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RESUMO 
 

Introdução: A sífilis aumenta o risco de transmitir ou contrair o HIV e pode ter 

seu curso alterado nestes pacientes. O relato de casos de sífilis entre pacientes 

que vivem com HIV/AIDS, principalmente entre homens que fazem sexo com 

homens, tem aumentado na última década. Objetivo: determinar a prevalência 

de sífilis e fatores associados com a infecção em pacientes HIV/AIDS 

atendidos no ambulatório de AIDS  do Hospital Santa Casa de Misericórdia de 

Vitória, ES. Metodologia: Estudo transversal conduzido em pacientes 

HIV/AIDS atendidos entre agosto de 2010 a setembro de 2011. Os pacientes 

responderam a uma entrevista contendo dados demográficos, 

comportamentais e clínicos. Amostra de sangue venoso foram realizadas para 

coleta de VDRL e teste treponêmico (teste rápido) para sífilis. A prevalência de 

sífilis foi estimada pela presença de teste não treponêmico e teste treponêmico 

positivos sendo calculado o correspondente intervalo de confiança de 95%. 

Foram aplicados testes de qui-quadrado com correção de Yates ou de Fischer, 

e análise multivariada de regressão logística. Resultados: Um total de 438 

pacientes foram incluídos no estudo. A média da idade foi 43 (DP 11) anos e 

da escolaridade 8,1 (DP 4,2) anos de estudo, 55% eram homens e 26,9% eram 

casados ou tinham parceiros fixos. A prevalência de sífilis foi de 5,3% (IC 95% 

3,3% – 7,3%). O teste treponêmico foi positivo em 18,9% dos participantes. Na 

análise multivariada, a sífilis foi associada ao sexo masculino [OR 4,57 IC95% 

1,03-20], ser HSH [OR=1,78(IC95% 1,64-4,14)], ao não uso de terapia 

antiretroviral [OR 0,18 IC95% 0,06-0,59] e a história prévia de sífilis [OR 5,54 

IC95% 1,95-15,76]. Conclusão: A co-infecção de sífilis em pacientes que 

vivem com HIV/AIDS no serviço de atendimento à AIDS foi de 5,3% e esteve 

associada ao sexo masculino, a ser homen que faz sexo com homem, ao não 

uso de terapia antiretroviral e história prévia de sífilis.  

 

Palavras-chave:  Sífilis; HIV; Co-infecção; Prevalência. 

 

 
 



 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

Backgraound: Syphilis increases the risk of transmitting or contracting HIV and 

may have change its course in the patients. Reported cases of syphilis among 

patients living with HIV/AIDS has increased in the last decade, especially 

among men who have sex with men. Objectives: To determine the prevalence 

of and factors associated with syphilis infection in HIV/AIDS outpatient clinic at 

the Santa Casa de Misericórdia de Vitória Hospital, ES.  Methods: Cross-

sectional study conducted in HIV/AIDS patients treated between August 2010 to 

September 2011. Patients were interviewed containing demographic , 

behavioural and clinical signs. Venous blood for VDRL and treponemal test 

(rapid test) were performed. The prevalence of syphilis was estimated by the 

presence of positive non-treponemal tests and positive treponemal test and 

calculated the corresponding confidence interval of 95%. It was applied chi-

square test with Yates correction or Fischer and multivariated logistic  

regression. Results: A total of 438 patients were included in the study. The 

mean age was (SD 11) years of schooling and 8.1 (SD 4.2) years of study, 55% 

were men and 26.9% were married or had steady partners. The prevalence of 

syphilis was 5.3% (CI 95% 3.3% – 7.3%). The treponemal test was positive in 

18.9% of participants. In multivariated analysis, syphilis was associated with 

male sex [OR 4,57 CI 95% 1.03-20], being MSM [OR=1,78(IC95% 1,64-4,14)], 

not using antiretroviral therapy [OR 0,18 CI 95% 0.06-0.59] and previous history 

of syphilis [OR 5.54 CI 95% 1.95-15.76]. Conclusion: Co-infection of syphilis in 

patients living HIV/AIDS in customer services to AIDS was 5.3% and was 

associated with male gender, being men who have sex with men, not use the 

antiretroviral therapy and previous history of syphilis. 

 

Key words: Syphilis; HIV; Co-infection; Prevalence.  
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1 INTRODUÇÃO 

 A sífilis é uma doença sexualmente transmissível (DST), que 

ainda permance um problema global, atingindo mais de 12 milhoes de pessoas 

anualmente (WHO, 2001). 

Há evidências de que a sífilis aumenta o risco de contrair e transmitir o 

vírus da imunodeficiência humana (HIV) através das úlceras genitais 

(WASSERHEIT, 1992; FLEMING & WASSERHEIT, 1999) e seu curso pode ser 

alterado na presença do HIV. A diminuição da contagem das células CD4 e o 

aumento da carga viral são bem documentados em pacientes HIV que são co-

infectados por sífilis (BUCHACZ et al, 2004; KOFOED et al, 2006; PALACIOS 

et al., 2007).  

Estudos têm documentado o aumento dos casos de sífilis em pessoas  

que vivem com o HIV na Europa e nos Estados Unidos, principalmente entre 

homens que fazem sexo com homens (CDC, 2010a) ABRAHAN et al., 2005; 

DOUGAN, EVANS & ELFORD, 2007; PIALOUX et al, 2008; BRANGER et al., 

2009; SENÃ et al, 2008; DIAZ et al., 2009; BAFFI et al., 2010; THURNEER et 

al., 2010). 

Uma revisão sitemática conduzida para conhecer a prevalência de DST 

em pessoas que vivem com HIV/AIDS descreveu a sífilis  como uma das  DST 

mais prevalentes (9,5%) nesta população. Nesta mesma revisão, os autores 

também evidenciaram que a prevalência de sífilis em pacientes HIV apresenta 

uma grande diversidade entre os estudos publicados,  variando de 2% a 43% 

na Europa e de 1% a 21% na América do Norte (KALICHMAN, PELLOWSKI & 

TUNER, 2011). 
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No Brasil, os estudos que documentaram a prevalência de sífilis  em 

pessoas que vivem com HIV/AIDS na última década encontraram  variação  

entre as diferentes regiões (2,7% - 24,4%) (RODRIGUES & ABATH, 2000; 

BRANDÃO, SÁ & ASENSI, 2002; DAL FABBRO et al., 2005; MORIMOTO et al, 

2005; GRINSZTERJ et al., 2006; SIGNORINI et al, 2007; ADOLF at al., 2011)  

No sentido de contribuir com novos dados no Brasil, este estudo tem por 

objetivo determinar a prevalência de sífilis e fatores associados com a infecção 

em pacientes com HIV/AIDS atendidos no Serviço de Atendimento 

Especializado em Vitória, ES. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Histórico 

A doença atualmente conhecida por sífilis tem o nome originário do  

poema  “Syphilis Sive Morbus Gallicus”, escrito por Hieronymus Fracastorius, 

em 1530. O poema descreve um pastor, chamado Syphilus, que contrai a 

doença (BAUMGARTNER & FULTON, 1935; ROTHSCHILD, 2005). 

Anteriormente era conhecida por great pox, morbus gallicus, lues venereum ou 

ainda, dependendo da região, por doença italiana, espanhola, alemã e 

polonesa (ORIEL, 1994; SINGH & ROMANOWSKI, 1999; ROTHSCHILD, 

2005). Entre o final do século 15 e início do século 16, a Europa registrou o 

primeiro surto epidêmico de sífilis (ROSE, 1997; SEFTON, 2001; FENTON et 

al, 2008) que se espalhou para países do continente asiático, como Índia, 

China e Japão (SACHS & ALTMANN, 1909; HARPER et al.,  2008).  

  Duas teorias tentam explicar a origem da sífilis. A teoria Colombiana 

reforça que Colombo e sua tripulação adquiriram sífilis no continente americano 

durante a descoberta da América, o Novo Mundo,  região conhecida hoje como 

Haiti e República Dominicana, e transferiram a doença para o Velho Mundo, a 

Europa. A teoria pré-Colombiana argumenta que a doença teve origem na 

África e foi carreada para Europa antes das viagens de Colombo (ORIEL, 1994; 

ROSE, 1997; SINGH & ROMANOWSKI, 1999; FENTON et al., 2008). A 

epidemia de sífilis coincide com o retorno de Colombo à Europa em 1493 e 

lesões características de sífilis têm sido reconhecidas em esqueletos de nativos 

americanos no tempo que Colombo chegou à América, reforçando a hipótese 

Colombiana (ROTHSCHILD, 2005).   
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Em 1767, John Hunter acreditava que a sífilis e a gonorréia não eram 

doenças distintas (DENNIE, 1962; ORIEL, 1994) e inoculou secreção purulenta 

de gonorréia no pênis de um receptor para certificar de que elas eram a mesma 

doença. O receptor desenvolveu ferida de sífilis primária, porém acredita-se 

que o paciente doador era portador das duas doenças (ORIEL, 1994; SINGH & 

ROMANOWSKI, 1999). Esse achado foi contrastado por Philippe Ricord em 

1838, após experimentos com inoculação de pus de gonorreia em 2.500 

pacientes, concluindo que a gonorréia e a sífilis não eram a mesma doença 

(ORIEL, 1994; FLEMING, 1964, USA, 1968; FUNNYE, AKHTAR & VEN, 2003). 

Em 1905,  Fritz Schaudinn e Erich Hoffman descobriram que o 

Treponema pallidum era o agente etiológico da sífilis (SCHAUDINN & 

HOFFMANN, 1905) e estava presente nas lesões de indivíduos com sífilis 

secundária, quando realizaram esfregaços das secreções dessas lesões pelo 

método de Giemsa (SCHAUDINN & HOFFMANN, 1905; SINGH & 

ROMANOWSKI, 1999). Em 1906, o primeiro teste sorológico para sífilis foi 

proposto por Wassermann, Neisser e Bruck baseado na detecção de 

anticorpos pela fixação de complemento, utilizando extratos de fígado  de feto 

sifilítico e, depois, com cardiolipina encontrada em coração de boi 

(WASSERMANN, NEISSER & BRUCK, 1906; SINGH & ROMANOWSKI, 1999; 

BIALYNICKI-BIRULA, 2009). 

Os sintomas de sífilis já eram conhecidos no final do século 19, porém a 

história natural da doença ainda era desconhecida. Na cidade de Oslo, 

Noruega, durante um período de vinte anos (1890-1910), Boech acompanhou 

2.000 pacientes com sintomas de sífilis primária e secundária, registrando as 

lesões e o tempo de desaparecimento delas (CLARK & DANBOLT, 1964). Em 
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1925, 473 pacientes registrados por Boech foram estudados 

retrospectivamente por Bruusgaard que encontrou 27% de cura espontânea, 

14,1% em latência,  9,5% com neurosífilis e  0,8% tinham morrido por sífilis. 

Vinte anos após este estudo, Gjestland, em 1948,  encontrou 25% de recaída 

nestes indivíduos. O estudo de Gjestland foi importante para o conhecimento 

da história natural da sífilis não tratada e é conhecido como Estudo de Oslo 

(CLARK & DANBOLT, 1955; HARRISON, 1956; FUNNEY,  AKHTAR & VEN, 

2003). 

Uma vez que a história natural da sífilis ainda estava sendo investigada, 

o governo americano conduziu um estudo propesctivo, de 1932 a 1972,  com 

412 homens negros sifilíticos não tratados no Alabama para conhecer e 

documentar a história natural da doença, mesmo após a descoberta e uso da 

penicilina na década de 40. Vinte anos após o segimento, 40% dos sifilíticos 

tinham morrido e 30% das mortes foram atribuídas à sífilis (ROCKWELL, YOBS 

& MOORE, 1964; FUNNYE, AKHTAR  & VEN, 2003; BATES & HARRIS, 2004). 

Este episódio antiético, conhecido por Estudo de Tuskegee, levou o Presidente 

Bill Clinton a pedir desculpas publicamente em 1997 (GAMBLE, 1997). 

Tentativas no tratamento para sífilis incluíram mercúrio, arsênico, terapia 

induzida por febre através de inoculação de plasmódios e banhos quentes 

(SARTIN & PERRY, 1995; AVELLEIRA & BOTTINO, 2006). Em 1906, Paul 

Erlich sintetizou compostos de arsênico, tais como o salvarsan, que tinham 

propriedades contra a sífilis (SARTIN & PERRY, 1995; BOSH & ROSICH, 

2008). Em 1928, a penicilina foi descoberta por Fleming (FLEMING, 1929). Em 

1943, Mahoney, Arnold e Harris publicaram seus achados após tratar com 

sucesso quatro pacientes com sífilis primária, utilizando doses de 25.000 UI de 
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penicilina a cada quatro horas pela via intramuscular por 8 dias, totalizando 

1.200.000 UI. Após o início da terapia, a cada quatro horas coletaram fluidos da 

lesão primária e pesquisaram a presença do Treponema pallidum sob 

metodologia do campo escuro. Após 16 horas do inicio da terapia não foram 

mais encontrados amostras de Treponema pallidum nas lesões (MAHONEY, 

ARNOLD & HARRIS, 1943).  

 

2.2 Agente etiológico 

A sífilis é uma doença infecto-contagiosa e sistêmica transmitida pela 

bactéria Treponema pallidum subespécie pallidum, que pertence à ordem 

Spirochaetales, da família  Spirochaetaceae e ao gênero Treponema. Seu 

tamanho varia entre 6 a 20 µm de comprimento e 0,10 a 0,18 de diâmetro, é 

delgada, sendo visualizada pela microscopia de campo escuro. Seu citoplasma 

é envolto por três camadas: uma de peptideoglicanos, outra  contendo 

lipoproteínas e outra mais externa rica em fosfolipídeos com poucas proteínas 

de superfície. Contém flagelos que se iniciam na extremidade distal e se 

encontram junto à camada externa ao longo do eixo longitudinal e sua 

mobilidade é por rotação do corpo em volta desses filamentos. É uma bactéria 

que não é cultivada in vitro e sim em culturas de tecidos e o coelho é o animal 

mais utilizado (MENDEL, BENNETT & DOLIN, 2006). Seu genoma é um 

cromossoma circular de 1.138.006 pares de bases com 1041 open reading 

frames (FRASER et al., 1998) e apresenta limitadas capacidades biológicas, 

necessitando dos nutrientes do hospedeiro humano, seu único hospdeiro 

(SINGH & ROMANOWWKI, 1999). 
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2.3 Vias de transmissão 

A sífilis é transmitida pela via sexual, através do contato com lesões 

ativas durante o intercurso sexual, tanto vaginal, anal e oral. É considerada a 

principal via de transmissão. Em raras proporções,  por contato não sexual, a 

doença pode ser transmitida pelo beijo, transfusão de sangue (STOKES, 

BEERMAN & INGRAHAM, 1944; SINGH & ROMANANOWSKI 1999;  

CANADA, 2010), transplante de órgão sólidos (CORTEZ et al., 2006) ou por 

inoculação direta acidental (WOODS, 2005; FRANCO et al., 2007; CANADA, 

2010). O risco de infecção está nos estágios de sífilis primária, secundária e 

latente recente, em torno de 60%, sendo com maior expressividade na fase 

primária e secundária pelo contato direto com lesões infectadas (GJESTLAND, 

1955; GARNETT, 1997; CANADA, 2010).  

Pela placenta, a mulher grávida transmite sífilis ao feto pela via 

hematogênica em qualquer fase do período de gestação (WENDEL, 1988; 

BRASIL, 2006), mas  o recém-nascido também é infectado pelo contato direto 

com lesões ativas durante a passagem pelo canal vaginal durante o parto. A 

probabilidade do feto adquirir sífilis da mãe é maior  quando ela está na fase 

primária ou secundária da infecção (70-100%), seguida da fase latente recente 

(40%) e fase terciária (10%) (FIUMARA, 1975; DOROSCHENKO, SHERRARD 

& POLLARD, 2006;  CANADA, 2010). 
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2.4 Imunopatogenia 

A sífilis pode ser dividida em  quatro estágios clínicos: primária, 

secundária, latente (recente e tardia) e terciária (MENDEL, BENNETT & 

DOLIN, 2006). O Treponema pallidum quando inoculado penetra a membrana 

mucosa e pele lesada e inicia sua multiplicação. No local exposto, invade o 

sistema linfático ou sanguíneo e se dissemina pelo hospedeiro humano.  Após 

2 a 6 semanas, há uma intensa resposta inflamatória no local da exposição, 

com infiltrados de macrófagos, linfócitos e células plasmáticas, produzindo-se o 

cancro, uma lesão indolor, indurada e ulcerada, rica em treponemas, 

caracterizando a sífilis primária. A lesão pode desaparecer graças a resposta 

imune celular pela atividade fagocítica dos  macrófagos ativados pelos 

linfócitos T. A resposta celular algumas vezes é incapaz  de controlar a 

infecção, que progride para o estágio secundário da sífilis, surgindo meses 

após o desaparecimento do cancro e é caracterizada pelo mal estar, cefaléia, 

febre baixa, linfadenopatia generalizada, rash cutâneo e em palmas das mãos 

e planta dos pés, placas na mucosa da cavidade oral e genital e alopécia.  

Quando a infecção não é tratada, as lesões secudárias se reduzem e o 

paciente entra na fase latente,  recente ou tardia, que pode durar por anos. O 

estágio terciário pode comprometer olhos, sistemas nervoso (sífilis meníngea, 

meningovascular e parenquimatosa), cardiovascular (aortite, aneurisma e 

endocardite aórtica), pele, ossos e outros órgãos, com ocorrências de goma, 

uma forma particular de necrose, de aspecto predominantemente viscoso, 

típica da sífilis (STAMM, 1998; FENTON et al., 2008).  

A resposta imune celular e humoral na patogênese da sífilis é robusta no 

modelo animal (coelho) e em humanos. Na  resposta imune celular, as lesões 
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sifilíticas são caracterizadas por mudanças vasculopáticas,  infiltrados celulares 

de macrófagos, linfócitos e células plasmáticas encontrados em todos os 

estágios clínicos. No estágio primário da sífilis, há prodomínio de linfócitos 

TCD4+ e macrófagos e na fase secundária há predomínio de linfócitos T CD8+, 

fato controverso, pois acredita-se que o treponema seja uma bactéria 

extracelular. Uma vez que a destruição do treponema pode ser incompleta, 

pode ser instalada a doença crônica. Citocinas IL-2 e IFN gama são elevadas 

em ambos os estágios primário e secundário.  Na resposta humoral, no estágio 

primário, os anticorpos podem ser encontrados e estão com altos títulos na 

fase secundária da doença (SALAZAR, HAZLETT & RADOLF, 2002; 

PODWINSKA et al., 2000; VAN VOORHIS at al., 1996; PEELING & HOOK, 

2006), porém a imunidade humoral é incapaz de controlar a infecção (WOODS, 

2005). 

 

2.5 Epidemiologia 

2.5.1 Sífilis 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que mais de 340 

milhões de pessoas sejam infectadas anualmente por DST curáveis, 

bacterianas ou parasitárias (WHO, 2007). Dentre os microorganismos 

bacterianos, o Treponema pallidum, agente etiológico da sífilis, tem feito 12 

milhões de novos casos todos os anos. (WHO, 2001). 

A doença, apesar de muito antiga, permanece um problema de saúde 

pública. Nos últimos 10 anos, tem sido mundialmente reportado aumento de 

casos de sífilis, principalmente entre homens que fazem sexo com homens 

(HSH), por não utilizarem preservativo durante a relação anal e, somado a isso, 
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a perda do medo de morrer por  AIDS após a introdução dos antirretrovirais em 

1996. Entre heterossexuais, surtos de sífilis têm sido associados com troca de 

parceiros, migração e relações sexuais com profissionais do sexo (KARP et al, 

2009).  

Nos Estados Unidos foram registrados declínios nos números de casos 

de sífilis primária e secundária nos anos 90, porém a partir de 2001, houve 

aumento das taxas de incidência anualmente (CDC, 2010b). No ano de 2000, 

foram 2,1 casos/100.000 habitantes com sífilis primária e secundária CDC, 

2007). Em 2009, o país registrou 4,6 casos/100.000 habitantes na população 

geral. Os casos predominaram entre homens (7.9 casos), com destaque para 

HSH (62%). Taxas entre mulheres aumentaram de 0,8 em 2004 para 

1.4/100.000 habitantes em 2009. Como HSH também podem se relacionar com 

mulheres, não se pode descartar a possibilidade de problema emergente entre 

homens que fazem sexo com mulheres (CDC, 2010b). 

No Brasil, a taxa de prevalência de DST é elevada (SIGNORINI et al., 

2007; BRASIL, 2006. Todavia não existe um sistema de  notificação 

compulsória para algumas dessas infecções para a população geral (BRASIL, 

2006). A nova Portaria no 2.472 de 31 de agosto de 2010 inclui a sífilis 

adquirida como doença de notificação compulsória (BRASIL, 2010). O 

Departamento Nacional de DST/AIDS e Hepatite Virais informa que a OMS 

estima que 937.000/casos por ano de sífilis ocorram entre pessoas 

sexualmente ativas, sendo a terceira DST mais frequente no país (BRASIL, 

acesso em 03 abr 2010). 

Os estudos brasileiros de prevalência de sífilis estão direcionados a 

grupos específicos, como, por exemplo, mulheres jovens, grávidas, 
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presidiários, usuários de drogas, doadores de sangue e conscritos do exército, 

sendo estes dados importantes à epidemiologia, porém restritos a estes 

grupos.  Dentre alguns trabalhos de prevalências realizados no Brasil, na 

cidade de Vitória, Miranda et al. (2008) encontrou 1,2% de mulheres jovens 

com sífilis e Lima e Viana (2009), ao estudar mulheres grávidas, encontrou 

prevalência de 3,6%; em moradores de rua (5,7%) (BRITO et al., 2007) e 

doadores de sangue (11,4%) (ALMEIDA NETO et al., 2009)  na capital de  São 

Paulo; 5% entre usuárias de crack  em Salvador (NUNES et al., 2007), 

mostrando serem variáveis as taxas de prevalência para sífilis no país de 

acordo com o grupo estudado.   

O Ministério da Saúde conduziu um estudo multicêntrico sobre a 

prevalência de DST em seis capitais brasileiras  incluindo  gestantes, homens 

trabalhadores de indústrias  e homens e mulheres que procuraram clínicas de 

DST entre os anos de  2004 e 2005. A prevalência de sífilis nos homens 

industriários sem sintomas clínicos de DST foi de 1,9%; nos homens e 

mulheres com queixas de DST foi 3,3% e 3,4% respectivamente, e entre as 

gestantes a prevalência foi de 2,6% (BRASIL, 2008). No estudo sentinela 

parturiente de 2006, a prevalência encontrada em parturientes foi de 1,1% 

(SZWARWALD et al, 2007). 

Estudos com conscritos do exército brasileiro em 2000  identificou que 

9,7 a 10%, de acordo com a região brasileira, relataram ter tido problemas com 

infecções sexualmente transmissíveis relacionadas a feridas genitais. Em 2002, 

outro estudo com conscritos verificou que houve variação na frequência de 

feridas genitais entre as regiões geográficas, com menores taxas na região Sul 

(4,3%), seguida das regiões Centro-Oeste (5%), Sudeste (7,5), Nordeste (8,8) 
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e Norte (10,4%) (BRASIL, 2006). Já no estudo de 2007 foi realizada avaliação 

para sífilis naquele grupo e encontrada prevalência nacional de 0,55%, sendo 

maior na região Norte (0,85%) seguida pela região Nordeste (0,82%), Centro-

Oeste (0,49%), Sudeste (0,34%) e Sul (0,26%) (RIBEIRO et al., 2011). 

 

2.5.2 Sífilis e HIV 

Estudos sugerem que as doenças ulcerativas genitais, entre elas a 

sífilis, e também as não ulcerativas aumentam o risco de contrair o HIV em 

aproximadamente 2 a 5 vezes e, enquanto que, pessoas com HIV estão mais 

expostas a contrair outras DST (WASSERHEIT, 1992; FLEMING &  

WASSERHEIT, 1999). É alta a prevalência do HIV entre indivíduos com sífilis 

(15,7%) nos Estados Unidos, 27.5% em homens e 12.4% nas mulheres 

(BLOCKER, LEVINE & LOUIS, 2000). Outro estudo reforça estes achados, 

onde 25% casos de sífilis primária e secundária ocorreram em indivíduos com 

HIV, sendo expressiva a participação dos HSH (CHESSON et al., 2005). Dados 

semelhantes foram encontrados em Connecticut, onde 22% dos homens que 

apresentaram sífilis recente eram coinfectados com HIV, sendo 82% de HSH. 

Este estudo não incluiu mulheres (NICCOLAI et al., 2007).  

O aumento de sífilis entre indivíduos HIV positivos que são HSH, tanto 

nos Estados Unidos como em outros países, está relacionado ao aumento do 

sexo desprotegido, uso da internet para conhecer novos parceiros, ao uso de 

drogas ilícitas, a melhora da qualidade de vida após a terapia pelos 

antirretrovirais, que diminuiu consideravelmente a mortalidade por Aids, à 

prática de escolher parceiros com o mesmo status sorológico conhecido por 

“serosorting” e à prática do sexo oral, que permite a idéia falsa de não 
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transmitir HIV. No entanto, permanece o risco de transmitir a sífilis (KATZ et al., 

2002; WONG et al., 2005; MARCUS et al., 2006,  ZETOLA, 2007).  

Na Europa, o padrão da incidência de HIV e sífilis é diferente nas três 

regiões geográficas.  Na Europa Ocidental, a incidência de infecção por sífilis e 

HIV diminuiu na década de 80, permaneceu estável nos anos 90, porém, 

aumentou após os anos 2000; a transmissão é baseada nas relações 

homossexuais; surtos de sífilis têm ocorrido entre HSH, entre os usuários de 

drogas e profissionais do sexo (WHO, 2006). Entre 14-59% dos HSH 

soropositivos para HIV nesta região eram coinfectados por sífilis, com uma 

média de 46% (DOUGAN, EVANS & ELFORD, 2007).  Dos casos de sífilis 

encontrados em um hospital no Reino Unido, mais da metade dos casos  

ocorreu entre HSH (LACEY, HIGGINS & GRAHAM, 2001). Na França, um 

serviço que acompanhou 3.448 pacientes HIV positivos,  100% dos co-

infectados eram  HSH (ABRAHAM et al.,2005). Em um estudo retrospectivo e 

prospectivo com pacientes HIV na Holanda, dentre os casos de co-infecção  

94% e 100%, eram HSH (BRANGER et al., 2009). 

Na Europa Central, a incidência de casos de HIV e sífilis é mais baixa 

comparada às regiões ocidental e oriental. O principal modo de transmissão é 

também entre HSH (WHO, 2006). Na Europa Oriental, a incidência de sífilis 

aumentou consideravelmente nos anos entre 1993 a 1997 e diminuiu após 

esse período. Para o HIV, a incidência começou a crescer após os anos 2000. 

O padrão de incidência na região oriental foi mais elevado quando comparado 

às outras duas regiões européias, sendo que a incidência de sífilis e HIV chega 

a ser 15 vezes maior (WHO, 2006). 
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No Brasil alguns estudos analisaram a prevalência de sífilis em pessoas 

que vivem com HIV. Em Pernambuco, em um estudo sobre a prevalência das 

DST em 399 pacientes vivendo com HIV/AIDS, sendo 75% do sexo masculino, 

a sífilis foi a doença mais associada ao HIV, com prevalência de 8,8% 

(RODRIGUES & ABATH, 2000).  

Um estudo retrospectivo conduzido no Rio de Janeiro analisou a 

prevalência de sífilis em soros congelados de 254 pacientes HIV positivos e 

seus fatores de riscos, captados em prontuários, e comparou ao grupo 

controle. O estudo encontrou uma prevalência de 26,7% de sífilis no grupo HIV 

positivo (BRANDÃO, SÁ & ASENSI, 2002). Ao avaliar se estes pacientes 

apresentavam DST prévia, a sífilis era a condição mais frequente entre os 

pacientes HIV positivos, representando 62,5% dos casos (BRANDÃO, SÁ & 

ASENSI, 2002). 

Outro estudo conduzido no Rio de Janeiro, envolvendo 830 pacientes 

HIV positivos, encontrou soroprevalência de sífilis de 2,7%, com associação 

estatisticamente significante com o sexo masculino,  sendo três vezes mais 

frequente entre os homossexuais masculinos. Dos casos encontrados, a 

maioria já havia sido tratada anteriormente para sífilis, representando 63,6% 

dos casos (SIGNORINI et al., 2007). Em Porto Alegre, Adolf et al. (2011)  

estudaram uma coorte de 1.012 pacientes infectados pelo HIV e encontrou 

prevalência de sífilis de 20,5%, e a doença foi significantemente associada ao 

sexo masculino e aos HSH. No Paraná, Morimoto et al. (2005)  encontrou 

prevalência de 24,4% de sífilis em 784 pacientes HIV positivos. Dois estudos 

brasileiros incluíram somente mulheres vivendo com HIV: no Rio de Janeiro a 
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prevalência foi de 13,8% (GRINSZTEJN et al., 2006) e no Mato Grosso do Sul, 

de 9,2% (DAL FABBRO et al., 2005).  

 

2.6 Diagnóstico 

2.6.1 Clínico: 

A sífilis primária se apresenta com o aparecimento do cancro, 

geralmente uma lesão única, indurada, indolor, presente na região anogenital 

após 9-90 dias da exposição, podendo também se apresentar de forma atípica, 

como dolorida ou múltipla. Formas extragenitais são encontradas na língua, 

boca, amígdalas, mamilos e dedos (GOH, 2005). Após uma ou três semanas, 

surge a  linfadenopatia regional múltipla, bilateral e indolor (AZULAI & AZULAI, 

2004; SAMPAIO & RIVITTI, 2001; AVELLEIRA & BOTTINO, 2006).  

A apresentação da sífilis secundária é o rash generalizado, 

principalmente das regiões plantares e palmares, linfoadenopatia generalizada, 

lesões na mucosa oral e genital. O rash, que pode iniciar-se como  máculas, 

pode evoluir para pápulas geralmente não pruriginosas, porém, em negros 

pode haver manisfestação de prurido (GOH, 2005). Alopécia (temporal, 

pariental, occipital), perda de cílios e da parte final da sobrancelhas, mal estar, 

mialgia, febre baixa, cefaléia, artralgia, periostite, hepatoesplenomegalia, 

glomerulonefrite, rouquidão, faringite (AZULAI & AZULAI, 2004; SAMPAIO & 

RIVITTI, 2001; AVELLEIRA & BOTTINO, 2006), manisfestções oculares, 

hepáticas, pulmonares e neurológicas são menos comuns (PEELING e HOOK, 

2006). A fase latente recente e tardia é ausente de manifestações clínicas e é 

detectada por exame sorológico.  
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O estágio terciário pode comprometer olhos, sistemas nervoso 

(neurosífilis assintomática ou sintomárica: sífilis meníngea, meningovascular e 

parenquimatosa), cardiovascular (aortite, aneurisma e endocardite de aorta), 

pele, ossos e órgãos com ocorrências de  goma, uma forma particular de 

necrose, de aspecto predominantemente viscoso, típica da sífilis (STAMM, 

1998; FENTON et al., 2008). As lesões de sífilis gomosa podem ser 

apresentadas em formas de úlceras, como na pele, mas também como 

perfurações ou alterações de tecidos estruturais, como nariz, palato e septo 

nasal (GOH, 2005). 

 

2.6.2 Laboratorial 

A indicação do tipo de exame laboratorial dependerá da fase da doença. 

Os exames laboratoriais podem detectar diretamente o Treponema pallidum na  

lesão ou, indiretamente, através dos testes sorológicos. Na fase primária e em 

algumas lesões da fase secundária (placas em mucosa, bolhas e condiloma), o 

Treponema pallidum pode ser detectado diretamente. A sorologia pode ser 

solicitada semanas após o cancro desaparecer,  quando os anticorpos já são 

detectados (AZULAI & AZULAI, 2004). 

A microscopia de campo escuro, a imunofluorescência direta e a técnica 

molecular de Polimerase Chain Reaction (PCR) são diagnósticos definitivos, 

pois detectam o treponema diretamente no exsudato das lesões ou tecidos de 

lesões primárias e secundárias (CDC, 2010c). Na  microscopia de campo 

escuro, a sensibilidade pode variar de 74 a 86% e a especificidade pode atingir 

até 97%. Na imunofluorescência direta, a sensibilidade é maior que 90% e a 
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especificidade é realtivamente alta  (YOUNG, 2000; AVELLEIRA & BOTTINO, 

2006). . 

Quanto ao método sorológico, há dois tipos de testes: não treponêmico 

e o treponêmico. Dentre os testes não trepenêmicos, estão o Veneral Disease 

Research Laboratoty (VDRL) e o Rapid Plasma Reagin (RPR) que são 

baseados no uso de antígeno de lecitina-colesterol-cardiolipina purificada, que 

detecta anticorpo contra cardiolipina presente nos soros de pacientes com 

sífilis.  Os testes treponêmicos utilizam antígenos de T. pallidum e detectam 

anticorpos específicos e são representados pelo Fluorescent Treponemal 

Antibody Absorbed (FTA-ABS), T. pallidum Passive Particle Agglutination (TP-

PA), Enzyme Immunoassay (EIAs) e quimioluminescência (CDC, 2010c).   

 Os testes não treponêmicos têm seu uso limitado, principalmente nos 

estágios recentes e tardios da sífilis, devido a sua baixa sensibilidade e 

também pela posssibilidade de resultados falso-positivos em várias condições 

médicas (doenças auto-imunes como o lúpus, doenças virais como hepatite e 

as causadas pelo vírus Epstein –Barr, aumento da idade, gravidez, 

malignidades, doenças por protozoários ou infecção por micoplasma) (HOOK 

III & MARRA, 1992; LARSEN, STEINER  & RUDOLPH, 1995; SINGH & 

ROMANOWSKI, 1999, CDC 2010). Apesar de algumas limitações, estes testes 

podem ser titulados e permitem o acompanhamento do controle da cura. 

Títulos baixos persistentes são definidos como cicatriz sorológica (AVELLEIRA 

& BOTTINO, 2006), após tratamento e controle adequado para a fase clínica. 

Os testes treponêmicos apresentam alta sensibilidade e especificidade 

quando comparados aos testes não treponêmicos e permitem confirmar o 

diagnóstico de sífilis (SPARLING, 1971; SINGH & ROMANOWSKI, 1999).   
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O diagnóstico da neurossífilis é baseado na combinação de testes 

sorológicos reativos, contagem anormal de proteínas e células no líquor ou 

VDRL reativo no líquor. O VDRL, quando é reativo no líquor sem contaminação 

por sangue durante a coleta, é considerado diagnóstico de neurossífilis. Porém, 

quando o VDRL no líquor é negativo no paciente com neurossífilis, pode ser 

solicitado o FTA-ABS, que é altamente sensível (FENTON et al., 2008; CDC, 

2010c).  

Também têm sido disponibilizados dois tipos de testes rápidos para 

sífilis , o imunocromatográfico e  o  aglutinação de partículas, que se baseiam 

em detectar anticorpos específicos treponêmicos em sangue total ou soro ao 

se utilizarem  antígenos de T. pallidum, possibilitando uma leitura visual.  Esse 

tipo de testagem é de facil execução, barato, dispensa uso de  equipamentos e 

de pessoal extensivamente treinado, porém, não distingue entre a doença que 

requer tratamento e história de sífilis tratada (SUTTON, 2004; GREER & 

WENDEL JR, 2008). A sensibilidade do teste rápido varia entre 84% a 98% e 

especificidade, 98 % a 100% (HERRING et. al,  2006). 
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2.8. Tratamento 

Segundo o Ministério da Saúde,  a sífilis adquirida segue a seguinte 

indicação  de tratamento (BRASIL, 2010): 

 

Quadro 1 – Indicação de tratamento de sífilis adquirida 

 TRATAMENTO 

 

Sífilis primária  

Penicilina G benzatina  2.400.000 UI 

Via intramuscular  

Dose única  

 

Sífilis secundária e latente 

recente  

(com menos de um ano) 

Penicilina G benzatina  2.400.000 UI 

Via intramuscular  

1 vez por semana durante 02 semanas 

Dose total administrada: 4.800.000 UI 

 

Sífilis tardia (latente e 

terciária)  

(com mais de uma ano) 

Penicilina G benzatina  2.400.000 UI 

Via intramuscular  

1 vez por semana durante 03 semanas 

Dose total administrada: 7.200.000 UI 

Fonte: BRASIL (2010) 

 

Em pacientes alérgicos a penicilina, drogas como doxiciclina, 

tetraciclina,  cefriaxone e azitromicina são alternativas para o tratamento. A 

droga escolhida no  tratamento da neurossífilis é a penicilina G cristalina 3 a 4 

milhões de UI endovenosa a cada 04 horas durante 10 a 14 dias, totalizando 

18 – 24 milhões de UI/dia. Esquema alternativo pode ser feito com  2,4 milhões 

UI de penicilina procaína uma vez ao dia além de dose oral de probenecide 500 

mg, 4 vezes ao dia durante 10-14 dias. Nos pacientes HIV positivos co-
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infectados por sífilis são seguidas as  mesmas recomendações de tratamento 

dada aos pacientes HIV negativos (BRASIL,  2006; CDC, 2010c). 

  

 

2.9  Prevenção 

O uso de preservativos, masculinos ou femininos, é o metodo efetivo 

para previnir a transmissão de sífilis e outras DST, assim como o HIV,  para 

pessoas não infectadas. Encorajar as pessoas a utilizarem este método, seja 

individualmente pelo aconselhamento ou coletivamente por campanhas,  é 

importante passo para o controle da sífilis (LOW et al., 2006). Durante o 

aconselhamento, o profissional de saúde deve  promover informação, 

sensibilizar e estimular o paciente e seu  parceiro  a se protegerem para 

previnir novos episódios de sífilis, reforçar a adesão ao tratamento e estimular 

práticas sexuais seguras através do uso do preservativo. Detectar os casos 

assintomáticos em serviços de atendimento ginecológico, de planejamento 

familiar e de pré-natal ajudam a rastrear a sífilis, tratar os casos e seus  

parceiros, e previnir a transmissão da mãe para o  filho (BRASIL, 2006). 

Avaliação rotineira de populações de alto risco, tais como profissionais do sexo 

e HSH, é fortemente recomendada para ser feita anualmente (CDC, 2006; 

FENTON et al, 2008). Uma vez detectada a doença, o tratamento deve ser 

imediato, de preferência no momento da consulta. Ainda o profissional deve 

oferecer teste anti-HIV, sorologia para hepatites B e C, vacinar para a hepatite 

B, ressaltar a importância da adesão ao tratamento, convocar parceiros para 

exames e tratamento (BRASIL, 2006). Em relação aos pacientes que vivem 

com HIV/AIDS,devem ser regularmente testados para sífilis, pois as úlceras 
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genitais desta doença aumentam o risco de transmitir o vírus (LYNN & 

LIGHTMAN, 2004). Seus parceiros devem ser comunicados, testados para 

sífilis e HIV e tratados em caso de resultado positivo. 

 

 

2.10 Interação Sífilis e HIV 

A coinfecção sífilis e HIV pode ser encontrada, já que ambas as 

infecções são doenças sexualmente transmissíveis. As úlceras genitais  

sifilíticas aumentam o risco de adquirir o HIV e também de transmitir o vírus 

quando o paciente é coinfectado (ARORA & SASTRY, 1992; GOLDEN, 

MARRA & HOLMES, 2003; LYNN & LIGHTMAN, 2004). 

 Clinicamente, o curso natural da sífilis pode ser alterado nos pacientes 

com infecção pelo HIV, podendo ser mais agressiva (MANDELL, BENNETT & 

DOLIN, 2005). Características atípicas podem surgir: na fase primária, o cancro 

pode ser múltiplo e mais profundo (KASSUTTO & DOWEIKO, 2004, KARP et 

al., 2009) ou o paciente pode ser assintomático; um terço dos pacientes HIV 

tem lesões primárias e secundárias ao mesmo momento; maior agressividade 

na fase secundária (HUTCHINSON et al.,1994; CHAN, 2005;  KARP et al, 

2009); a neurosífilis pode ocorrer com  maior frequência, progredir mais 

rapidamente e  sinais atípicos neurológicos podem estar presentes. 

Anormalidades no líquor cefalorraquidiano (pleocitose e altos níveis de 

proteínas) que são encontradas em pacientes HIV fazem o  diagnóstico de 

neurossífilis ser mais complexo. No entanto, contagem de  leucócitos acima de 

20 células/mm3 no líquor pode ser atribuído  mais à sífilis do que ao HIV 

(CHAN, 2005; KARP et al, 2009).  
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Estudos do efeito da sífilis na resposta imunológica sugerem que a sífilis 

tem associação com a diminuição da contagem de CD4 e aumento da carga 

viral em pacientes HIV, aumentando  o risco  da transmissão do vírus  ao 

parceiro durante a relação sexual (KOFOED et al, 2006; BUCHACZ et al, 2004;  

PALACIOS et al., 2007).  

Respostas sorológicas incomuns têm sido vistas em pessoas infectadas 

pelo HIV que tenham sífilis: títulos mais altos, mais baixos ou resultados falso-

negativos e, nestes casos, o uso de outros métodos  como o campo escuro, 

biopsia e PCR devem ser consideradas quando há evidência clínica de sífilis 

(KARP et al., 2009; CDC, 2010). 

Pelo exposto,  o rastreamenro sorológico anual de sífilis em pessoas 

que vivem com HIV/AIDS é importante passo para detectar a doença 

precocemente, previnir as complicações vinculadas à co-infecção e a   

transmissão da sífilis e do HIV.  
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3 OBJETIVOS 
 

Determinar a prevalência de sífilis e fatores associados com a infecção 

em pacientes HIV/AIDS atendidos no ambulatório de AIDS do Hospital Santa 

Casa de Misericórdia de Vitória (HSCMV), ES. 
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3 PACIENTES E MÉTODOS  

 

4.1 População do estudo 

Participaram do estudo 348 pacientes HIV/AIDS que foram  atendidos no 

ambulatório de aids do HSCMV entre os meses de agosto de 2010 a setembro 

de 2011. Como critério de inclusão, os sujeitos que participaram da pesquisa 

tinham idade igual ou superior a dezoito anos, com status sorológico positivo 

para HIV e que estavam em acompanhamento no ambulatório. Ainda para 

participarem do estudo, os pacientes deveriam aceitar participar e assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO A). Foram excluídos os 

pacientes que tiveram seus exames laboratoriais extraviados. Os pacientes 

foram diagnosticados com sifilis quando apresentavam VDRL positivo com 

título igual ou maior que 1/8 e teste treponêmico positivo. 

 

4.2 Características do Serviço de Atendimento Especializado 

Localizado em Vitória, o ambulatório de AIDS do HSCMV é um serviço 

de referência para acompanhamento de pacientes portadores de HIV/AIDS, 

adulto e infantil. Atende pacientes dos municípios da região metropolitana da 

Grande Vitória (Cariacica, Viana, Vila Velha e Serra) e interior do estado de 

Espírito Santo. Em média, seiscentos pacientes adultos e 200 crianças, 

soropositivas ou expostas ao vírus HIV, são acompanhadas no serviço. Uma 

equipe multidisciplinar composta por cinco infectologistas, dois infecto-

pediatras, uma enfermeira, uma assistente social e um técnico de enfermagem 

atendem diariamente. Neste serviço também é feita a dispensação de 
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medicamentos antiretrovirais e preservativos  aos usuários do serviço. Possui 

um hospital dia para administração de medicamentos quando necessário.  

 

4.3 Delineamento do estudo 

Estudo de corte transversal realizado em pacientes com infecção pelo 

HIV/AIDS atendidos no ambulatório de aids do HSCMV.  

 

4.4  Coleta de dados 

As informações utilizadas no estudo foram obtidas por meio de uma 

entrevista face-a-face, de aproximadamente 15 minutos em uma sala 

reservada, através de um instrumento de coleta de dados  (ANEXO B). Após 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO A), foram 

coletados dados sócio-demográficos (sexo, idade, cor, escolaridade, estado 

civil, renda familiar), epidemiológicos (comportamento de risco para sífilis, tais 

como: número total de parceiros durante toda a vida e durante o último ano; 

preferência sexual; prática de sexo anal, oral e vaginal; frequência do uso do 

preservativo durante o último ano; história de prostituição e  relação sexual com 

profissionais do sexo; história de outras DST e sífilis; história de uso de álcool e 

drogas ilícitas) e clínicos (VDRL qualitativo e quantitativo anterior à pesquisa; 

história de tratamento por sífilis; estágio clínico da infecção pelo HIV/AIDS;  uso 

de antirretrovirais;  resultados de CD4 e carga viral) . Após a entrevista, os 

pacientes foram encaminhados à sala de coleta de exames e submetidos à 

punção venosa para coleta de carga viral e CD4 já solicitados pela rotina do 

serviço. Neste mesmo momento, foi coletado o sangue para o VDRL e feito o 

teste rápido em sangue fresco coletado do frasco da carga viral ou CD4.  Foi 
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considerado VDRL positivo título igual ou maior que 1/8, segundo as 

recomendações do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006).  

 

4.5 Cálculo do tamanho da amostra. 

O tamanho da amostra foi calculado para estimar a taxa de prevalência 

de sífilis em pacientes com HIV/AIDS atendidos no ambulatório de aids do 

HSCMV, com um intervalo de confiança de 95% e tamanho bilateral de 0,5%. 

Tomou-se como base para o cálculo da taxa de sífilis em pacientes HIV de 

5,5% baseados na média dos trabalhos de Signorini et al., 2007 (2,7%)  e 

Rodrigues e Abath, 2000 (8,8%), com uma variação de +/- 3,5%, o que gerou 

um número de 361 pacientes. Supondo uma perda de 15%, o tamanho de 

amostra final foi de 498 pacientes. 

 

4.6 Descrição das técnicas utilizadas no diagnóstico laboratorial 

Para o diagnóstico de sífilis foram utilizados o VDRL e o teste 

treponêmico imunocromatográfico. O VDRL foi realizado pela equipe do 

laboratório do HSCMV e o teste imunocromatográfico foi feito pela 

pesquisadora no momento da coleta de carga viral e CD4 no ambulatório de 

AIDS no mesmo hospital.  
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4.6.1 VDRL 

4.6.1.1 Teste qualitativo: 

Após a coleta de sangue por punção venosa em tubo de 10 ml sem 

anticoagulante,  foi transferida uma gota (0,05 mL) de amostra de soro recém 

coletado para o centro da lâmina de vidro e adicionada uma gota de 0,017 mL 

de solução antigênica (VDRL Brás®)  constituída de mistura de cardiolipina, 

lecitina e colesterol. A lâmina foi agitada mecanicamente por quatro minutos a 

180 +/- 2 rpm. Após este tempo, o resultado foi lido ao microscópio em 

aumento 100x.  As amostras foram consideradas positivas na presença de 

aglomerados visíveis ao microscópio e negativas quando ocorreu uma mistura 

homogênea.  

 

4.6.1.2 Teste quantitativo: 

Em uma lâmina de vidro foram colocados 0,05 mL de solução fisiológica 

0,85% estéril nos círculos 2 a 6. Foram colocados 0,05 mL da amostra de soro 

coletada do paciente  nos círculos 1 e 2. Foram misturados o soro e a solução 

fisológica no círculo 2, por aspiração 8 vezes. Depois foram  transferidos  0,05 

mL do círculo 2 para o círculo 3 e misturados. Em seguida foi transferida a 

mesma quantidade do círculo 3 para o círculo 4 e assim por diante até o círculo 

6, desprezando os últimos 0,05 mL. Foram obtidas as diluições 1:2, 1:4, 1:8, 

1:16 e 1:32 para os círculos 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente. Após agitar durante 

quatro  minutos em agitador mecânico a leitura foi feita em microscópio, em 

aumento de 100x. O título foi considerado a mais alta diluição que apresentou 

reatividade. Caso a última diluição permanecesse reagente, a diluição era 

continuada.   
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4.6.2 Teste imunocromatográfico qualitativo:  

O teste imunocromatográfico é um teste qualitativo de alta 

especificidade e sensibilidade para a detecção de anticorpos (IgG e IgM) 

específicos para Treponema pallidum em amostras de sangue total, soro e 

plasma (SATO et al, 2003; AVELLEIRA & BOTTINO, 2006 ) 

Utilizou-se como teste rápido o Rapid Check Sífilis® (Núcleo de 

Doenças Infecciosas, Universidade Federal do Espírito Santo) cuja 

sensibilidade e especificidade em plasma é de 98,6% e 99,6% e no sangue, a 

sensibilidade é de 99,7% e especificidade de 99,6%. Imediatamente após a 

coleta de sangue por punção venosa em tubos de quatro ml com 

anticoagulante (EDTA), com auxílio de uma pipeta descartável, o sangue foi 

pipetado e dispensadas duas gotas de sangue total no orifício do teste. 

Imediatamente foi adicionada uma gota (40 µl) de solução tampão à 

temperatura ambiente no mesmo poço. O resultado qualitativo foi lido ao final 

de 10 minutos de incubação à temperatura ambiente. A presença de apenas 

uma linha avermelhada na região controle indicou um resultado negativo. A 

presença de duas linhas de coloração avermelhada, na região controle e teste, 

com limites bem definidos, indicou um resultado positivo. A intensidade da cor 

da banda teste pode variar de acordo com a concentração de anticorpos anti-

TP, portanto uma banda colorida e bem definida deve ser interpretada como 

positiva.  A presença de borrões ou linhas fantasmas não devem ser 

interpretadas como resultado positivo. 
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4.7 Análise estatística  

A análise estatística foi realizada utilizando o banco de dados Social 

Package Statistical Science (SPSS) – versão 16.0 para Windows.  Foi realizada 

uma análise descritiva, incluindo distribuição de sífilis para variáveis qualitativas 

e cálculo de média e desvio padrão (DP) para variáveis quantitativas. A 

prevalência de sífilis foi estimada pela presença de diagnóstico em questão 

(teste não treponêmico maior ou igual a 1/8 mais teste treponêmico positivo) 

sendo calculado o correspondente intervalo de confiança de 95%. As possíveis 

associações entre a ocorrência de sífilis e comportamentos de risco ou 

variáveis demográficas e clínicas foram testadas através de testes de qui-

quadrado com correção de Yates ou de Fischer quando apropriado. O Odds 

Ratio (OR) e intervalos de confiança (IC) foram calculados em análises 

bivariadas para estimar o grau de associação entre sífilis e os potenciais 

fatores de risco. A análise multivariada de regressão logística foi realizada para 

estimar o efeito de uma variável, ao mesmo tempo em que se controla o efeito 

das demais, na probabilidade de apresentar co-infecção pelo HIV-sífilis. 

Entraram no modelo as variáveis significativas a um valor de p=0,15 e 

permaneceram no modelo final aquelas significativas a um valor de p<0,05. 

Todas as informações foram codificadas e armazenadas anonimamente 

em um banco de dados criado para este fim. Os casos foram codificados 

através de um número referente ao estudo. Somente os coordenadores do 

projeto tiveram acesso aos resultados que foram  entregues pessoalmente para 

cada participante. 
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4.8  Aspectos éticos 

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola 

Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia da Vitória, sob cadastro  

número 059/2010 (ANEXO C). Os pacientes foram convidados a participar 

deste  estudo após receberem informações  sobre os objetivos da pesquisa e 

somente aqueles que manifestaram desejo em participar foram incluídos na 

pesquisa. Posteriormente os pacientes assinaram duas vias do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, sendo uma via da pesquisadora e outra do 

paciente (Anexo B). Os pacientes que apresentaram diagnóstico de sífilis foram 

encaminhados para acompanhamento e tratamento no próprio ambulatório. 

Esse estudo não trouxe prejuízos aos sujeitos envolvidos. Foi assegurado o 

anonimato dos participantes e o desejo de se desvincular do estudo a qualquer 

momento foi respeitado. Os dados serão guardados com segurança pelo 

pesquisador responsável durante cinco anos após a realização da pesquisa. 

Este projeto está de acordo com o prescrito na Resolução 196/96, que 

regulamenta pesquisas em seres humanos, do Comitê Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP).  
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5 RESULTADOS 

Um total de 438 (88%) pacientes HIV positivos participaram do estudo 

dentre os 498 selecionados. A média da idade foi 43 (DP 11) anos e da 

escolaridade foi de 8,1 (DP 4,2) anos de estudo.  

Entre os 438 participantes, o VDRL igual ou maior que 1/8 mais teste 

treponêmico positivo ocorreu em 23 casos, portanto, a prevalência de sífilis foi 

de 5,3% (IC 95% 3,3% – 7,3% ).O VDRL foi menor que 1/8 em 15 (3,4%) casos 

e, entre estes, o teste treponêmico foi positivo em 14 pacientes. Estes casos 

não foram considerados como sífilis atual.  

Entre 438 pacientes, o  teste treponêmico foi positivo em 83 (18,9%) 

casos da amostra, que incluiu pacientes que apresentaram VDRL positivo 

(menor que 1/8 e maior ou igual que 1/8) ou negativo no momento da pesquisa.  

Na Tabela 1 estão descritas as caracteríscticas sócio-demográficas e 

sua associação com sífilis. Entre 438 pacientes, 241(55%) eram do sexo 

masculino e 197 (45%) do sexo feminino. Dos 23 pacientes com sífilis, a 

proporção entre  homens foi de 20 (87%)  casos e foi maior que entre as 

mulheres que apresentaram 03 (13%) casos. Esta diferença foi 

estatísticamente significante (p= 0,002). Quanto à renda familiar, 350 (79,9%) 

casos recebiam até 03 salários mínimos e 88 (20,1%) recebiam acima de 03 

salários. Quando estudada a relação de sífilis e renda familiar, pacientes com  

renda maior do que três salários mínimos foram associados à infecção por 

sífilis (p=0,019). Pacientes com escolaridade acima de quatro anos e idade 

entre 18 a 39 anos foram mais acometidos por sífilis. 
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Tabela 1 - Dados demográficos de pacientes vivendo com HIV atendidos em 
Serviço de Atendimento Especializado em Vitória, ES (N=438) 

 

 
Variável 

 
N (%) 

Sífilis  
Positivo 

Sífilis  
Negativo 

 
OR (IC95%) 

 
Valor p 

      
Sexo      0,002 
Masculino 241 (55) 20 (87,0) 221 (53,4) 5,85 (1,71-20)  
Feminino  197 (45) 3 (13,0) 194 (46,7) 1  
      
Cor      0,938 
Branco 187 (42,7) 10 (43,5) 177 (42,7) 1,03 (0,44-2,41)  
Não branco 251 (57,3) 13 (56,5) 238 (57,3) 1  
      
Idade     0,128 
18-39 anos 181 (41,3) 13 (56,5) 168 (40,5) 1,91 (0,82-4,46)  
40 anos ou mais 257 (58,7) 10 (43,5) 247 (59,5) 1  
      
Escolaridade      0,082 
até 4 anos 111 (25,3) 2 (8,7) 109 (26,3) 0,28 (0,06-1,16)  
> 4 anos 327 (74,7) 21 (91,3) 306 (73,7) 1  
      
Estado civil     0,344 
Casados  118 (26,9) 4 (17,4) 114 (27,5) 0,56 (0,19-1,67)  
Outros  320 (73,1) 19 (82,6) 301 (72,5) 1  
      
Renda Familiar     0,019 
Até 3 SM 350 (79,9) 14 (60,9) 336 (81,0) 0,37 (0,15-0,87)  
> 3 SM 88 (20,1) 9 (39,1) 79 (19,0) 1  
      

 

Com relação aos comportamentos de risco, 20,8% dos pacientes 

relataram ser homo ou bissexuais masculinos, sendo que os  homo/bissexuais 

masculinos (56,5%) foram mais acometidos por sífilis que os heterossexuais 

(43,5%), p < 0,001. Um total de 53,7% relatou uso frequente de preservativos 

no último ano, 6,4% eram profissionais do sexo e 25,8% usavam drogas ílicitas, 

entretanto essas variáveis não foram associadas a sífilis. Atividade sexual com 

parceiro único no último ano foi relatada por 72,4% e foi inversamente 

associada a presença de sífilis (p=0,026).  
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Tabela 2 -  Dados comportamentais de pacientes vivendo com HIV atendidos   
                  em Serviço de Atendimento Especializado em Vitória, ES (N=438) 
 

  
 Variável 

 
N (%) 

Sífilis 
positivo 

Sífilis 
negativo 

 
OR (IC95%) 

 
Valor p 

      
Exposição sexual     < 0,001 
Homo/bissexuais 
maculinos 

91 (20,8) 13 (56,5) 78 (18,8) 5,62 (2,38-13,28)  

Heterossexuais  347 (79,2) 10 (43,5) 337 (81,2) 1  
      
Uso preservativo 
no último ano

* 
    0,954 

Sempre/maioria das 
vezes 

243 (74,5)  17 (73,9) 226 (74,5) 0,97 (0,37-2,53)  

Às vezes/nunca 83 (25,5) 6 (26,1) 77 (25,5) 1  
      
Sexo com 
profissionais do 
sexo  

    0,149 

Sim  70 (16) 1 (4,3) 69 (16,6) 1  
Não  368 (84) 22 (95,7) 346 (83,4) 0,23 (0,03-1,72)  
      
Prostituição      0,651 
Não  410 (93,6) 21 (91,3) 389 (93,7) 0,79 (0,29-2,18)  
Sim  28 (6,4) 2 (8,7) 26 (6,3) 1  
      
Droga       0,648 
Não  325 (74,2) 18 (78,3) 307 (74,0) 0,79 (0,29-2,18)  
Sim  113 (25,8) 5 (21,7) 108 (26,0) 1  
      
No parceiros 
sexuais na  vida  

    0,227 

até 5  61 (13,9) 1 (4,3) 60 (14,5) 0,27 (0,04-2,03)  
> 5 377 (86,1) 22 (95,7) 355 (85,5) 1  
      
No parceiros 
sexuais no último 
ano* 

    0,026 

Até 1 235 (72,1) 12 (52,2) 223 (73,5) 1  
> 1 91 (27,9) 11 (47,8) 80 (26,6) 2,54 (1,10-5,92)  
      

* 326 pessoas relataram atividade sexual  no último ano 

 

Ao avaliar a associação das características clínicas e sífilis (Tabela 3), 

pacientes que não usavam terapia antiretroviral (TARV) tiveram mais sífilis 

quando comparados aos que usavam a terapia (p < 0,001). A sífilis também 

teve associação com pacientes com história pregressa de sífilis tratada  

comparado aos pacientes que não tiveram sífilis (p < 0,001). Pacientes com 
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carga viral detectável foram mais acometidos por sífilis em relação aos 

pacientes com carga viral detectável (p=0,122) 

 

Tabela 3 -  Dados clínicos de pacientes vivendo com HIV atendidos em   
                  Serviço de Atendimento Especializado em Vitória, ES (N=438) 
 

 
Variável 

 
N (%) 

Sífilis 
positivo 

Sífilis 
negativo 

 
OR (IC95%) 

 
Valor p 

      
História verruga     0,779 
Sim  75 (17,1) 3 (13,0) 72(17,3) 0,72 (0,21-2,47)  
Não  363 (82,9) 20 (87,0) 343 (82,7) 1  
      
História ferida      0,319 
Sim  80 (18,3) 6 (26,1) 74 (17,8) 1,63 (0,62-4,27)  
Não  358 (81,7) 17 (73,9) 341 (82,2) 1  
      
História vesícula     0,398 
Sim  68 (15,5) 5 (21,7) 63 (15,2) 1,55 (0,56-4,33)  
Não  370 (84,5) 18 (78,3) 352(84,8) 1  
      
História sífilis tratada     0,001 
Sim  86 (19,6) 11(47,8) 74 (17,8) 4,22 (1,80-9,94)  
Não  352 (80,4) 12 (52,2) 341 (82,2) 1  
      
CD4     0,491 
Até 350 células 107 (24,4) 7 (30,4) 100 (24,1) 1,38 (0,55-3,45)  
>  350  células 331 (75,6) 16 (69,6) 315 (75,9) 1  
      
Carga Viral      0,122 
Detectável  180 (41,1) 13 (56,5) 167 (40,2) 1,93 (0,83-4,50)  
Indetectável  258 (58,9) 10 (43,5) 248 (59,8) 1  
      
TARV     < 0,001 
Não  61( 13,9) 9 (39,1) 52 (12,5) 4,48 (1,85-10,86)  
Sim  377 (86,1) 14 (60,9) 363 (87,5) 1  
      
Estágio clínico Aids     0,785 
Assintomático  137 (31,3) 6 (26,1) 131 (31,6) 0,83 (0,29-2,34)  
Sintomático sem 
doença definidora 

110 (25,10 7 (30,4) 103 (24,8) 1,23 (0,45-3,33)  

Sintomático com 
doença definidora 

191 (43,6) 10 (43,6) 181 (43,6) 1  
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Na análise multivariada (Tabela 4), o diagnóstico de sífilis foi 

independentemente associado ao sexo masculino [OR=4,57 (IC95% 1,03-

20,00)], ser HSH [OR=1,78(IC95% 1,64-4,14)], aos casos com história 

pregressa de sífilis tratada [OR=5,54 (IC95% 1,95 – 15,76)] e ao não uso de 

TARV [OR=0,18 (IC95% 0,06 – 0,059)].  

 

 

Tabela 4 - Análise multivariada de pacientes vivendo com HIV atendidos em 

Serviço de Atendimento Especializado em Vitória, ES (N=438) 

 
Variável OR (IC95%) Valor p 

    
Idade  1,63 0,61 - 4,36 0,330 
(19-39 anos vs 40 anos ou mais)    
    
Sexo  
(masculino vs feminino) 

4,57 1,03 - 20,00 0,045 

    
Escolaridade 
 ( até 4 anos vs > 4 anos ) 

0,43 0,09 – 2,18 0,310 

    
Renda familiar 
(até 3 SM vs > 3 SM) 

0,44 0,16 – 1,24 0,121 

    
Exposição sexual  
(homo/bissexual  masculino vs 
heterossexual 

1,78 1,64 – 4,14 0,018 

    
Parceria sexual ano 
(até 1 parceiro  vs   > 1 parceiro) 

1,01 0,38 – 2,73 0,979 

    
História sífilis tratada  
(sim  vs  não) 

5,54 1,95 – 15,76 0,001 

    
Uso de TARV 
(não vs sim) 

 
0,18 

 

0,06-0,59 
 

0,004 

    
Carga viral do HIV 
(indetectável vs detectável) 

 
0,77 

 
0,26-2,27 

 
0,630 
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4 DISCUSSÃO 

 
 

Este estudo teve como objetivo determinar a prevalência de sífilis em 

pessoas que vivem com HIV/AIDS atendidas no Serviço de Atendimento 

Especializado (SAE) em Vitória e obteve alto índice de participação (88%). A 

prevalência de co-infecção sífilis-HIV foi de 5,3%. Comparado a outros estudos 

no Brasil, este resultado foi maior do que o encontrado por  Signorini et al no 

Rio de Janeio (2,7%), porém menor do que o encontrado nos estudos de 

Rodrigues e Abath em Pernambuco (8,8%), Brandão, Sá e Asens no Rio de 

Janeiro (26,7%), Morimoto et al. em Londrina no Paraná (24,4%) e Adollf et al 

em Porto Alegre (20,5%) (SIGNORINI et al, 2007; RODRIGUES & ABATH, 

2000; BRANDÃO, SÁ & ASENSI, 2002; MORIMOTO et al, 2005; ADOLF at al., 

2011). Apesar da variação entre os resultados ser grande, ela deve ser 

avaliada com cautela devido às diferenças no delineamento, testes 

diagnósticos e período do estudo.  

Taxas de prevalência variando de 9,96% a 59,7% foram relatadas  em 

estudos conduzidos na América Latina (RINNA ORTEGA &  PERLA AWARD, 

2009; RODRIGUEZ et al. 2004, PÉREZ et al., 2009; GRIEMBERG et al., 2006).  

Kalichman, Pellowski e Tuner (2011) realizaram uma revisão sistemática da 

prevalência de DST em pessoas que vivem com HIV/AIDS e descreveram a 

sífilis como uma das DST mais frequentes (9,5%). Nesta mesma revisão, os 

autores também evidenciaram que a prevalência de sífilis em pacientes HIV 

positivos apresenta uma grande variação entre os estudos,  de 2% a 43% na 

Europa e de 1% a 21% na América do Norte. 
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Quando se considerou somente a positividade do teste treponêmico, a 

prevalência foi de 18,9% nesse estudo. Isto pode ter representado pacientes 

com sífilis já tratada anteriormente, evidenciando sífilis antiga ou recentemente 

tratada, doença antiga sem tratamento, doença ativa com teste não 

treponêmico negativo e, ainda, sífilis primária recentemente adquirida. Após a 

triagem com o teste treponêmico é necessária a solicitação de testes não 

treponêmicos para investigação de infecção atual e acompanhamento clínico 

com titulação dos anticorpos (LARSEN, STEIN & RUDOLPH, 1995; TUCKER 

et al., 2010; CDC, 2010).  Dentre os pacientes com VDRL ≤ 1/4, apenas um 

teste treponêmico não foi reativo, significando que, nesse último caso, o VDRL 

pode ter sido reativo na presença de outras doenças, tais como as doenças 

auto-imunes.  

Os testes não treponêmicos disponíveis no mercado têm limitações 

tanto em sua sensibilidade como em sua especificidade. A sensibilidade do 

VDRL varia de 71 a 100% e especificidade de 79 a 98%, dependendo da fase 

da doença, enquanto a sensibilidade e especificidade do ELISA variam de 85 a 

100% e de 95 a 100%, respectivamente (LARSEN, STEIN & RUDOLPH, 1995). 

A fase da doença onde os testes laboratoriais são mais sensíveis é a 

secundária, de breve duração. Na fase primária, a sensibilidade do teste VDRL 

é mais baixa, podendo afetar o percentual de casos identificados pelos exames 

laboratoriais (LARSEN, STEIN & RUDOLPH, 1995) 

No Brasil, os testes utilizados nos serviços de saúde precisam estar 

registrados na ANVISA, o que requer a submissão dos mesmos a um painel de 

amostras para comprovar seu desempenho. Isto, entretanto, não implica que 
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os testes aprovados tenham todos a mesma performance (LARSEN, STEIN & 

RUDOLPH, 1995).  

Outro aspecto que pode influenciar a estimativa da prevalência é a 

definição de sífilis ativa. Quando se utiliza, exclusivamente, o resultado do 

VDRL, há uma tendência a considerar o ponto de corte em 1:8, tendo como 

objetivo excluir as cicatrizes sorológicas e os falsos positivos. No entanto, 

quando utilizado em conjunto com um teste treponêmico, pela eliminação dos 

falsos positivos (VDRL positivos e treponêmico negativos, esse ponto de corte 

pode ser mais baixo, por exemplo, 1:2, possivelmente sobreestimando a taxa 

de prevalência pela inclusão de cicatrizes sorológicas.  Além disso, há uma 

variação grande entre os diferentes testes utilizados quando os títulos são 

baixos (1:1, 1:2 e às vezes até 1:4), pois a leitura pode variar de observador 

para observador. Resultados semelhantes são obtidos somente a partir de 1:8 

(HART, 1986, JETHWA et al, 1995). 

No presente estudo, a sífilis foi mais predominante no sexo masculino, 

fato também evidenciado no Brasil nos estudos conduzidos em Pernanbuco, no  

Rio de Janeiro e em Porto Alegre (RODRIGUES & ABATH, 2000; BRANDÃO, 

SÁ & ASENSI, 2002;  SIGNORINI et al., 2005; ADOLF AL., 2011). Nos Estados 

Unidos e Europa também houve aumento da incidência de sífilis entre 

pacientes com HIV, principalmente entre HSH (CDC, 2010a;  ABRAHAN et al., 

2005; DOUGAN, EVANS & ELFORD, 2007; PIALOUX et al, 2008; BRANGER 

et al., 2009; SENÃ et al, 2008; DIAZ et al., 2009; BAFFI et al., 2010; 

THURNEER et al., 2010). Outros estudos brasileiros também encontraram 

associação entre sífilis e HSH em população HIV (BRANDÃO, SÁ & ASENSI, 
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2002; ADOLF et al., 2011; SIGNORINI et al.,  2005). Dados corroborados 

também em nosso estudo.  

Estudos têm reportado que após a  disponibilidade dos antiretrovirais em 

1996, aumentou a prevalência do sexo desprotegido e a incidência das DST 

entre os pacientes que vivem com HIV/AIDS (SCHEER et al., 2001; OSMOND, 

1998; CREPAZ, HART & MARKS, 2004). Sheer et al. (2001) sugeriram que 

pessoas em uso de TARV adoecem e morrem menos, sentem-se  saudáveis, 

passam a se interessar pelo sexo e a se preteger menos e, em consequência, 

são mais expostas às DST. Park et al. (2008) descreveram o aumento da 

incidência da sífilis recente após a introdução da TARV em homens que fazem 

sexo com homens, por acreditarem que o risco de transmissão do HIV seja 

menor. O uso da TARV não foi associado à sífilis atual nesse estudo, isto pode 

ser explicado possivelmente pelo acompanhamento no aconselhamento 

desses pacientes que a partir da entrada no serviço são testados para sífilis, 

tratados e aconselhados para evitar reinfecção de DST e controlar a infecção 

pelo HIV, além de uso de antibióticos para outras co-morbidades. Entretanto, 

houve associação com história prévia de sífilis o que está de acordo com 

outros estudos. 

A história prévia de sífilis tratada foi associada à co-infecção, no qual to 

total de casos de sífilis, 47,8% relataram terem sido tratados anteriormente. 

Brandão, Sá e Asensi (2002) evidenciaram DST prévia em 32% dos casos  em 

pacientes co-infectados e a sífilis era a mais comum no grupo estudado 

(62,5%) com diferença estatística significante. Dentre os casos de sífilis em co-

infectados, 72,3% relataram tratamento prévio para sífilis de acordo com 

Signorini et al. (2007)  e, destes, a maioria era nova infecção (63,3%). Diaz et 
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al. (2009) relataram associação entre  DST prévia e sífilis em pacientes que 

vivem com HIV/AIDS. Sexo desprotegido ainda é uma prática comum entre os 

pacientes HIV, mesmo cientes de sua condição sorológica (REMIEN et al., 

2005; VAN KESTEREN, HOSPERS & KOK, 2007; ZEKAN, BEGOVAC & 

NOVOTNY, 2008; GUIMARÃES et al., 2008; CREPAZ et al., 2009; 

CHAKRAPAI  et al., 2010) o que poderia explicar nova exposição destes 

pacientes à sífilis. 

As limitações desse estudo incluem a distribuição e natureza da 

amostra, o que poderia limitar as inferências a outras populações, e o 

delineamento transversal, que não é o mais adequado para fazer inferências 

sobre causa e efeito. No entanto, a taxa de resposta foi alta e o caráter 

aleatório dos dados foi relevante e pode ser generalizado para pessoas 

vivendo com HIV/Aids atendidas em SAE no Brasil. A possibilidade de viés de 

resposta, devido à tendência de dar respostas socialmente aceitáveis, também 

não pode ser excluída. Imprecisões da recordação do uso do preservativo, 

número de parcerias sexuais também podem ter ocorrido.  

A sífilis aumenta o risco de contrair ou transmitir o HIV e  pode ter seu 

curso clínico alterado nos pacientes que vivem com HIV/AIDS. Pelo aumento 

das taxas mundiais de sífilis nestes indivíduos, pelo aumento das práticas 

sexuais desprotegidas, pela importância clínica e de saúde pública da sífilis e 

do HIV,  esses pacientes devem ser rastreados anualmente para detecção 

precoce de sífilis, principalmente dos HSH, realizando o tratamento e 

acompanhando dos casos. Além disso, se faz necessário identificar, testar e 

tratar outras DST assim como os parceiros sexuais.  
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Após o advento da infecção pelo HIV, o controle das DST começou a ser 

considerado prioritário, pois foi demonstrado que a prevenção e o controle 

dessas infecções representam oportunidades únicas de melhorar a saúde 

desses pacientes (WASSERHEIT, 1989). Atualmente, no Brasil, a sífilis 

adquirida é doença de notificação compulsória obrigatória, portanto notificar os 

casos permite ao país conhecer a problemática e planejar  políticas públicas de 

prevenção (BRASIL, 2010).  

Os programas educacionais direcionados às pessoas vivendo com 

HIV/AIDS devem incluir alguns elementos-chave para obterem êxito: educação 

e informação sobre a prática de sexo seguro, a prevenção de outras DST 

incluindo a facilitação de aconselhamento e testagem, e a necessidade de 

tratamento da(s) parceria(s) sexual(is) em caso de DST para a quebra na 

cadeia de transmissão. Outro aspecto importante a ser enfatizado é que a 

introdução de métodos mais eficazes de abordagem da sífilis não será, em si, 

eficaz no controle da mesma se os pacientes não tiveram acesso aos 

medicamentos e ao apoio prático e emocional necessários para a prevenção e 

o tratamento. 
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7 CONCLUSÕES 
 
 
  

1. A prevalência de sífilis em pessoas que vivem com HIV/AIDS no SAE de 

Vitória foi de 5,3%. 

 

2. A co-infecção de sífilis e HIV foi associada ao sexo masculino, a homem 

que faz sexo com homem, ter história prévia de sífilis tratada e ao não 

uso de TARV. 

 

3. A investigação sorológica deveria ser feita de rotina no atendimento dos 

pacientes HIV+, uma vez que é importante detectar a doença 

precocemente, prevenir as complicações vinculadas à co-infecção e a 

transmissão da sífilis e do HIV. 
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ANEXO A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

(TCLE) 

 

Título da Pesquisa: Prevalência de sífilis em pacientes HIV/AIDS atendidos no 

ambulatório de AIDS de um hospital-escola de Vitória, ES. 

Coordenador da Pesquisa: Angélica Espinosa Barbosa Miranda 

Pesquisadores: Lauro Ferreira da Silva Pinto Neto e Fabíola Mesquita Callegari. 

 

Convidamos você a participar deste estudo que tem por objetivo saber quantas pessoas 

que vivem com o vírus HIV, atendidas neste serviço, apresentam sífilis e saber quais 

sãos os fatores que estão levando a essas pessoas a ter sífilis. Sua participação não traz 

complicações legais, não haverá risco à sua integridade física ou moral e todas as 

informações coletadas são estritamente confidenciais e anônimas. Somente os 

pesquisadores terão conhecimento dos dados. O único desconforto será a coleta de 

exame de sangue no braço no momento da coleta de carga viral e CD4 juntamente com 

os exames já solicitados como rotina pelos médicos do serviço. Além do exame de 

sangue gostaríamos também de fazer um teste rápido de sífilis coletando uma gota de 

sangue do seu dedo. Será realizada uma entrevista de 15 minutos em uma sala reservada 

e será entregue a você uma cópia desta sua autorização. Você tem liberdade de se 

recusar a participar a qualquer momento sem qualquer prejuízo no seu tratamento, 

somente comunicando a um dos pesquisadores cujos telefones seguem abaixo. 

Participando deste estudo nos permitirá que os dados coletados sejam divulgados 

cientificamente. Solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar deste 

estudo e de consultar o seu prontuário. Caso aceite participar, por favor, assine dando 

sua autorização. 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, ___________________________________ 

portador do RG / CPF nº __________________ de forma livre e esclarecida, manifesto meu 

consentimento em participar desta pesquisa. 

 

___________________________ 

Assinatura do Participante da 

Pesquisa 

______________________________ 

Testemunha 

 

ANEXO B - QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA ( Data coleta ___/___/___) 

TELEFONES – Pesquisadores:  

Angélica Espinosa Miranda ( 3335-7504) 

Lauro Ferreira da Silva Pinto Neto (3322-0074, Ramal: 256)  

Fabiola  Mesquita Callegari (3334-3573) 

Comitê de Ética em Pesquisa da EMESCAM  
Av. N. S. da Penha, 2190, Santa Luiza, Vitória, ES. CEP:29.045-402  TEL: 3334-3586  
 
N. S. da Penha, 2190, Santa Luiza - Vitória - ES 
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ANEXO B - QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA ( Data coleta ___/___/___) 
 

Nome: _____________________________________________________________ 

 

Idade: ________anos        Sexo: (   ) Feminino    (   ) Masculino  Data nascimento: ____/____/_____ 

 

Cor: (   ) Branco   (   ) Negro  (   ) Pardo (   ) Outros 

 

Escolaridade (em anos):_______________                        Profissão:_______________________ 

 

Qual é o seu estado marital? 

(   ) Solteiro      (   ) Casado/vive junto       (   ) Separado/divorciado         (   ) Viúvo 

 

Qual é sua renda familiar? 

(   ) Até 1 salário mínimo         (    ) De 1 a 3 SM       (    ) De 3,1 a 5 SM          (    ) Mais de 5 SM 

 

 

COMPORTAMENTO PARA SÍFILIS  

 

Com quantas pessoas você praticou sexo em toda a sua vida? 

  (   ) 0       (   ) 1 -5  parceiros  (    ) 6-10  parceiros    (   ) 11-20 parceiros     (   ) mais 20 parceiros 

 

Com quantas pessoas você fez sexo há um ano?______________ 

 

Qual é a sua preferência sexual?    (    ) Homens        (   ) Mulheres         (    ) Homens e mulheres 

 

Voçê já praticou sexo? 

1. Oral                          (    ) Sim     (    ) Não 

2. Vaginal                     (    ) Sim    (    ) Não 

3.  Anal                         (    ) Sim    (    ) Não 

 

Caso praticou sexo há um ano com que frequência você usou o preservativo? 

 (    ) sempre          (    ) maioria das vezes             (     ) às vezes        (    ) nunca   (  ) não praticou sexo                    

 

Você já pagou para praticar sexo?             (    ) Sim     (    ) Não 

 

Você já praticou sexo por troca de dinheiro, drogas, roupas, comida, etc...?      (    ) Sim     (    ) Não  

   

Você já teve alguma dessas doenças?   
Bolha (vesícula)        (    ) Sim     (    )Não      (   )Não sabe        

Corrimento uretral    (    ) Sim     (    )Não      (   )Não sabe        

Corrimento vaginal   (    ) Sim     (    )Não      (   )Não sabe        

Verruga genital         (    ) Sim     (    )Não      (   )Não sabe        

Ferida genital            (    ) Sim     (    )Não      (   )Não sabe  (   ) Não se aplica     

    

Você já praticou sexo com alguém que teve Doença Sexualmente Transmissível (DST)? 

   (    ) Sim     (    ) Não      (   ) Não sabe 

 

Você já praticou sexo com alguém que teve sífilis?         (    ) Sim   (    ) Não   (   ) Não sabe 

 

Você já teve sífilis?     (    ) Sim     (    ) Não      (   ) Não sabe 

 

Se sim (teve sífilis), seu parceiro recebeu tratamento? (    ) Sim     (    ) Não      (   ) Não sabe 

 

Caso tenha tido sífilis, você foi tratado?      (    ) Sim     (    ) Não      (   ) Não sabe 

 

Caso tenha tido sífilis, quantas vezes você foi tratado? _________________ 
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Caso tenha tido sífilis, como você descobriu? 

Apresentou sintomas que levaram você a procurar ajuda médica (     ) Sim      (    ) Não      (   ) Não sabe 

Seu parceiro estava infectado e comunicou a você------------------(    ) Sim      (    ) Não      (   ) Não sabe 

Durante uma avaliação médica-----------------------------------------(    ) Sim      (    ) Não      (   ) Não sabe 

Após exames de rotina---------------------------------------------------(    ) Sim     (    ) Não      (   ) Não sabe 

 

Caso tenha tido sífilis, você passou a utilizar o preservativo com que freqüência? 

        (    ) sempre              (    ) maioria das vezes              (     ) às vezes                (    ) nunca 

 

Voçê já teve hepatite viral?   (    ) Sim     (    ) Não      (   ) Não sabe 

 

Você já usou ou usa Álcool? (   ) Sim     (    ) Não       

 

Você usa ou já usou alguma droga ilícita? (   ) Sim   Não (   ) 

 

E sim, Qual e Qual a Via? ____________________________________________ 

 

 

Já aconteceu de você querer utilizar preservativo com alguém que não queria utilizar? 

 (    ) Sim     (    ) Não     

  

Se aconteceu, o que vocês fizeram? 

(   ) utilizaram o preservativo 

(   ) não utilizaram preservativo 

(   ) não praticaram sexo 

(   ) praticaram sexo sem penetração  

 

EXAMES LABORATORIAIS 

 

A. Sorologia Anterior para Sífilis 
VDRL:------------------------( ) Positivo          (   ) Negativo           (   ) Não realizado 

Titulação VDRL: ___________________ 

 

B. Sorologia Atual para Sífilis (Após 2010) 

VDRL:-----------------------(  ) Positivo              (    ) Negativo         (   ) Não realizado 

Titulação VDRL: ___________________ 

Teste rápido para sífilis: --------------(   ) Positivo         (   ) Negativo              (   ) Não realizado 

 

CD4: ________________                                      CARGA VIRAL:____________ 

 

USO DE TARV (    ) Sim     (    ) Não    

    

ESTÁGIO CLÍNICO HIV/AIDS 

(   ) Assintomático 

 

(   ) Sintomático sem doença definidora de Aids 

 

(   ) Sintomático com doença definidora de Aids 

 

Se presente(s) doença(s) definidora(s) de AIDS, qual(is)? ____________________ 

 

Classificação : ------------ (   )A       (   )B       (   )C ------------Número:____________  

 

 

 


