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Doenças sexualmente 
transmissíveis curáveis
Diagnóstico laboratorial

Resumo
As doenças sexualmente transmissíveis 

(DSTs) compreendem um dos grandes pro-
blemas de saúde pública. Estima-se que 
ocorram anualmente cerca de 92 milhões 
de casos de DSTs em todo o mundo, sendo 
mais prevalentes Chlamydia trachomatis, Tri-
chomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae 
e Treponema pallidum, além das infecções 
pelo vírus herpes simplex e pelo HIV.
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Summary
The sexually transmitted diseases (STDs) 

are one of the biggest problems of public he-
alth. It is estimated that occurr anually about 
92 million of STDs events  all over the world. 
The most prevalent are Chlamydia trachoma-
tis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonor-
rhoeae and Treponema pallidum besides the 
herpes simplex virus infections and HIV.

Introdução
As DSTs podem ser subdivididas em 

curáveis e não curáveis, estas últimas englo-
bando as infecções pelo HIV. No Brasil, da-
dos levantados pela Secretaria Estadual de 
Saúde de São Paulo, em 2011, estimaram 
que cerca de 10% dos jovens entre 15 e 24 
anos de idade eram portadores de DSTs 
curáveis. A despeito das campanhas de pre-
venção, a incidência de DSTs curáveis vem 
sofrendo aumento nos últimos anos. Um dos 
fatores que dificulta o controle e facilita a dis-
seminação é o fato de grande parte das DSTs 
curáveis poderem cursar de forma assinto-
mática, principalmente em mulheres. Estima-
-se que até 70% dos casos de infecções por  
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoe-
ae e Trichomonas vaginalis possam ocorrer 
livres de sintomatologia. 

As DSTs curáveis englobam uma varieda-
de de germes causadores de processos infla-
matórios que afetam principalmente os ór-
gãos genitais e adjacentes, como uretra, 
próstata, trompas e útero. Existem mais de 
30 patógenos descritos como responsáveis 
por estas infecções; entretanto, apenas oito 
são claramente relacionados à prevalência na 
grande maioria dos casos clinicamente rele-
vantes. Podemos citar o Trichomonas vagina-
lis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma ho-
minis, Ureaplasma urealyticum, Chlamydia 
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, herpes 
simplex e Treponema pallidum. Com exce-
ção dos quatro últimos, os outros agentes 
apresentam dificuldade diagnóstica, pela fal-
ta de metodologias específicas para a detec-
ção. Além disso, podem apresentar sintoma-
tologias semelhantes, e a infecção por mais 
de um microrganismo pode chegar a 30%. 
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Pontos-chave:

> Trichomonas vaginalis é um 
parasita flagelado, responsável 
pela tricomoníase;

> A tricomoníase é considerada 
a maior causa de infecção 
genital não viral;

> A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estimou em 275,4 
milhões a quantidade de novos 
casos de infecções por  
T. vaginalis em adultos entre 15 
e 49 anos, em 2008.

Trichomonas vaginalis
O Trichomonas vaginalis é um parasita fla-

gelado, responsável pela tricomoníase, consi-
derada a maior causa de infecção genital não 
viral. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
estimou em 275,4 milhões a quantidade de 
novos casos de infecções por T. vaginalis em 
adultos entre 15 e 49 anos, em 2008. Nos 
EUA, o Center for Diseases Control and Pre-
vention (CDC) estima que ocorram 3,7 mi-
lhões de casos anualmente. Supõe-se que a 
incidência de infecções por T. vaginalis varie 
entre 3% e 5% em países como os EUA, mas 
que pode chegar a 20% em regiões de menor 
poder socioeconômico. A não obrigatorieda-
de de notificação de novos casos dificulta a 
estimativa de incidência no Brasil, além do 
fato da não disponibilidade de métodos diag-
nósticos acurados na grande maioria dos ser-
viços de cuidados de saúde.

O quadro clínico da infecção pelo T. vagi-
nalis cursa com uretrites em homens e au-
mento da descarga de secreção vaginal, 
odor, prurido e ardência em mulheres. Entre-
tanto, em até 50% a 60% dos casos a infec-
ção em mulheres pode ocorrer de forma 
pouco perceptível ou assintomática, dificul-
tando o diagnóstico e facilitando a dissemi-
nação da doença. Nestes casos, a doença 
pode se tornar crônica, estando associada a 
casos de doença inflamatória pélvica e abor-
tos espontâneos e prematuros, além da asso-
ciação com outras DSTs, incluindo o aumento 
do risco de infecção pelo HIV. 

Existem diversas metodologias para o 
diagnóstico laboratorial da tricomoníase, 
que vão desde o exame “a fresco”, feito de 
forma ambulatorial, até técnicas mais sofisti-
cadas, como a pesquisa de DNA pelo méto-
do PCR (reação em cadeia da polimerase) em 
tempo real. 

Métodos diagnósticos para T. vaginalis
O método considerado de referência ou 

“padrão ouro” é a cultura, que é feita utili-
zando meios específicos, que são disponibili-
zados em formato comercial. Esse teste apre-
senta algumas limitações, principalmente por 
não se encontrar amplamente disponível em 
nosso meio e também por não apresentar 
grau inteiramente satisfatório de sensibilida-
de, além de ser demorado e requerer maior 
tempo de mão de obra dedicada. 

As metodologias mais amplamente utili-
zadas são a pesquisa direta “a fresco”, feita a 
partir da observação direta ao microscópio 
em qualquer tipo de coloração, e a pesquisa 
através da coloração de Papanicolau, realiza-
da junto com a colpocitologia em lâmina ou 
em meio líquido. Esses testes, apesar de 
apresentarem pouco grau de complexidade 
e baixo custo, cursam com grau de sensibili-
dade bastante variável, devido à subjetivida-
de da análise, dependente da experiência do 
observador. Quando é utilizada a coloração 
de Papanicolau, por exemplo, só é possível a 
identificação segura do T. vaginalis quando 
este se encontra em grande quantidade, 
ocorrendo o risco de não detecção nas for-
mas crônicas da infecção, nas quais a quanti-
dade de parasitas presentes, na maioria dos 
casos, não é suficiente para ser detectada 
por estas metodologias. 

Há alguns anos foram disponibilizados 
comercialmente testes utilizando metodolo-
gia de amplificação de DNA (PCR em tempo 
real), que apresentam desempenho superior 
às metodologias convencionais (ver Tabela 
1). Além da melhor acurácia, os testes por 
PCR em tempo real também podem ser utili-
zados em diversos tipos de amostra, como 
urina do primeiro jato e secreção uretral em 
homens e secreção vaginal em zaragatoas 
(swabs) ou diretamente da amostra coletada 
para citologia em meio líquido em mulheres. 

Concluindo, a PCR em tempo real é atual- 
mente o melhor teste para a pesquisa do T. 
vaginalis; entretanto, ainda não se encontra 
amplamente disponível na rede de laborató-
rios clínicos brasileiros (ver Tabela 1). 

Chlamydia trachomatis
A Chlamydia trachomatis é uma bactéria 

obrigatoriamente intracelular que infecta as 
mucosas, incluindo orofaringe, regiões ano-
genital e ocular. A infecção por C. trachoma-
tis é altamente prevalente em todo o mundo, 
principalmente em adolescentes e adultos 
jovens. A OMS estima que aproximadamente 
92 milhões de casos ocorram anualmente. 
Nos países em que a notificação de casos é 
obrigatória, como nos EUA, a infecção por C. 
trachomatis é considerada a maior causa de 
DST de origem bacteriana, excedendo 1,2 
milhão de casos anuais. No Brasil não exis-
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Dentre os diversos fatores 
de risco de infecção por 

C. trachomatis, a idade se 
mantém como o principal, 

com os maiores índices 
ocorrendo abaixo dos 26 

anos e declinando após os 
29 anos, quando só se 
torna mais prevalente 
estando associada a 

outros fatores de risco, 
como sexo sem proteção 

com novos parceiros, 
múltiplos parceiros e 

usuários de drogas. Além 
dos fatores de risco 
comportamentais, 

também ocorrem os 
biológicos.

Em até 70% dos casos, as infecções por 
C. trachomatis podem cursar de forma assin-
tomática em mulheres, correspondendo, nos 
EUA, a cerca de 3 milhões de casos não diag-
nosticados. As infecções crônicas podem 
evoluir para doença inflamatória pélvica, 
contribuindo para o aumento dos casos de 
infertilidade feminina. Mesmo nos casos sin-
tomáticos os achados são inespecíficos, po-
dendo ser confundidos com outras patolo-
gias, como tricomoníase, vaginose bacteria-
na ou blenorragia; além disso, na grande 
maioria dos casos pode ocorrer cervicite em 
conjunto com uretrite, mimetizando os sinto-
mas de infecções urinárias. Nos homens, a 
infecção cursa com descarga uretral e disúria; 
entretanto, em até 50% dos casos esta pode 
ocorrer de forma assintomática, podendo 
evoluir para prostatites e epididimites. Ape-
sar de pouco frequente, o linfogranuloma 
venéreo (LGV), uma síndrome ulcerativa que 
envolve o sistema linfático da região pélvica, 
também tem a C. trachomatis como agente 
etiológico. A artrite reativa, anteriormente 
conhecida como síndrome de Reiter, que se 
caracteriza por artrite asséptica, assimétrica, 
com fator reumatoide negativo e conjuntivi-
te, pode ocorrer após episódios de infecções 
por C. trachomatis. Além dessas, existem ou-
tras condições clínicas que afetam homens, 
mulheres e neonatos, causadas pela C. tra-
chomatis (ver Tabela 2). 

Métodos diagnósticos para a C. trachomatis
Devido ao fato de a maioria das infec-

ções cursarem de forma assintomática e os 
sintomas, quando presentes, se apresenta-
rem de modo inespecífico, a seleção de pa-
cientes para o rastreamento de infecção por 
C. trachomatis se faz através dos fatores de 
risco. Nos EUA, por exemplo, o CDC reco-
menda rastreamento anual para todas as mu-
lheres sexualmente ativas com 25 anos ou 
menos, assim como para mulheres mais ve-
lhas com outros fatores de risco, como múlti-
plos parceiros ou relacionamento com um 
novo parceiro, etc. A recomendação também 
é estendida para gestantes durante a consul-
ta pré-natal, devendo ser repetida a testa-
gem no terceiro trimestre naquelas com ida-
de igual ou inferior a 25 anos ou com outros 
fatores de risco.

TABELA 1: Quadro comparativo 
de metodologias disponíveis para 
o diagnóstico de infecção por 
Trichomonas vaginalis

Comparação de metodologias para o diagnóstico 
de T. vaginalis

Método diagnóstico Sensibilidade

Para mulheres

Exame a fresco 36% a 60%

Papanicolau convencional 36% a 55%

Papanicolau em base líquida 61% a 90%

Cultura 80% a 85%

Antígeno – teste rápido 83% a 90%

DNA PCR 85% a 98%

Para homens

Urinálise < 20%C

Cultura (um sítio) 30% a 66%

Cultura (três sítios) 60% a 90%

DNA PCR 97% a 98%

Adaptado de Netter’s infectious diseases. Ed. Elsevier, 2014.

tem estudos globais, mas alguns dados obti-
dos regionalmente indicam uma prevalência 
de pelo menos 10%, com maior predomínio 
em populações jovens. 

Dentre os diversos fatores de risco de in-
fecção por C. trachomatis, a idade se man-
tém como o principal, com os maiores índi-
ces ocorrendo abaixo dos 26 anos e decli-
nando após os 29 anos, quando só se torna 
mais prevalente estando associada a outros 
fatores de risco, como sexo sem proteção 
com novos parceiros, múltiplos parceiros e 
usuários de drogas. Além dos fatores de risco 
comportamentais, também ocorrem os bio-
lógicos. A ectopia cervical, que ocorre em 
mulheres jovens, principalmente sob anticon-
cepção oral, expõe uma maior área de super-
fície suscetível, aumentando o grau de risco. 
A bacteriose vaginal também pode propiciar 
a infecção pela C. trachomatis, pois produz 
substratos que favorecem a proliferação do 
germe. A associação com fatores genéticos e 
moduladores de resposta imune, associados 
ao sistema HLA, é também motivo de estu-
dos ainda não totalmente conclusivos. 
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Pontos-chave:

> A pesquisa de anticorpos 
deve ser reservada 
exclusivamente para os 
casos em que não é possível 
a detecção direta de C. 
trachomatis;

> Seja em secreções ou 
urina, ou quando, apesar da 
suspeita clínica, o teste direto 
se apresentar negativo, o que 
pode acontecer em casos de 
doença inflamatória pélvica ou 
linfogranuloma venéreo;

> O mais recomendado é a 
pesquisa de anticorpos das 
classes IgG e IgA, ao invés da 
pesquisa de IgM.

O diagnóstico laboratorial de infecções 
por C. trachomatis se baseia na pesquisa de 
anticorpos séricos e na pesquisa direta em 
secreções anogenitais, urina ou raspados 
oculares. Nos últimos 30 anos experimenta-
mos grande avanço nos métodos diagnósti-
cos para a pesquisa de C. trachomatis. Ante-
riormente o diagnóstico era presuntivo, atra-
vés de achados citopatológicos, como inclu-
sões citoplasmáticas nas células endocervi-
cais ou raspado uretral, relatado como bas-
tante desconfortável pelos pacientes. O pri-
meiro teste direto a ser introduzido foi a cul-
tura celular, que, apesar de ainda ser utilizada 
em alguns centros de pesquisa, perdeu a 
utilidade em laboratórios clínicos, devido à 
sua complexidade. Os testes de detecção de 
antígeno diretos podem ser divididos entre 
os que utilizam a amplificação do material 
genético (DNA) e os que não utilizam ampli-
ficação. Estes últimos, apesar de bastante  
simples e rápidos, com exceção da imunofluo- 
rescência direta (IFD), se mostram com acu- 
rácia muito variável, ficando reservados para 
os locais em que não existem condições de 
aplicação dos testes por biologia molecular 
com amplificação. Dos testes com amplifica-
ção, o mais utilizado é a PCR em tempo real, 
que apresenta muitas variações e diversos 
graus de automação. Esses testes apresen-
tam graus de sensibilidade e especificidade 
superiores a 98%, o que os torna os mais re-
comendados para a pesquisa de infecções 
por C. trachomatis. O teste pode ser realiza-
do em amostras de secreções vaginais, atra-

vés da utilização de zaragatoas (swabs), po-
dendo inclusive ser coletadas pela própria 
paciente. Uma das vantagens dos testes mo-
leculares é a possibilidade de realização em 
amostras de urina (primeiro jato) em homens, 
em substituição ao raspado uretral, anterior-
mente utilizado, que causava grande descon-
forto à coleta. A pesquisa de anticorpos, ape-
sar de ainda bastante utilizada em nosso 
meio, apresenta grandes limitações, princi-
palmente por não ser capaz de distinguir en-
tre infecção passada, crônica ou atual, no 
caso de presença apenas de anticorpos do 
tipo IgG, e também por não apresentar grau 
de sensibilidade satisfatório no período de 
infecção aguda. A pesquisa de anticorpos 
deve ser reservada exclusivamente para os 
casos em que não é possível a detecção dire-
ta de C. trachomatis em secreções ou urina, 
ou quando, apesar da suspeita clínica, o tes-
te direto se apresentar negativo, o que pode 
acontecer em casos de doença inflamatória 
pélvica ou linfogranuloma venéreo. Nestes 
casos, o mais recomendado é a pesquisa de 
anticorpos das classes IgG e IgA, ao invés da 
pesquisa de IgM, devido à atuação da IgA 
nas mucosas. 

Outro fato importante, e que deve ser 
sempre lembrado, é que as infecções mistas, 
por mais de um microrganismo, são mais fre-
quentes do que parece, havendo sempre a 
necessidade de incorporação de outros tes-
tes diagnósticos, como a pesquisa de T. vagi-
nalis, N. gonorrhoeae, Ureaplasma spp. e 
Mycoplasma spp.

TABELA 2: Relação de síndromes clínicas causadas por Chlamydia trachomatis

Síndromes clínicas causadas por C. trachomatis

Mulheres Homens Neonatos

Uretrite Uretrite Conjuntivite

Cervicite Epididimite Faringite

Doença inflamatória pélvica Proctite Infecção respiratória

Proctite e proctocolite Conjuntivite

Bartolinite Faringite

Faringite Prostatite

Artrite reativa Artrite reativa

Tracoma Tracoma
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Micoplasmas e ureaplasmas
Micoplasmas e ureaplasmas são bactérias 

que estão associadas a processos inflamató-
rios urogenitais, em especial nos casos em 
que não existe evidência de infecção pelos 
germes mais prevalentes, como C. trachoma-
tis, N. gonorrhoeae e T. vaginalis. As princi-
pais espécies deste grupo incluem o Myco- 
plasma hominis, Mycoplasma genitalis e Urea- 
plasma urealyticum. Alguns poucos estudos  
regionais apontam maior incidência de infec-
ções por micoplasmas e ureaplasmas do que 
por C. trachomatis, N. gonorrhoeae e T. vagi-
nalis. Outros estudos apontam também que a 
associação destes microrganismos com o pa-
piloma humano (HPV) pode ser mais preva-
lente nos casos em que a infecção evolui para 
lesões pré-cancerígenas (HSIL); entretanto, 
ainda existem controvérsias de estudos e não 
há consenso absoluto a este respeito. Outros 
estudos associam a presença de Mycoplasma 
genitalium com cervicites e uretrites, sem a  
presença de C. trachomatis e N. gonorrhoeae. 
Alguns estudos regionais indicam incidên- 
cia de 2% de M. genitalium em populações 
de baixo risco, incidência esta superior à da 
N. gonorrhoeae (0,6%), semelhante à da C. 
trachomatis (2,2%) e inferior à do T. vaginalis.

A maior dificuldade ao se estabelecer o 
diagnóstico de infecções por micoplasmas e 
ureaplasmas está na escolha do método 
diagnóstico. Há poucos anos não dispúnha-
mos de métodos realmente acurados para 
este diagnóstico, e eram utilizados cultivos 
cromáticos, que se baseavam na modificação 
da cor por metabolismo bioquímico destes 
germes. Estes testes, apesar de bastante prá-
ticos e relativamente baratos, não apresen-
tam sensibilidade e especificidade satisfató-
rias, estando sujeitos a reações cruzadas com 
outros microrganismos, devido, principal-
mente, à variabilidade da flora bacteriana 
geniturinária. Atualmente, os testes por bio-
logia molecular (PCR em tempo real) substi-
tuem com grandes vantagens os testes tradi-
cionais. Além da possibilidade de identifica-
ção por gênero e espécie, o teste por PCR 
também permite aplicação em diferentes ti-
pos de amostras, como urina (primeiro jato), 
secreções vaginocervicais e uretrais, além de 
sêmen e secreção prostática. Uma das boas 
aplicações da pesquisa de micoplasmas e 
ureaplasmas por PCR inclui os casos de pros-

tatites e cervicites até então denominadas 
inespecíficas, nas quais os principais agentes 
não haviam sido detectados. Portanto, a in-
clusão da pesquisa destes microrganismos 
em um painel multiparamétrico se faz impor-
tante não apenas quando existe suspeita de 
infecções urogenitais, como também nos ca-
sos de investigação de infertilidade primária.

Sífilis
Apesar de serem uma das doenças mais 

antigas e mais estudadas, as infecções causa-
das pelo Treponema pallidum continuam re-
presentando um grande desafio à saúde pú-
blica, e não podem ser relegadas à aborda-
gem das DSTs curáveis. Não temos muito a 
acrescentar em relação aos aspectos clínicos 
e epidemiológicos da doença, de conheci-
mento pleno no meio médico. Em relação ao 
diagnóstico laboratorial, nos últimos anos 
ocorreram algumas modificações metodoló-
gicas, que otimizaram os organogramas diag-
nósticos. A introdução de metodologias auto-
matizadas e mais sensíveis e específicas do 
que os métodos tradicionais, como o VDRL 
— que se entende como sinônimo do teste 
de aglutinação em lâmina não treponêmico 
—, trouxe maior acurácia, rapidez e padroni-
zação ao diagnóstico laboratorial da sífilis. 

A pesquisa de anticorpos séricos por mé-
todos imunológicos, usando substratos tre-
ponêmicos, tem sido utilizada em grande 
parte dos laboratórios mais modernos. O tes-
te mais usado consiste na detecção de anti-
corpos por quimioluminescência, através de 
plataformas totalmente automatizadas, e ser-
ve como o primeiro teste para o rastreamen-
to, em substituição ao VDRL nesta fase. A 
diferença entre este tipo de teste e o VDRL é 
que, por detectar anticorpos totais (IgG + 
IgM) ou apenas IgG, a maioria dos pacientes 
que teve contato com o T. pallidum e desen-
volveu reação imune permanecerá com a 
presença de positividade ao teste para o res-
to da vida, não sendo, portanto, possível a 
distinção entre doença em atividade e cica-
triz sorológica. No caso da sífilis este fato 
pode ser mais complexo, devido às diversas 
formas e fases da doença. Por este motivo, 
os testes mais antigos, como o VDRL e o 
FTA-Abs, continuam a fazer parte do proto-
colo de diagnóstico laboratorial, como de-
monstrado no Figura.

A maior dificuldade ao se 
estabelecer o diagnóstico 

de infecções por 
micoplasmas e 

ureaplasmas está na 
escolha do método 

diagnóstico. Há poucos 
anos não dispúnhamos de 

métodos realmente 
acurados para este 
diagnóstico, e eram 
utilizados cultivos 
cromáticos, que se 

baseavam na modificação 
da cor por metabolismo 

bioquímico destes 
germes.
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Em conclusão, a introdução da pesquisa 
de anticorpos treponêmicos por métodos 
imunológicos automatizados, como a qui-
mioluminescência, acrescenta maior sensibi-
lidade e especificidade ao rastreamento para 
sífilis, mas requer modificações nos protoco-
los interpretativos. 

Herpes simplex
A infecção pelo vírus herpes simplex 

(HSV) é uma DST curável globalmente endê-
mica e a maior causa de úlceras genitais. Es-
tima-se que existam cerca de 500 milhões de 
pessoas infectadas pelo HSV em todo o mun-
do. Os estudos de soroprevalência feitos nos 

EUA apontaram aproximadamente 16% de 
positividade entre 2005 e 2008, sendo que, 
desses, apenas 19% relataram terem sido 
diagnosticados com infecção herpética. Clas-
sicamente, a doença se manifesta em forma 
de vesículas ou úlceras mucocutâneas e do-
lorosas; entretanto, este tipo de apresenta-
ção se faz na minoria dos casos, e as manifes-
tações clínicas podem ser bastante variáveis, 
incluindo sintomatologias leves, que podem 
passar despercebidas. As infecções herpéti-
cas têm dois vírus como agentes etiológicos, 
o HSV-1 e o HSV-2. O HSV-2 é o tipo mais 
frequentemente associado com o herpes ge-
nital e o HSV-1 com o herpes labial; entretan-
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Negativo
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Infecção — fase
dependente da
titulação VDRL

Positivo
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TABELA 3: Testes para a pesquisa de HSV genital

Método Utilidade clínica Limitações

Microscopia (Tzanck) Direto de lesões ou colpocitologia Baixa sensibilidade/especificidade variável

Anticorpos IgG Infecções passadas e em andamento Duas a 12 semanas para a positividade

Anticorpos IgM Infecções em andamento Baixa especificidade/baixa sensibilidade em 
recidivas

DNA PCR Direto de lesões ou colpocitologia Necessidade de lesões ativas

to, ambos podem ser identificados de forma 
cruzada nas duas topografias. No caso do 
herpes genital, as recorrências ocorrem com 
maior frequência nas infecções por HSV-2 do 
que nas por HSV-1. O vírus pode se instalar 
na raiz do gânglio dos nervos sensitivos, po-
dendo se reativar em resposta a determina-
dos estímulos, incluindo estresses emocio-
nais. As complicações do herpes genital in-
cluem meningite asséptica e, raramente, in-
fecções disseminadas, que podem afetar 
múltiplos órgãos. As infecções neonatais po-
dem ser mais graves, necessitando maior 
atenção durante o período gestacional, e a 
contaminação se dá durante o parto, princi-
palmente em gestantes que adquiriram o ví-
rus no terceiro trimestre e que ainda não de-
senvolveram anticorpos suficientes para a 
inibição de atividade viral. O diagnóstico clí-
nico nem sempre é fácil, porque muitas ou-
tras patologias podem cursar de forma seme-
lhante, sendo o diagnóstico laboratorial de 
grande importância. Como diagnósticos di-
ferenciais podemos incluir sífilis primária, 
cancroide e linfogranuloma venéreo. Algu-
mas lesões de herpes zóster, quando ocor-
rem na região genital, são muito semelhantes 
às ocasionadas pelo HSV e só possíveis de 
diferenciar através de exames laboratoriais. 
Em uma grande proporção dos casos a infec-
ção pode ocorrer de forma mais branda, com 
sinais de desconforto genital leve ou disúria, 
sintomas estes semelhantes aos observados 
em infecções por outras DSTs curáveis, como 
as causadas por Chlamydia, Trichomonas, 
Neisseria e micoplasmas. 

 
Diagnóstico laboratorial

Existem basicamente três tipos de testes 
mais utilizados em laboratórios clínicos para 

o diagnóstico de infecções pelo HSV. A pes-
quisa direta através de observação microscó-
pica em esfregaços corados pelo método de 
Papanicolau, também conhecida como teste 
de Tzanck, é um teste muito pouco sensível e 
de especificidade dependente da expertise 
do observador. A pesquisa de anticorpos IgG 
e IgM contra HSV-1 e HSV-2 é o teste mais 
solicitado na prática clínica; entretanto, apre-
senta algumas limitações. A elevada soropre-
valência dificulta a interpretação dos resulta-
dos da IgG contra o HSV. Em relação aos an-
ticorpos da classe IgM contra o HSV, ocorrem 
limitações em relação ao tempo para a for-
mação dos anticorpos, que pode variar de 
duas a 12 semanas. Além disso, a possibilida-
de de reações falso-reativas também existe, 
principalmente com outros vírus da família 
herpesviridae, como o EBV e o CMV. Acres-
centando a isso, ainda em relação aos anti-
corpos IgM, em alguns casos de infecções 
recorrentes a formação de anticorpos pode 
ser discreta ou suprimida, ao ponto de não 
serem detectados pelos métodos utilizados. 
A distinção entre HSV-1 e HSV-2 através da 
sorologia pode ter valor prognóstico, já que 
a ocorrência de recidivas é mais frequente 
em infecções pelo HSV-2. Alguns testes, do 
tipo blot, capazes de distinguir a reatividade 
de anticorpos contra determinadas proteínas 
virais, apresentam melhor grau de especifici-
dade e distinguem entre as duas espécies. A 
pesquisa de DNA, utilizando métodos de 
biologia molecular como a PCR em tempo 
real, quando é possível a obtenção de amos-
tras diretamente das lesões, é a melhor op-
ção diagnóstica. Além de apresentar exce-
lente grau de sensibilidade, o teste também 
é capaz de distinguir entre os tipos HSV-1 e 
HSV-2 (ver Tabela 3).

A evolução tecnológica 
no diagnóstico 

laboratorial tem sido 
considerável, permitindo 

a detecção direta de 
patógenos em amostras 

clínicas por técnicas 
moleculares. Há testes 
multiparamétricos por 

PCR em tempo real 
capazes de detectar o 

DNA de múltiplos 
patógenos 

simultaneamente, o que 
diminui o tempo 
necessário para a 
identificação dos 
microrganismos e 

contribui para o rápido 
tratamento dos pacientes 
infectados, reduzindo a 
progressão da doença e 

interrompendo a 
transmissão das DSTs. 
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Testes multiparamétricos
A evolução tecnológica no diagnóstico 

laboratorial tem sido considerável, permitin-
do a detecção direta de patógenos em 
amostras clínicas por técnicas moleculares. 
Há testes multiparamétricos por PCR em 
tempo real capazes de detectar o DNA de 

múltiplos patógenos simultaneamente, o 
que diminui o tempo necessário para a iden-
tificação dos microrganismos e contribui para 
o rápido tratamento dos pacientes infecta-
dos, reduzindo a progressão da doença e in-
terrompendo a transmissão das DSTs.
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