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A sífilis é uma doença infecciosa crônica, causada pelo Treponema 
pallidum. É um importante agravo em saúde pública no Brasil e com 
altos índices de detecção no Amazonas. Ela pode ser diagnosticada por 
teste imunológicos não treponêmicos, como o Venereal Diseases 
Research Laboratory (VDRL), e testes treponêmicos, como o Teste 
Rápido (TR). O projeto visa realizar uma análise comparativa dos 
resultados dos testes diagnósticos VRDL e TR para sífilis, a fim a 
verificar a concordância dos resultados. Para esse objetivo, foram 
avaliadas 102 amostras reagentes de pacientes que deram entrada no 
setor de imunologia, do laboratório municipal distrital sul, durante o ano 
de 2015. Das 102 amostras analisadas, 50 eram de pacientes reagentes 
para VDRL, que realizaram o TR como teste confirmatório, e 52 eram 
amostras de pacientes reagentes para o TR, que realizaram o VDRL 
como teste confirmatório. Do total de amostras, 84 (84,31%) eram 
duplamente reagentes e 16 (15,69%) discordantes no resultado entre os 
testes. Das 50 amostras VDRL reagente, 7 (14%) eram TR não reagente 
e 23 (46%) eram TR reagente com títulos de VDRL menor ou igual a 1/8. 
Essas discordâncias podem estar associadas a outras condições 
clínicas (infecciosas ou autoimunes) e já são esperadas. Das outras 52 
amostras, TR reagentes, 9 (17,31%) eram VDRL não reagente e 30 
(57,69%) possuíam títulos igual ou menor que 1/8. Estes casos podem 
significar sífilis ativa, latente ou tratada. Concluímos que a análise do 
conjunto de resultados fornecidos por esses dois testes é de extrema 
importância, pois pode determinar se os pacientes possuem sífilis ativa 
ou somente uma cicatriz imunológica, o que influenciaria diretamente na 
escolha de tratar ou não o paciente. 
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