ciente e de acordo que as amostras biológicas que serão utilizadas 

nessa pesquisa serão armazenadas no Laboratório de Biologia Molecular Aplicada à 

Micobactérias (LABMAM), Instituto Oswaldo Cruz / FIOCRUZ, durante o período da 

pesquisa, contribuindo para os estudos científicos sobre a sífilis. O presente estudo terá 

duração de 2 anos, entre o período de inclusão dos pacientes e a execução de toda a 

metodologia proposta, com posterior conclusão do trabalho e elaboração de artigos 

científicos. 

 

15. Observações 

1. Ressalta-se que os participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de 

dano previsto ou não no termo de consentimento e resultante de sua participação no estudo, 

além do direito à assistência integral, têm direito à indenização, conforme itens III.2.0, IV.4.c, 

V.3, V.5 e V.6 da Resolução CNS 466/2012. 

2. O presente Termo é redigido em duas vias, sendo uma para o participante e outra 

para o pesquisador. Todas as páginas deverão ser rubricadas pelo participante da pesquisa e 

pelo pesquisador responsável (ou pessoa por ele delegada e sob sua responsabilidade), com 

ambas as assinaturas na última página.  

3. “Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos - CEP FIOCRUZ / IOC Instituto Oswaldo 

Cruz / Fundação Oswaldo Cruz. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo 

defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma o comitê 

tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os 

princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não 

maleficência, da confidencialidade e da privacidade”. 
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O voluntário receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço institucional dos 

pesquisadores, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

Eu, _______________________________________, declaro ter sido informado e 

concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu, _____________________________________, responsável legal por 

__________________________________________________, declaro ter sido informado e 

concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

Rio de Janeiro, _________ de __________________ de ___________. 

 

_____________________________________________    ____________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal                          Testemunha 

 

_____________________________________________ __________________________ 

Nome e assinatura do responsável em obter o consentimento  Testemunha 

 

_________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
 

Responsáveis: Dr. Harrison Magdinier Gomes (pesquisador); Dr. José Augusto da Costa 

Nery, Dra. Paola de Oliveira e Dra. Márcia Quinhones (equipe de pesquisa). 

Endereços institucionais: Laboratório Biologia Molecular Aplicada a Micobactérias – 

Instituto Oswaldo Cruz / FIOCRUZ – Av. Brasil, 4365 - Manguinhos, Rio de Janeiro – CEP: 

21040-900, Telefone: (21) 2562-1564 - (21) 2562-1606 - (21) 983112495 (Paola de Oliveira, 

Marcia Quinhones ou Harrison Magdinier); Ambulatório Souza Araújo Instituto Oswaldo 

Cruz / FIOCRUZ – Av. Brasil, 4365 - Manguinhos, Rio de Janeiro – CEP: 21040-900, 

Telefone: (21) 2598-4220 - (21) 982854545  (José Augusto C. Nery) Email de 

contato:projetosifilis@gmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos - CEP FIOCRUZ / IOC Instituto 

Oswaldo Cruz / Fundação Oswaldo Cruz. Av. Brasil, 4036 – sala 705 (Expansão) 

Manguinhos - Rio de Janeiro        CEP: 21040-360                                                                     

e-mail: cepfiocruz@ioc.fiocruz.br   Tel: (21)3882-9011 (9011) ou  FAX (21)2561-4815. 

 

Observações:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

mailto:projetosifilis@gmail.com
mailto:cepfiocruz@ioc.fiocruz.br
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ANEXO 3 

PARECER DE APROVAÇÃO DO CEP 

 

 

 

 

 

PROSIF – Projeto Sífilis  

PROTOCOLO DE COLETA DE AMOSTRAS 
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ANEXO 4 

PROTOCOLO DE COLETA DE AMOSTRAS 

 

Coleta de Sangue: Duas amostras de sangue seram coletadas de cada paciente, uma 

de sangue total, coletada em tubo com anticoagulante EDTA e uma amostra de soro coletadas 

em tubo sem anticoagulante. Antes da coleta deve ser feito a anti-sepsia do local da coleta 

com algodão umedecido em álcool a 70% ou álcool iodado a 1 % e coletado 

aproximadamente 5ml de sangue. Dois e meio mililitros de sangue devem ser imediatamente 

transferidos para o tubo sem anticoagulante (soro), e o restante para o tudo com 

anticoagulante (sangue total), escorrendo delicadamente o sangue pela parede do tubo 

evitando assim hemólise da amostra. Todas as amostras devem ser imediatamente rotuladas 

(identificadas) e armazenadas de acordo com o tipo de material e tipo de exame a ser 

realizado. O sangue total foi imediatamente congelado à -20ºC e a amostra de soro 

armazenada em geladeira para posterior processamento. 

 

 Coleta de Swab ou Raspado: Em casos de presença de úlcera genital, lesão mucosa 

(oral) ou lesão de pele (exudativa) deve ser realizada uma leve escarificação local e o exudato 

coletado por swab ou espátula plástica estéril. A ponta do swab ou da espátula deve ser 

cortada e acondicionada em microtubo identificado (rotulado) contendo álcool a 70%.   

 

Biópsia de Pele: Em casos de lesão não exudativa (pápulas ou nódulos), um 

fragmento de pele deve ser coletado por biópsia com uso de anestesia local por lidocaína 2% 

sem vasoconstrictor e com uso de punch (diâmetro de 4 ou 6mm). O fragmento deve ser 

acondicionado em microtubo identificado (rotulado) contendo álcool 70% e congelado à         

-20ºC.  

 

LCR: Em casos onde houver a suspeita de neurossífilis os pacientes devem ser 

encaminhados ao serviço de infectologia do Hospital dos Servidores do Estado para o 

Ambulatório de Doenças Infectoparasitárias - DIP1 (coordenação do Dr. Vinícius Menezes) 

onde será realizada a punção lombar de LCR e análise do material. Ao LABMAM será 
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encaminhado uma pequena alíquota de 1mL acondicionada em microtubo identificado 

(rotulado) e congelado a -20ºC. 

Todas as amostras devem ser encaminhadas para o LABMAM – IOC/FIOCRUZ 

onde será realizada a confirmação diagnóstica e a tipificação do T. pallidum por PCR. Já no 

laboratório as amostras de sangue total, biopsia, LCR e swab/raspado seram mantidas a -20C 

e as amostras de soro seram centrifugadas a 4.000g por 2-3 min e o sobrenadante coletado, 

rotulado e estocado em microtubos nas mesmas condições acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


