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Introdução: Configurando-se como uma doença milenar de caráter global que ainda hoje 

chega a atingir cerca de 12 milhões de pessoas em todo o mundo [1], a sífilis apesar de seu 

tratamento relativamente acessível ainda é um problema de saúde pública em diversos países. 

Atualmente encontra-se em evidência devido ao recente aumento no número de casos na 

população como um todo. No Brasil, nos últimos cinco anos, houve crescimento tanto na 

sífilis adquirida quanto na forma congênita, esta caracterizada por transmissão vertical da mãe 

ao concepto [1]. Apresenta-se primordialmente como uma infecção sexualmente 

transmissível, porém outros modos de transmissão podem ocorrer como transfusões com 

sangue contaminado, lesões cutâneas ricas em agentes infecciosos e por via transplacentária 

[2]. O processo de infecção e transmissão da doença ocorre principalmente pela penetração da 

bactéria Treponema pallidum por meio de ínfimas lesões advindas da relação sexual, contudo 

também pode se infiltrar através de membranas intactas, sendo que o contato direto com as 

lesões típicas da doença (Cancro duro e sifilídes secundárias) são responsáveis por 

aproximadamente 95% das novas contaminações [2]. Pode ser sintomática ou assintomática, 

com períodos de atividade e períodos de latência que podem alternar entre si. Os períodos de 

atividade dividem-se em sífilis primária, secundária e terciária, todas estas apresentando 

manifestações dermatológicas específicas [2]. Hoje, diversos trabalhos já evidenciam que a 

infecção pelo T. pallidum aumenta o risco de infecção pelo HIV através do material disperso 

nas úlceras genitais, influenciando de forma impactante a transmissão desse vírus e outras 

ISTs (infecções sexualmente transmissíveis) [3]. Estudos demonstram também que a Sífilis é 

a coinfecção mais prevalente em gestantes vivendo com HIV, devido em parte aos processos 

de transmissão similares destas doenças [3]. Objetivos: O presente trabalho possuí como 

objetivo descrever as apresentações clínicas dermatológicas de pacientes com sífilis atendidos 

no Centro de Atenção à Saúde em Doenças Adquiridas (CASA DIA; referência secundária 

para HIV e ISTs no município de Belém). Métodos: Trata-se de um estudo descritivo 

observacional, tipo série de casos no qual foram analisados os prontuários dos pacientes em 

tratamento para o HIV no serviço de referência CASA DIA que foram diagnosticados e 

tratados para sífilis no período de janeiro de 2017 a junho de 2018, obtendo-se uma amostra 

de 384 pacientes. Destes prontuários foram colhidas informações relacionadas aos aspectos 

clínicos dermatológicos destes pacientes, e os dados foram organizados em planilha no 

programa Excel e analisados no programa EPIINFO 7. Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê 

de ética em pesquisa do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará com 

o número de CAAE: 90617218.5.0000.0018 e número de parecer 2.765.506. Resultados e 

Discussão: A presente amostra abrangeu um total de 384 pacientes que se enquadraram nos 

critérios de inclusão e exclusão da pesquisa, e estes foram divididos de acordo com suas 

características clínicas e laboratoriais em sífilis primária, sífilis secundária, sífilis latente e o 

grupo denominado não informado que corresponde aos pacientes assintomáticos ao momento 

do tratamento para sífilis, mas que não apresentavam exames suficientes em prontuário para 

serem classificados em algum dos grupos anteriores. Nossa distribuição de grupos foi a 
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seguinte, dentre os grupos classificados tivemos um predomínio da forma de sífilis secundária 

com 112 (29,16%) dos pacientes classificados nesse grupo, estes pacientes tiveram como 

manifestações clínicas o predomínio de lesões maculopapulares, 44 indivíduos (39,28%), 

geralmente de coloração hipercrômica e/ou eritematosa (33,03%), 31 pacientes (27,67%) 

apresentavam prurido nas lesões e as lesões localizavam-se majoritariamente nos membros 

superiores e membros inferiores em especial na palma das mãos e planta dos pés (24,10%), 

tais lesões surgem classicamente na forma secundária da doença e são conhecidas como 

roséolas sifilíticas e compreendem um estágio pós disseminação hematológica do Treponema 

pallidum [4]. O segundo grupo classificável mais prevalente foi o do estágio latente da sífilis, 

que corresponde a um período assintomático da doença [4], houve um total de 59 pacientes 

inseridos nesse grupo (15,36%). A forma primária da doença , correspondendo a primeira 

lesão no local de inoculação da bactéria e que ocorre geralmente por meio do contato sexual 

desprotegido, foi identificada em apenas 23 pacientes (5,98%), demonstrando que tais 

pacientes em grande parte não percebem a primo infecção, devido a característica desta de se 

apresentar em lesão única e indolor, estando associadas a poucos sintomas sistêmicos, os 

quais são confundidos muitas vezes com outras doenças benignas [4], 8 pacientes (34,78) 

apresentaram a lesão clássica do cancro duro, sendo caracterizada por uma úlcera rica em 

treponemas, geralmente única e indolor, com borda bem nítida e regular, base endurecida e 

fundo limpo, que ocorre no local de entrada da bactéria [4]. O maior grupo de nossa pesquisa 

foi o denominado não informado, 190 pacientes (49,47%) , devido a ausência de dados 

complementares em prontuário descrevendo suas lesões e seus exames laboratoriais, o que 

demonstra a necessidade de intervenção junto aos profissionais de saúde para enaltecer a 

importância do relato adequado dos dados clínicos dos pacientes em prontuários tanto para 

questões epidemiológicas como para o acompanhamento adequado do histórico dos usuários 

dos serviços de saúde. Conclusão/Considerações Finais: A partir dos dados expostos 

percebe-se que a apresentação clínica predominando nos pacientes abordados foi a forma da 

sífilis secundária, com estes pacientes apresentando a forma disseminada da doença, com 

lesões espalhadas pelo corpo principalmente em membros superiores e inferiores, além disso 

o grupo de sífilis latente foi significativo com indivíduos clinicamente assintomáticos e com 

determinação da doença sendo dada a partir dos exames laboratoriais de controle, o que 

demonstra a necessidade do rastreamento contínuo destes pacientes em relação a sífilis, 

mesmo quando estes apresentarem-se assintomáticos para a doença, tendo em vista o seu 

grande risco de evolução para a forma grave da mesma, devido ao seu 

imunocomprometimento. 
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