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Introdução: A sífilis é transmitida principalmente por via sexual, causada pela bactéria 

Treponema pallidum, com progressão crônica e acometimento sistêmico; caracterizada por 

períodos de agudização e de latência. Além disso, quando não tratada corretamente, pode 

acarretar em graves complicações. A sífilis foi declarada como um grave problema de saúde 

pública no Brasil em 2016, a sua incidência tem apresentado um crescimento importante nos 

últimos anos e entre os anos de 2016 e 2017, observou-se um aumento de 28,5% da detecção 

em gestantes, de 16,4% em sífilis congênita e de 26,8% na sífilis adquirida [1]. A infecção 

pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), assim como a sífilis, possui a transmissão 

predominantemente sexual e representa um relevante problema de Saúde Pública no Brasil. 

Quando as Pessoas Vivendo com HIV (PVHIV) não realizam tratamento, ocorre um aumento 

da destruição dos linfócitos T CD4+, fato que ocasiona uma grave disfunção do sistema 

imunológico e pode evoluir para fase clínica avançada da doença, a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA). Ademais, a coinfecção de HIV e sífilis tem grande 

importância para a saúde pública, tendo em vista que a prevalência de sífilis é maior em 

PVHIV do que na população em geral [1]. Isso se deve ao fato de serem doenças infecciosas 

com transmissão sexual e, por conta das lesões genitais ulceradas provocadas pela sífilis, que 

levam a quebra da integridade da pele, tornando-se uma porta de entrada para o vírus e, 

consequentemente, contribuindo para transmissão do HIV [2]. Além disso, as taxas de 

infecção de sífilis são maiores em PVHIV, isso pode ser relacionado com a imunidade celular 

prejudicada pela infecção pelo vírus [3]. Nesse sentido, estudos apontam que a infecção pela 

sífilis aumenta a carga viral e diminui a contagem dos linfócitos T CD4+, que melhoram após 

o tratamento [2,4,5]. Isso pode ser explicado pelo aumento da ativação das células do sistema 

imunológico e a secreção de citocinas estimulado pela infecção da sífilis que devido a esse 

processo proporciona a replicação viral [2]. Por conta deste contexto a sífilis pode ter um 

impacto negativo na progressão da infecção pelo HIV, assim como o vírus afeta o curso 

clínico da sífilis, sendo possível até aumentar o risco de complicações neurológicas e falha no 

tratamento. No entanto, apesar de existirem trabalhos que apontam o impacto negativo da 

sífilis na contagem de linfócitos CD4+ e na carga viral, essa relação ainda não está bem 

estabelecida e ainda apresenta resultados conflitantes [2]. Além disso, há uma carência de 

estudos nacionais e a ausência de trabalhos na região Norte que abordem essa relação 

sorológica na coinfecção HIV e sífilis. Objetivos: Dessa forma, este trabalho objetiva analisar 

associação entre a carga viral e a contagem de linfócitos T CD4+ em PVHIV acompanhados 

pela Casa Dia do Pará, em indivíduos com o diagnóstico da sífilis e a forma clínica da doença. 

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 Pará e diagnosticados para sífilis, no período de 2017 a 2018, obtendo-se uma 

amostra de 216 pacientes. Foram selecionados os indivíduos com dados de Carga Viral (CV) 

e de células T CD4 antes (3-9 meses antes), durante (15 dias antes ou 15 dias após o 

diagnóstico) e posteriormente ao evento da sífilis (3-9 meses depois), excluindo-se os 
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pacientes que ainda não estavam em uso de terapia antirretroviral, chegou-se a amostra de 28 

pacientes. Comparou-se os níveis de células CD4 e CV entre os períodos antes e durante, e 

entre durante e após a sífilis. Foram consideradas variações relevantes valores ≥100 

células/µL de CD4 e ≥0,5 log10 de CV. Os dados foram colhidos em planilha no programa 

Excel e analisados no programa BioEstat 5.3. 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: Dos 28 pacientes, 25 (89,3%) eram homens, 22 (78,6%) pardos, com idade média 

de 33,1 anos. O tempo médio estimado da infecção pelo HIV antes do diagnóstico de sífilis 

foi 47 meses. Todos foram tratados com Penicilina Benzatina, sendo que 27 fizeram por 3 

semanas e apenas 1 fez por duas semanas, o que demonstra que receberam a terapêutica 

adequada contra o treponema. Dos 22 pacientes com dados antes e durante a sífilis, 6 (27,2%) 

apresentaram queda de CD4, dos 11 pacientes com CV anteriormente indetectável ou abaixo 

do limitei inferior, ocorreu aumento da CV com advento da sífilis em 1 indivíduo (9%). Essa 

incidência de queda de CD4 e aumento de CV estão abaixo de outros estudos [2,4,5], isso 

pode estar relacionado com o diagnóstico tardio da sífilis, tendo em vista que 16 pacientes 

(72,7%) eram assintomáticos, dessa forma, no momento da dosagem de CV e de CD4 no 

período que seria anterior da sífilis, o paciente já poderia estar com sífilis sem ter sido 

diagnosticado. Por outro lado, ao analisar os 23 pacientes com dados durante e após a sífilis, 

observa-se aumento de CD4 em 12 (52,1%) e queda da CV em 4 (17,3%) posteriormente ao 

tratamento da infecção bacteriana; além disso, o valor médio de CD4 no momento da sífilis 

foi de 505,8, enquanto após teve como média 624,5 com relevância estatística (p<0,0001) por 

meio da correlação linear de Pearson. Esses achados estão em consonância com outros 

estudos [2,4,5] e apontam a melhora do estado imunológico do paciente após o tratamento da 

sífilis. A respeito da apresentação clínica, 8 (62%) tinham a forma latente, 9 (31%) secundária 

e 1 (3,4%) a primária; ressaltando a relevância da investigação da sífilis em grupos de risco 

mesmo sem sintomas. Conclusão/Considerações Finais: Dessa forma, o tratamento da sífilis 

acarreta na queda da carga viral e, principalmente, no aumento de células CD4. Além disso, 

há uma incidência importante de sífilis latente. Esses achados indicam a necessidade do 

rastreio da sífilis em PVHIV e o tratamento correto dessa infecção para melhoria do estado 

imunológico desses indivíduos. 
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