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Prezado Associado, 

O papel da SBU transcende a esfera da 

educação continuada, influenciando nossas 

condutas e a relação médico-paciente. O avan-

ço do conhecimento urológico ocorre de forma 

muito rápida e nos impõe uma atualização cons-

tante; além de uma análise criteriosa da literatura 

internacional.

A escolha da conduta e a informação aos 

nossos pacientes devem ser prioridade absoluta 

na nossa prática diária. As nossas diretrizes ne-

cessitavam de uma atualização para se adequar 

ao contexto atual do trabalho urológico.

A diretoria da SBU, preocupada com esta la-

cuna, organizou por meio da Escola Superior de 

Urologia, em sintonia com todos os departamen-

tos, este importante trabalho, que irá beneficiar 

todos os urologistas brasileiros. 

Agradecemos o esforço de todos os envol-

vidos neste projeto, em especial, os doutores 

Archimedes Nardozza Jr. e José Carlos Truzzi, 

que coordenaram os trabalhos.

Aguinaldo Nardi

Presidente SBU
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Introdução

Projeto Recomendações

O Projeto Recomendações SBU 2012 foi elaborado pelos 
Departamentos da Sociedade Brasileira de Urologia e seguiu o 
padrão do Projeto Diretrizes, uma iniciativa conjunta da Asso-
ciação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina, 
que tem por objetivo conciliar informações da área médica a fim 
de padronizar condutas que auxiliem o raciocínio e a tomada de 
decisão do médico.

As informações contidas neste projeto devem ser submetidas 
à avaliação e à crítica do

médico, responsável pela conduta a ser seguida, frente à reali-
dade e ao estado clínico de cada paciente. 

Metodologia empregada na elaboração

Diversas orientações para elaboração de diretrizes são en-
contradas na rede da Internet, mostrando pequena variação me-
todológica na dependência do país de origem. A metodologia 
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RECOMENDAÇÕES SBU12

selecionada no presente projeto buscou a padronização de texto 
objetivo e afirmativo sobre procedimentos diagnósticos, terapêu-
ticos e preventivos, recomendando ou contraindicando condutas, 
ou ainda apontando a inexistência de informações científicas que 
permitam a recomendação ou a contraindicação. As referências 
bibliográficas são citadas numericamente por ordem de entrada 
no texto, seguidas do grau de recomendação A, B, C ou D. A 
classificação do grau de recomendação, que corresponde à força 
de evidência científica do trabalho, foi fundamentada nos centros 
de medicina-baseada-em-evidências do “National Health Servi-
ce” da Grã-Bretanha e do Ministério da Saúde de Portugal.

Todos os graus de recomendação, incluindo-se o “D”, são ba-
seados em evidência científica. As diferenças entre o A, B, C e 
D devem-se exclusivamente ao desenho empregado na geração 
da evidência.

A correspondência entre o grau de recomendação e a força 
de evidência científica é descrita em detalhes na Tabela 1 e está 
resumida a seguir:

A - Estudos experimentais ou observacionais de melhor consistência;

B - Estudos experimentais ou observacionais de menor consistência;

C - Relatos de casos estudos não controlados;

D - Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos, es-
tudos fisiológicos ou modelos animais.

A utilização do grau de recomendação associado à citação 
bibliográfica no texto tem como objetivos principais: conferir 
transparência à procedência das informações, estimular a busca 
de evidência científica de maior força, introduzir uma forma di-
dática e simples de auxiliar a avaliação crítica do leitor, que arca 
com a responsabilidade da decisão frente ao paciente que orienta.
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O HPV está relacionado com lesões exofíticas (verrucosas) 
anogenitais em homens e mulheres. Além disso, alguns tipos de 
HPV também podem originar lesões com potencial oncogênico 
em vários sítios anatômicos extragenitais em ambos os sexos.

Os tipos de HPV 6 e 11 estão relacionados com verrugas 
genitais e tem baixo potencial maligno. Os tipos 16 e 18 são 
considerados de alto risco oncogênico, e estão associados com a 
maioria dos tumores relacionados com o HPV (câncer de colo 
do útero, câncer anal, pênis, orofaringe, cabeça e pescoço e pele). 
O grau de associação do HPV no desenvolvimento de tumores 
nesses sítios é variável. A relação mais intensa é com o câncer de 
colo do útero, em que o vírus está envolvido em praticamente 
99% dos casos, porém os problemas causados por esse microor-
ganismo na esfera masculina devem ser valorizados. Giuliano 1

O diagnóstico das lesões causadas pelo HPV é essencialmen-
te clínico.

Capítulo 1

Verrugas Genitais, Condiloma 
Acuminado e Papilomavírus 
(HPV)
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Nos casos chamados subclínicos:

Peniscopia (Inspeção peniana magnificada após aplicação de 
solução de ácido acético a 5%) 2 - Método associado à alta inci-
dência de resultados falso-positivos (pênis com processos infla-
matórios - contraindicação formal do exame) e falso-negativos 3, 
mas é considerado um bom teste para a detecção de lesões tipo 
condiloma plano, relacionadas com HPV, auxiliando na localiza-
ção de locais passíveis de biópsia 4. (C)

Citopatologia diagnóstica - Recomendado para avaliação 
de parceiros sexuais de mulheres com NIC de alto grau (an-
tigo NIC3) 5. 

Histopatologia (Biópsia) - Indicada nas lesões clinicamente 
atípicas (sobretudo nos pacientes imunodeprimidos), naqueles 
que apresentam cronicidade e naqueles que não respondem aos 
tratamentos usuais. Além disso, a biópsia também deve ser in-
dicada nas lesões que sofreram modificações repentinas na sua 
forma e/ou coloração.

Biologia molecular - Atualmente não há recomendações 
consistentes para se realizar testes de biologia molecular em 
homens. Entretanto, a infecção por HPV em ambos os se-
xos somente pode ser confirmada através da demonstração 
do DNA do vírus nos espécimes estudados 6. Desse modo, 
os testes de biologia molecular podem ser recomendados nas 
seguintes circunstâncias:

1.  Parceira sexual com recidiva de infecção por HPV e/ou lesões intra-
-epiteliais anogenitais de alto grau 

2. Suspeita clinica de lesões subclínicas recidivantes (i.e., balanoposti-
tes de repetição com tratamento adequado e após exclusão de pató-
genos usuais) 

3.  Suspeita de lesões pré-malignas do pênis (NIP)
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Tratamento do hPv
O HPV pode persistir de forma latente em tecidos macros-

copicamente normais 7, 8. O objetivo primordial do tratamento é 
a remoção das lesões visíveis. Embora não exista evidência clí-
nica atual de que o tratamento das verrugas genitais possa in-
fluenciar positivamente na incidência de cânceres anogenitais 
em ambos os sexos, o tratamento das lesões visíveis pode reduzir 
a persistência e a infectividade do DNA-HPV nos tecidos 4 (C). 
Além disso, a remoção das lesões relacionadas com o HPV pode 
ajudar a aliviar o impacto psicológico e o estresse psicossexual, 
frequentemente observado tanto nos pacientes como nas suas 
parceiras (B).

A escolha do tratamento baseia-se no número, tamanho, 
morfologia e localização das lesões. Além disso, a experiência do 
médico com o método de tratamento, a relação custo/benefício, 
os efeitos adversos e a preferência do paciente são também im-
portantes na tomada de decisão terapêutica.

Os métodos de tratamento podem ser categorizados de acor-
do com o modo de ação:

A - Drogas Antimetabólicas
Podofilina a 10-25% em solução alcoólica ou em
tintura de Benjoim (C).
Taxa de eliminação - 42-50%  9

Recorrência - 46-60% 10

Não recomendável se parceira grávida.

Podofilotoxina 0,15% creme (C).
Taxa de eliminação - 45-70% 11, 12 

Recorrência - 38-65% 13

Boa relação custo/eficácia e tratamento pode ser feito pelo paciente.
Não recomendável se a parceira estiver grávida.
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5-fluorouracil (5-FU) (C).
Taxa de eliminação - 10-50% 14

Recorrência - 50% 15

Útil nas lesões uretrais.

B - Imunomodulação e Terapia Antiviral
Imiquimode 5% creme (A).
Taxa de eliminação - 56%  13

Recorrência - 13% 13

Tratamento de longa duração (o que pode afetar aderência ao tratamento).
Útil como tratamento adjuvante após terapia destrutiva.
Não indicado se a parceira estiver grávida.

Interferon (C).
Taxa de eliminação - 17-67% 10, 15, 16

Recorrência - 9-69% 10, 15, 16

Elevada taxa de efeitos colaterais e custo elevado.

BCG
Taxa de eliminação - 80% 17

Recorrência - sem dados
Possibilidade de efeitos colaterais e sistêmicos.

Polyphenon E - sinecatequequina 15% pomada (A).
Taxa de eliminação - 58%  14

Recorrência - 6-9%  14

Tratamento de longa duração (o que pode afetar aderência ao trata-
mento).
Custo elevado.
Não indicado se a parceira estiver grávida.

C - Métodos Citodestrutivos
Eletrocauterização (com ou sem excisão cirúrgica de lesões maiores e/
ou pediculadas) (B).
Taxa de eliminação - 61- 94%  10, 18

Recorrência - 26-40% 19

Boa relação custo-benefício e resultado imediato.

Livro Depto DST - OK.indd   16 01/09/2012   21:47:33



RECOMENDAÇÕES PARA AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DST 17

Crioterapia (B).
Taxa de eliminação - 79-88% 20

Recorrência - 25-39%  19

Lesões prepuciais tratadas com o método podem apresentar fibrose ou 
quelóide e discromia.

Vaporização a Laser de CO2 (B).
Taxa de eliminação - 69-88% 21

Recorrência - 12 - 30% 19, 22

Método apresenta alto custo. Ideal em imunossuprimidos, lesões mea-
tais e anogenitais externas.

Ácido Tricloroacético (ATA) 80 a 90% (B). 
Taxa de eliminação - 70% 23, 24

Recorrência - 18% 25, 26

Eficaz para lesões pequenas e em pequeno número (recidivas)
Aplicação dolorosa, considerar anestésico tópico prévio.

Circuncisão e hPv
Embora a circuncisão não seja um tratamento específico 

para as lesões HPV-induzidas, há fortes evidências de que exis-
ta uma associação inversa bastante robusta entre a prevalência 
do HPV e a circuncisão. Em uma metanálise de 21 estudos, 
envolvendo 8.046 homens circuncidados e 6.336 homens não 
circuncidados, ficou demonstrado que a circuncisão está asso-
ciada com uma taxa de probabilidade extremamente reduzida 
da prevalência do HPV nos homens operados em comparação 
com aqueles não operados (or =0,57, intervalo de confidência 
95%). Esses benefícios estendem-se também à mulher quan-
do considerados todos os efeitos deletérios das lesões HPV-
-induzidas. Recomenda-se, pois, como uma intervenção única 
valiosa para a redução do espectro dessas doenças, notadamen-
te em países sem programas nacionais de vacinação contra o 
HPV e/ou programas de rastreamento efetivos do câncer de 
colo do útero, principal tumor relacionado com o HPV 27  (A). 
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vacina contra o hPv
Existem atualmente duas vacinas profiláticas contra o vírus 

do papiloma humano. A vacina contra os tipos 6, 11, 16 e 18, 
chamada quadrivalente (nome comercial Gardasil), foi aprovada 
em 2006. Já a vacina bivalente, eficaz na proteção contra os tipos 
16 e 18 (nome comercial Cervarix) foi aprovada em 2009. As 
vacinas não contêm o vírus, nem seu DNA, e são denominadas 
“vírus-like particles”, pois foram obtidas por engenharia genética 
a partir de uma das proteínas da cápsula viral.

Desde 2006, a vacinação feminina vem sendo disponibilizada 
de forma assistencial (governamental) e comercial em mais de 60 
países, sendo que os estudos que culminaram com os produtos 
comercializados tiveram início há mais de 12 anos 28-30. 

Em outubro de 2011, o Comitê Nacional de Práticas de Imu-
nizações dos Estados Unidos (ACIP - Advisory Committee on 
Immunization Practices), órgão ligado ao CDC (Center for Di-
sease Control) recomendou que a vacina quadrivalente contra o 
HPV seja feita rotineiramente em todos os homens com idade 
entre 11 e 21 anos e nos HSH entre os 22 e 26 anos, além dos 
homens HIV positivos não previamente vacinados.  Essa diretiva 
substitui a recomendação anterior, de 2009, que enfatizava que 
a vacina poderia ser utilizada em indivíduos do sexo masculino 
para prevenir as verrugas genitais, sem recomendar, contudo, a 
vacinação de todos os homens 31. 

A recomendação inicial apontava três razões para a sua limi-
tação (em 2009): 1) A vacina, até então, tinha sido documentada 
como efetiva na prevenção das verrugas genitais; 2) O custo-
-benefício da vacina em meninos era pobre no seu modelo pro-
posto, diminuindo ainda mais com o crescimento da população 
feminina já vacinada e, finalmente; 3) Que se deveria dar ênfase 
na vacinação feminina, como medida mais efetiva na prevenção 
das infecções HPV-induzidas em termos de saúde pública31, 32. 
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No entanto, estudos posteriores demonstraram que o efeito 
de “imunidade de rebanho”, com cobertura vacinal feminina efe-
tiva somente seria atingido com um índice de cobertura vacinal 
acima de 70% 33. Na prática, isso não se verificou, o que torna o 
custo-benefício da vacinação masculina interessante. Nos Esta-
dos Unidos, a cobertura não chega a 40% das meninas e, além 
disso, a nova recomendação leva em conta as recentes evidências 
demonstrando que a vacina previne a Neoplasia Intraepitelial 
Anal em homens, além das verrugas genitais 34, 35. 

Atualmente, somente nos Estados Unidos, Áustria e Austrá-
lia existe um programa de vacinação para ambos os sexos. Dados 
referentes à Áustria ainda não estão disponíveis. Nos Estados 
Unidos e na Austrália, existe a recomendação, mas os programas 
são muito recentes e sem avaliação disponível. Na Austrália, após 
o programa vacinal feminino baseado na escola, onde 73% das 
meninas têm acesso, os dados apontam uma redução na preva-
lência de verrugas genitais de 59% nas mulheres entre os 12 e 26 
anos e de 39% nos homens heterossexuais na mesma faixa etária.  
A prevalência de verrugas em mulheres não vacinadas e HSH 
não se alteraram. Esses dados preliminares são animadores em 
relação ao efeito de longo prazo na redução dos tumores rela-
cionados aos vírus, sendo que a Austrália iniciou a vacinação dos 
meninos em julho de 2012 33.

Na Inglaterra, onde houve o uso da vacina bivalente, a cobertu-
ra foi de 84% das meninas. No entanto, não houve redução da pre-
valência de verrugas. Em setembro de 2012, a Inglaterra passará a 
utilizar a vacina quadrivalente, incluindo os meninos e homens 36.  

Num estudo recente de Hillman e colaboradores envolven-
do aproximadamente 3500 homens heterossexuais e 602 HSH 
(randomizado, duplo-cego, placebo controlado), avaliando imu-
nogenicidade e eficácia da vacina nessa população, os autores de-
monstraram que 99,2% soroconverteram para os tipos da vacina 
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após 7 meses.  Com três anos de seguimento, 88,9%, 94%, 97,9% 
e 57% dos indivíduos mantinham a soropositividade, respectiva-
mente para os HPVs 6, 11, 16 e 18. Para todos os tipos de vírus 
a resposta foi maior em indivíduos da raça negra, comparativa-
mente aos caucasianos e asiáticos. A vacina foi altamente imu-
nogênica em homens dos 16 aos 23 anos de idade, com respostas 
comparáveis às das mulheres. Além disso, as respostas imunoló-
gicas foram consistentes com a eficácia da vacina na prevenção 
de infecção incidente e persistente do vírus, verrugas genitais e 
Neoplasia Intraepitelial anal 37.

Adicionalmente, já há dados de que a vacina efetivamente 
diminui a incidência de verrugas genitais e das Neoplasias Intra-
epiteliais Penianas em HSH 38.

No Brasil, a Vacina Quadrivalente contra o HPV foi liberada 
pela  Agência Nacional de Vigilância Sanitária  (ANVISA) para 
o sexo masculino em 2011, com a recomendação de que ela seja  
utilizada em todos os  meninos e homens entre os 9 e 26 anos,  
conforme preconizado pela Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária Agencia 39.

Em nosso país, por lei, as vacinas não utilizam nomes 
comerciais.

Apesar disso, a vacina quadrivalente ainda não está disponí-
vel no sistema público para ambos os sexos.  Não apenas o custo e 
outros entraves burocráticos de orçamento não permitiram ainda 
a sua inclusão no rol de vacinas públicas, mas também o modelo 
sobre o qual deveria ser baseado o programa. Os programas va-
cinais do Brasil, extremamente eficientes e exemplares, não estão 
baseados no modelo escolar.

A vacina quadrivalente ainda não está disponível no siste-
ma público para ambos os sexos.  Não apenas o custo e outros 
entraves burocráticos de orçamento não permitiram ainda a sua 
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inclusão no rol de vacinas públicas, mas também o modelo sobre 
o qual deveria ser baseado o programa. Os programas vacinais do 
Brasil, extremamente eficientes e exemplares, não estão baseados 
no modelo escolar. 

A Sociedade Brasileira de Urologia/ Departamento de Do-
enças Sexualmente Transmissíveis, face à perspectiva de sólido 
embasamento do assunto nos próximos anos (hoje inexistentes 
no formato da medicina baseada em evidências em boa parte 
dos aspectos dessas doenças no homem), e considerando a sua 
importância epidemiológica , sugere  e  encoraja fortemente os 
urologistas brasileiros para que acompanhem  o grande número 
de publicações científicas oriundas de um grupo multidisciplinar 
e multicêntrico, com forte participação do Brasil  em relação à 
sistematização dos dados, conhecimentos e  estudos controlados 
representado pelo grupo de estudo H.I.M - Human Papilloma-
virus in Men. 37

Recomendações
1. A vacina quadrivalente contra o HPV deve ser utilizada em 

todos os meninos e homens entre os 9 e 26 anos,  conforme 
preconizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. (A)

2. Não há necessidade de se realizar exame prévio para de-
tecção do HPV antes da vacinação nos homens que even-
tualmente já iniciaram a sua vida sexual 39. (A)

3. A remoção das lesões HPV-induzidas pode diminuir a 
carga viral e a infectividade

4. A associação simultânea de mais de um agente sexualmen-
te transmissível é ocorrência frequente na prática clínica. 
Além disso, a pesquisa de HIV deve fazer parte da avalia-
ção de um indivíduo acometido por qualquer DST. (A)

5. A circuncisão é valiosa para a redução do espectro de to-
das as DSTs. (A)
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Lesões ulceradas

Sífilis:

A doença pode ser classificada como recente (até 6 me-
ses) e tardia (após os 6 meses), todavia preferimos subdi-
vidi-la de maneira clássica em PRIMÁRIA, SECUNDÁ-
RIA e TERCIÁRIA.

Sífilis primária

Provas diretas: (diagnóstico definitivo)

Microscopia de campo escuro do tecido ou do exsudato do 
fundo da lesão (visualização do treponema) - Apresenta espe-
cificidade de 70 a 95% e sensibilidade de 74 a 86%.  Esse teste, 

Capítulo 2

Diagnóstico Laboratorial 
das DST
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embora pouco acessível, é relativamente menos custoso que os 
testes de biologia molecular. O diagnóstico definitivo é dado pela 
visualização indubitável do movimento do treponema.

Imunofluorescência direta - Coloração com anticorpo fluo-
rescente direto (DFA-TP). Altamente específico e com sensibi-
lidade maior que 90%.

Biologia molecular (PCR - Reação em Cadeia da Polime-
rase) - Espécimes podem ser obtidos dos tecidos, dos exsuda-
tos e do liquor. Os resultados positivos definem o diagnóstico 
da doença [1, 2]. 

Testes sorológicos: Quase sempre negativos nas fases ini-
ciais da doença, não se prestam a diagnóstico de certeza nessas 
circunstâncias.

Sífilis secundária

Nesta fase, as provas sorológicas são fundamentais e se pres-
tam a um diagnóstico presumido, utilizando-se dois tipos de 
testes:

Testes não treponêmicos (Úteis para a triagem e monitori-
zação do tratamento):

VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) 

RPR (Rapid Plasma Reagin)

Os títulos de anticorpos podem estar relacionados com a ati-
vidade da doença. Resultados falso-positivos e não específicos 
poderão ocorrer em condições clínicas não relacionadas com a 
infecção sifilítica. A soronegativação usualmente ocorre no pe-
ríodo de um ano após o tratamento. Entretanto, títulos baixos 
(abaixo de 1:4) podem persistir por longos períodos de tempo 
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em alguns indivíduos (i.e., cicatriz sorológica).

Testes treponêmicos (Utilizados para a confirmação 
diagnóstica):

FTA-abs (Teste de imunofluorescência direta) - Rápida 
execução e baixo custo. Alta sensibilidade na sífilis secundária. 
Usualmente persiste positivo durante toda a vida do paciente, 
embora possa haver reversão em cerca de 1/3 dos casos.

EIA (Imunoensaio Enzimático Treponêmico) - Detecta an-
ticorpos IgM ou IgG contra o T. Pallidum. Teste rápido, apre-
senta alta sensibilidade e pode ser automatizado.

NOTA: Os estudos de biologia molecular (PCR) não de-
monstraram valor diagnóstico adicional para o diagnóstico da 
sífilis secundária. 1

Sífilis terciária:

Testes sorológicos:

Evidência de positividade nos testes treponêmicos

Análise do liquor:

Citológica - Pleocitose mononuclear moderada

Bioquímica - Aumento da concentração de proteína

Sorológica - Teste do VDRL no liquor

NOTAS:

1) Títulos séricos de teste não treponêmico (VDRL) maior 
que 32 sugerem a possibilidade de lesão neurológica pela 
doença (i.e., neurosífilis).
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2) Em todos os estágios da sífilis, a realização de testes para 
HIV é altamente recomendada.

Cancro mole:

Exame bacterioscópico do esfregaço do fundo da(s) 
ulceração(ões) - Presença de cocobacilos gram-negativos intra-
celulares. Apresenta baixa sensibilidade e especificidade [3].

NOTA: Infecção secundária pode atrapalhar a interpretação 
dos resultados, confundindo o diagnóstico.

Cultura para Haemophylus Ducreyi - Teste definitivo, po-
rém indisponível na maioria dos laboratórios.

Estudos de biologia molecular (PCR e PCR multiplex) que 
detectam simultaneamente o H. ducreyi, o T. pallidum e o Her-
pes simples vírus, são altamente sensíveis e específicos [4]. Entre-
tanto, pelo seu alto custo, tais testes ainda não estão amplamente 
disponíveis na nossa prática diária.

Linfogranuloma venéreo:

Dificilmente a ulceração inicial será evidenciada. Clinica-
mente, a adenopatia inguinal uni ou bilateral relacionada à his-
tória sexual é o que melhor caracteriza a doença. 

Sorologia para Chlamydia - IgG, IgM e IgA (em indivíduos 
adultos, IgA é mais frequentemente encontrada que o IgM na 
fase aguda):

Teste de fixação do complemento (títulos > que 1:64) e mi-
croimunofluorescência (MIF) (títulos de IgG > 1:256) são al-
tamente sugestivos de doença infecciosa invasiva pelo LGV. 

Livro Depto DST - OK.indd   28 01/09/2012   21:47:34



RECOMENDAÇÕES PARA AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DST 29

Entretanto, resultados falso-positivos e falso-negativos podem 
ocorrer, e a interpretação dos testes sorológicos para a doença 
ainda requer padronização.

Cultura - Material colhido da lesão ou do aspirado do bulbão

Os testes de biologia molecular podem identificar os subtipos 
de Chlamydia causadores do LGV, porém, estes ainda não estão 
disponíveis comercialmente no Brasil.

Imunofluorescência direta da lesão genital (swab), quando 
presente, ou do aspirado do bulbão.

NOTA: Em homens que mantém relações sexuais com ho-
mens (HSH), pode-se evidenciar uma proctocolite como sinto-
ma primário do LGV, e sua associação com HIV é relevante [5, 6].

Donovanose:

Citodiagnóstico com visualização de corpúsculos de Dono-
van em macerado de tecido ou biópsia (coloração de Giemsa, 
Leishmann ou Wright) é o método mais utilizado.

NOTA: O Calymatobacterium (Klebsiella) granulomatis 
não cresce facilmente em meios de cultura e as técnicas de detec-
ção gênicas por PCR tem aplicação restrita.

herpes genital:

Testes diretos (identificação do patógeno):

Cultura - O espécime deve ser coletado de lesão vesicular 
intacta e transportado em meio viral específico. Apresenta baixa 
sensibilidade, particularmente em episódios recorrentes.
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Testes moleculares - Teste de amplificação do ácido nucleico 
(NAAT). Mais sensível e rápido que cultura, porém ainda não 
amplamente disponível. 

Testes indiretos

Testes antigênicos não tipo-específicos:

Detecta e titula IgG e IgM , porém não diferencia os subti-
pos 1 e 2 do HSV, tendo utilidade limitada. 

Testes antigênicos tipo-específicos: 

Sorologia específica para HSV1 e HSV2

Técnica de Western blot - identifica anticorpos contra a 
glicoproteína específica G2 para o HSV2 e a glicoproteína G1 
específica para HSV1. Teste mais confiável para a detecção de 
infecções crônicas pelo HSV. Sensibilidade de 90 a 100% e espe-
cificidade de 91 a 100%. [7]

Uretrites

Gonocócicas

Exame bacterioscópico:

GRAM da secreção uretral ou do sedimento do primeiro jato 
(morfotintorial). Teste rápido, acessível, com especificidade pró-
xima de 100% e sensibilidade maior que 95%.

Cultura pelo Agar de Thayer-Martin - deve ser solicitada nos 
casos de evolução prolongada, associada aos testes de sensibilida-
de aos antibióticos (antibiograma), devido ao problema crescente 
de resistência bacteriana.
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Testes de biologia molecular (NAAT). São rápidos, sensíveis 
e específicos, e os espécimes podem ser coletados da secreção 
uretral ou urina.

Cultura no canal anal e orofaringe nos HSH.

Chlamydianas

Imunofluorescência direta do raspado da mucosa do meato 
uretral até a fossa navicular.

A cultura da secreção uretral pode excluir outros patógenos 
que podem estar associados com a infecção pela Chlamydia tra-
comatis.

O teste imunocromatográfico apresenta alta sensibilidade e 
especificidade, e pode ser realizado de swab uretral ou urina.

Os testes de biologia molecular (PCR) realizados em urina 
do primeiro jato apresentam maior rapidez nos resultados, além 
de uma maior sensibilidade que os demais exames [8].

Mycoplasma e ureaplasma

Mycoplasma e Ureaplasma pertencem à família Mycoplas-
mataceae.

O papel do Mycoplasma hominis como patógeno uretral 
ainda é assunto de debate [9, 10], porém, o Ureaplasma urealyticum 
e o Ureaplasma parvum são frequentemente detectados na mu-
cosa do trato genital.

Além disso, o Mycoplasma genitalium está associado com 
sintomas de uretrite aguda e crônica, assim como balanites e ba-
lanopostites.
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Biologia molecular (PCR ou NAAT) - coletado do “swab” 
uretral ou da urina do primeiro jato, sendo que este último é 
o método de escolha para a infecção pelo M. genitalium em 
homens [11].

Trichomonas vaginalis 

Exame direto “a fresco” da secreção uretral em solução sali-
na com identificação imediata do protozoário, ou bacterioscopia 
dessa mesma secreção.

Preparação “a fresco” de raspado da mucosa prepucial se a 
secreção uretral não estiver disponível.

Estudos de biologia molecular (PCR na urina do pri-
meiro jato) - método altamente efetivo para o diagnóstico 
de T. vaginalis.

Outros patógenos

Nos indivíduos que apresentam secreção uretral persis-
tente ou sintomas subjetivos de uretrite aguda ou crônica sem 
evidência laboratorial dos patógenos acima citados, é necessá-
ria a pesquisa de microrganismos menos frequentes, tais como: 
ADENOVIRUS e HSV 1 (transmissão oro-genital em HSH), 
BACTÉRIAS ENTÉRICAS (relação anal  com mulheres ou 
HSH) e VÍRUS DE EPSTEIN-BAAR.

A associação simultânea de mais de um agente sexualmen-
te transmissível é ocorrência frequente na prática clínica. Além 
disso, a pesquisa de HIV deve fazer parte da avaliação de um 
indivíduo acometido por qualquer DST.
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Lesões genitais exofíticas

Molusco contagioso

Diagnóstico eminentemente clínico, com pápulas apresen-
tando umbilicação central.

Coleta do material presente na pápula e coloração com 
Giemsa ou Tzanck para visualização das inclusões virais ca-
racterísticas. 

A biópsia é alternativa em casos de diagnóstico diferencial, 
notadamente em pacientes imunossuprimidos.

Recomendações
1. A associação simultânea de mais de um agente sexual-

mente transmissível é ocorrência frequente na prática clí-
nica.

2. A pesquisa de HIV deve fazer parte da avaliação de um 
indivíduo acometido por qualquer DST. (A)

3. A circuncisão é valiosa para a redução do espectro de to-
das as DSTs. (A)
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