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RESUMO 

 

Indivíduos privados de liberdade apresentam elevado risco para sífilis, devido aos 

comportamentos de risco sexuais e não sexuais, como uso inconsistente do 

preservativo, troca de sexo por dinheiro e/ou drogas e múltiplas parcerias sexuais. O 

objetivo desse estudo foi investigar a soroprevalência da infecção por sífilis em 

homens privados de liberdade, região sul de Goiás. Entre setembro de 2017 a maio 

de 2018, um estudo de corte transversal foi conduzido com 194 homens privados de 

liberdade de um presidio regional do sul do estado de Goiás. Todos os participantes 

foram entrevistados sobre características sociodemograficas, comportamentos 

sexuais e não sexuais de risco para sífilis. A seguir, foram coletadas amostras de 

sangue para detecção de anticorpos anti- T. pallidum através do teste treponêmico 

imunocromatográfico (teste rápido). As amostras positivas foram retestadas pelo 

Venereal Disease Research Laboratory/Laboratório de Pesquisa de Doenças 

Venéreas (VDRL). Considerou-se sífilis ativa positividade no teste rápido e títulos de 

VDRL ≥ 1:8. Das 194 amostras testadas pelo exame imunocromatográfico, 11,8% (IC 

95%: 7,8-17,3%) foram positivas e 7,7% (IC 95%: 4,7-12,5%) apresentaram títulos de 

VDRL ≥ 1:8. A prevalência de exposição ao Treponema pallidum foi 23 vezes superior 

à estimada em conscritos brasileiros (IC 95%: 0,45-0,61) e 8 vezes maior ao 

encontrado em doadores de sangue de São Paulo (IC 95%: 1,31-1,36). Em análise de 

regressão múltipla, a prevalência de exposição ao T. pallidum foi 36% (RPaj: 0,39; IC 

95%: 0,18-0,86) em indivíduos que relataram relações sexuais com profissionais do 

sexo quando comparado aqueles que não apresentavam essa característica. Além 

disso, observou-se que a prevalência da sífilis ativa aumentou com o aumento do 

tempo de prisão (RPaj: 1,02; IC 95%: 1,00-1,08; p-valor= 0,030). Os resultados dessa 

investigação evidenciam elevada prevalência de sífilis nos homens privados de 

liberdade investigados e indicam a necessidade de implementação de estratégias de 

prevenção e controle da infecção em tais indivíduos, incluindo ações educativas em 

saúde, diagnóstico  rápido e eficiente além do tratamento adequado dos casos de 

sífilis ativa. 

  

Palavras-chave: sífilis; Treponema pallidum; soroprevalência; comportamentos de 

risco  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Individuals deprived of their liberty are at high risk for syphilis, due to sexual and non-

sexual risk behaviors, such as inconsistent condom use, sex for money and / or drugs, 

and multiple sexual partnerships. The objective of this study was to investigate the 

seroprevalence of syphilis infection in deprived men in the southern region of Goiás. 

Between September 2017 and May 2018, a cross-sectional study was conducted on 

194 men deprived of liberty from a regional prison south of the state of Goiás. All 

participants were interviewed about socio-demographic characteristics, sexual and 

non-sexual risk behaviors for syphilis. Next, blood samples were collected for the 

detection of anti-T. pallidum antibodies by immunochromatographic treponemal test 

(rapid test). Positive samples were retested by the Venereal Disease Research 

Laboratory / VDRL. Active syphilis was considered positive in the rapid test and titers 

of VDRL ≥ 1: 8. Of the 194 samples tested by immunochromatographic examination, 

11.8% (95% CI: 7.8-17.3%) were positive and 7.7% (95% CI: 4.7-12.5%) presented 

VDRL ≥ 1: 8. The prevalence of exposure to T. pallidum was 23 times higher than that 

estimated in Brazilian conscripts (95% CI: 0.45-0.61) and 8 times higher than that 

found in blood donors from São Paulo (95% CI: 1.31 -1.36). In multiple regression 

analysis, the prevalence of exposure to T. pallidum was 36% (RPaj: 0.39; 95% CI: 

0.18-0.86) in individuals who reported sexual relations with sex workers when 

compared to those who did not have this characteristic. In addition, it was observed 

that the prevalence of active syphilis increased with increasing prison time (RPaj: 1.02, 

95% CI: 1.00-1.08, p-value = 0.030). The results of this investigation show a high 

prevalence of syphilis in the men deprived of liberty investigated and indicate the need 

to implement strategies for prevention and control of infection in such individuals, 

including educational health actions, rapid and efficient diagnosis and appropriate 

treatment of cases of active syphilis. 

 

 

 

Keywords: syphilis; Treponema pallidum; seroprevalence; risk behaviors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

Los individuos privados de libertad presentan un alto riesgo para la sífilis, debido a los 
comportamientos de riesgo sexual y no sexual, como uso inconsistente del 
preservativo, intercambio de sexo por dinero y / o drogas y múltiples asociaciones 
sexuales. El objetivo de este estudio fue investigar la seroprevalencia de la infección 
por sífilis en hombres privados de libertad, región sur de Goiás. Entre septiembre de 
2017 a mayo de 2018, un estudio de corte transversal fue conducido en 194 hombres 
privados de libertad de un presidio regional del país, en el sur del estado de Goiás. 
Todos los participantes fueron entrevistados sobre características sociodemográficas, 
comportamientos sexuales y no sexuales de riesgo para sífilis. A continuación, se 
tomaron muestras de sangre para detectar anticuerpos anti T. pallidum a través de la 
prueba treponémica inmunocromatográfica (prueba rápida). Las muestras positivas 
fueron retestadas por el Venereal Disease Research Laboratory / Laboratorio de 
Investigación de Enfermedades Venéreas (VDRL). Se consideró sífilis activa 
positividad en la prueba rápida y títulos de VDRL ≥ 1: 8. De las 194 muestras probadas 
por el examen inmunocromatográfico, el 11,8% (IC 95%: 7,8-17,3%) fueron positivas 
y el 7,7% (IC 95%: 4,7-12,5%) VDRL ≥ 1: 8. La prevalencia de exposición al T. pallidum 
fue 23 veces superior a la estimada en conscriptos brasileños (IC 95%: 0,45-0,61) y 8 
veces mayor al encontrado en donantes de sangre de São Paulo (IC 95%: 1,31 -1.36). 
En el análisis de regresión múltiple, la prevalencia de exposición al T. pallidum fue 
36% (RPaj: 0,39, IC 95%: 0,18-0,86) en individuos que relataron relaciones sexuales 
con profesionales del sexo cuando comparado a aquellos que no presentaban esa 
característica. Además, se observó que la prevalencia de la sífilis activa aumentó con 
el aumento del tiempo de prisión (RPaj: 1,02, IC 95%: 1,00-1,08, p-valor = 0,030). Los 
resultados de esta investigación evidencian una elevada prevalencia de sífilis en los 
hombres privados de libertad investigados e indican la necesidad de implementar 
estrategias de prevención y control de la infección en tales individuos, incluyendo 
acciones educativas en salud, diagnóstico rápido y eficiente además del tratamiento 
adecuado de los casos de enfermedad sífilis activa. 
  
Palabras clave: sífilis; Treponema pallidum; seroprevalencia; comportamientos de 
riesgo 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica e de evolução crônica transmitida 

por via sexual, verticalmente da mãe para o feto, ou, parenteral através materiais 

contaminados com sangue no momento do compartilhamento de seringas para o uso 

de drogas, realização de tatuagens e piercing (WHO, 2016; LAFETA, 2016), causada 

por uma bactéria, do gênero espiroqueta, denominada Treponema pallidum 

(PEELING et al., 2017). 

A doença foi denominada inicialmente de lues venérea, doença gálica, 

francesa, italiana, espanhola, alemã e polonesa, entre outras. Essa diversidade de 

nomes reflete a beligerante situação política na Europa, no final do século XV, 

atribuindo à doença um nome que a identificava com outro povo ou nação (SINGH, 

ROMANOWSKI, 1999). Os primeiros casos descritos na literatura aconteceram na 

Europa (século XV) e após difundindo a outros continentes, se tornando uma 

problemática de suma importância e preocupação em todo o mundo, em particular 

nos países em desenvolvimento. Doença prevenível e de tratamento eficaz, sendo a 

penicilina, medicação descoberta em 1943, considerada bastante eficaz até os dias 

atuais (AVELLEIRA; BOTTINO, 2006; GOLDEN, 2017).  

A sífilis apesar de apresentar testes diagnósticos sensíveis e tratamento 

efetivo de baixo custo, tem se mostrado como um grande desafio para os profissionais 

da saúde e sociedade em geral, caracterizando-se como um grave problema de saúde 

pública mundial (CARVALHO, 2014). Estima-se que ocorram anualmente seis milhões 

de casos novos de sífilis no mundo, havendo uma concentração expressiva em países 

em desenvolvimento, os quais concentram quase 80% dos casos (WHO, 2016).    

Nas últimas décadas, vários estudos têm apresentado aumentos das 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), especialmente a sífilis (AN, 2017; 

ABARA, 2016; DEVOUX, 2017). Há registros de ressurgimento da sífilis no continente 

americano, europeu, africano e asiático entre 1990 e 2010, sendo quase dois terços 

dos casos na população jovem (GOLDEN, 2017). 

No Brasil, a sífilis congênita tornou-se uma doença de notificação compulsória 

por meio da Portaria Ministerial nº 542 de 22 de dezembro de 1986 (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1986). Já a sífilis em gestante somente passou a constar entre as doenças 

de Notificação Compulsória a partir de 2005, por meio de Portaria Ministerial nº 33 de 

14 de julho desse mesmo ano (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005) e a sífilis adquirida 
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em 2011, com a Portaria Ministerial nº 104 de 25 de janeiro (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2011). 

O Brasil vive um período de aumento dos casos de sífilis adquirida nos últimos 

anos, sendo que desde a implantação da notificação compulsória em 2011 ocorreu 

um aumento de 2,0 para 42,5 casos por 100 mil habitantes na sua taxa de detecção. 

A região Centro-Oeste, apresentou um aumento de 43 % de detecção da sífilis na qual 

somente o Estado de Goiás corresponde a 27,7% do total de casos (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2017). A sífilis além de aumentar o risco para a infecção pelo vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) também causa graves consequências para saúde, 

tais como infertilidade, complicações materno-fetais e morte (CHEN et al., 2017). 

Entende-se por população privada de liberdade no sistema prisional aqueles 

indivíduos com idade superior a 18 (dezoito) anos e que estejam sob a custódia do 

Estado em caráter provisório ou sentenciados para cumprimento de pena privativa de 

liberdade ou medida de segurança, conforme previsto no Decreto-Lei nº 3.689, de 3 

de outubro de 1941 (Código Penal) e na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de 

Execução Penal). 

A população privada de liberdade é  considerada vulnerável a sífilis, sendo um 

segmento fortemente submetido a situações que facilitam e reforçam sua 

vulnerabilidade frente às IST como o comportamento sexual, a marginalização social 

e institucional, baixo nível socioeconômico, baixa escolaridade, uso de drogas, 

condições de confinamento e precárias condições de assistência à saúde 

(NOKHODIAN et al., 2012; STROUHAL et al., 2018). 

Nesse contexto, os homens privados de liberdade possuem vulnerabilidade 

individual, social e programáticas a sífilis, acompanhando a nova tendência da 

mudança do perfil desse agravo, com crescimento considerável em grupos sociais 

marginalizados, emergentes e flutuantes (KIVIMENTS et al., 2014). 

Ainda, o contato desses indivíduos com a população em geral, por meio das 

visitas periódicas (intimas), e a extrema mobilidade desta população, circulando de 

um presídio para outro e retornando ao convívio social pode potencializar o risco de 

disseminação de patógenos (COELHO et al., 2011; GOIS et al., 2012; 

ALBUQUERQUE et al., 2014; HALEY et al., 2014; WALMSLEY, 2016; STROUHAL et 

al., 2018).  

O presente estudo é pioneiro na região Sul de Goiás, e particularmente 

realizado por uma equipe de professores e alunos do curso de enfermagem – área da 
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saúde pública, de uma instituição pública de ensino. Sabe-se que achados de 

soroprevalências são importantes ferramentas para o planejamento e 

desenvolvimento de ações voltadas à pessoas privadas de liberdade, em especial 

indivíduos de alta periculosidade, uma vez que as políticas públicas em vigor para 

esse segmento se encontram bastante frágeis, ou quase inexistem.  

Assim, a proposta desse estudo foi de investigar os aspectos 

soroepidemiológicos e fatores de risco da sífilis nessa população, pois os resultados 

poderão subsidiar estratégias de sensibilização dos gestores de saúde e segurança 

pública para fortalecer ações periódicas voltadas para a saúde desses indivíduos.  

Espera-se que os achados dessa investigação atendam a necessidade dessa 

população e possa contribuir para a universalização do cuidado, com vista a (re) 

orientar a construção e execução de projetos que abarcam a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade (PNAISP) no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Além disto, contribuir para dar visibilidade a este 

segmento da sociedade privada de liberdade com vistas a uma assistência mais 

especializada com a participação efetiva de equipe multiprofissional, em especial do 

enfermeiro. Outro fator seria contribuir para criação de serviços nas unidades 

prisionais, como ambulatórios com ênfase na prevenção e tratamento de IST e, 

sobretudo com realização de teste rápido, executado por enfermeiros.    

 

1.1 Agente etiológico 

 

 A sífilis é uma doença sistêmica causada por uma bactéria espiroqueta 

pertencente a ordem Spirochaetales, família Spirochaetaceae, do gênero Treponema 

(LAFOND, LUKEHART 2006; STROURHAL et al., 2018). 

O T. pallidum foi descrito como o agente causador da doença pela primeira 

vez em 1905, pelos pesquisadores alemães Fritz Richard Schaudinn e Paul Erich 

Hoffmann e possui como único reservatório o homem, não sendo cultivado in vitro 

(TAMPA, 2014).  

O agente causador da sífilis é uma bactéria gram-negativa, anaeróbia 

facultativa, de alta patogenicidade e em forma de espiral enrolado sobre o próprio eixo, 

em forma de saca-rolhas, com 0,2 micrômetros de diâmetro e 5 a 15 µm de 

comprimento (RADOLF et al., 2016; PEELEN et al., 2017). Não possui membrana 

celular e é protegido por um envelope externo com três camadas ricas em moléculas 
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de ácido N-acetil murâmico e N-acetil glucosamina (SMAJS, 2012; PARKER et al., 

2016). Possui dois a três flagelos que se iniciam na extremidade distal da bactéria 

conferindo mobilidade ao corpo por rotação e encontram-se junto à camada externa 

ao longo do eixo longitudinal, movendo-se em volta desses filamentos e dividindo-se 

transversalmente a cada 30 horas (GOMES et al., 2017; STROURHAL et al., 2018). 

Os espirais possuem espaçamentos regulares e os endoflagelos dobram-se 

permitindo sua propulsão para frente por meio de rotação sobre o seu eixo 

longitudinal, caracterizando esses movimentos como saca-rolhas (ANAND, 2014; 

RADOLF, 2016). 

A pequena diferença de densidade entre o corpo e a parede do T. pallidum 

faz com que seja prejudicada sua visualização à luz direta no microscópio, cora-se 

fracamente; daí o nome pálido, do latim pallidum. É limitada a capacidade de 

biossíntese, e por isso, prefere locais com baixo teor de oxigênio e apresenta poucos 

componentes proteicos em sua parede externa (KUBANON, 2017; HOUSTON et al., 

2018). 

O T. pallidum possui uma membrana citoplasmática (MC) envolta por uma 

membrana de peptidioglicano e por uma membrana externa (ME) que abrigam os 

filamentos citoplasmáticos e flagelares (LAFOND; LUKEHART, 2006; PEELING et al., 

2017; GIACANI et al., 2013) (Figuras 1 e 2).  Cada flagelo está ligado ao seu próprio 

motor flagelar, e estes incorporados na membrana interna e ancorados à parede 

celular. Os endoflagelos giram em uma mesma direção, porém o cilindro 

protoplasmático gira em direção contrária promovendo uma torção na célula, o que a 

torna mais flexível e viabiliza sua penetração (WOLGEMUTH, 2015; RADOLF et al., 

2016). 
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Figura 1: T. pallidum por tomografia de crio-elétrons 

Fonte: Adaptado de Radolf et al., 2016 

 

                    

Figura 2: T. pallidum na superfície de um linfócito humano 

Fonte: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11254661 

 

A MC é constituída por uma bicamada fosfolipídica por lipoproteínas 

altamente imunogênicas e patogênicas (Lipoproteína 1 [LP1], Lipoproteína 2 [LP2] e 

cardiolipina) e peptidoglicanos (Pg), responsáveis pela estabilidade estrutural da 

bactéria, enquanto a ME é uma estrutura instável, desprovida de lipolissacarídeos, 

sendo constituída por fosfolipídios como a fosfatadilcolina e fosfatadilserina e uma 

baixa concentração de proteínas transmembranas (Figura 3). Essa escassez de 
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composição lipolissacarídica na ME e a reduzida quantidade de proteínas são 

responsáveis pela virulência e patogenicidade do T. pallidum (SINGH; 

ROMANOWSKI, 1999; ANAND et al., 2012; RADOLF et al., 2016). 

 

Figura 3: Arquitetura molecular do T. pallidum (modificada). 

Fonte: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC257596/0 

 

A alta patogenicidade e virulência da bactéria são devidas a sua motilidade e 

capacidade de aderir às células. Possui baixa resistência ao meio ambiente, porém, 

pode sobreviver por até 10 horas em superfícies úmidas, sendo, no entanto, muito 

sensível à ação do sabão e de outros produtos desinfetantes (KUBANON, 2017). 

 

 

1.2 Mecanismos de transmissão 

 

A sífilis é uma doença crônica e pode ser transmitida por contato  sexual, pela 

via vertical ou parenteral quando a exposição à produtos contaminados com sangue 

(STAMM, 2015). Outro mecanismo de transmissão descrito por alguns autores se trata 

do contato não sexual (via indireta) que ocorre com maior frequência em população 

que vivem em precárias condições higiênicas (KAUR, 2015; BRISTOW, 2016). 

A transmissão sexual ocorre devido à penetração do treponema por pequenas 

lesões da mucosa genital (vagina, pênis), oral (boca) e ânus no momento da relação 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC257596/0
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sexual (STAMM, 2014; CDC, 2017), sendo que sua transmissibilidade está 

diretamente relacionada a prática sexual desprotegida (sem o uso do preservativo); 

número de parcerias sexuais e evolução da doença do paciente-fonte (STOLTEY, 

COHEN, 2015). 

A transmissão vertical da sífilis ocorre quando o T. pallidum atravessa a 

barreira placentária da gestante infectada para a corrente sanguínea do feto ou por 

contato com as lesões sifilíticas durante o parto vaginal (STOLTEY; COHEN, 2015; 

CHEN et al., 2017).  A infecção do feto está na dependência da fase mais recente da 

sífilis materna, quando um número maior de treponemas estará na corrente 

circulatória comprometendo o feto, tornando-se detectável entre 18 e 22 semanas de 

gestação (TAVARES et al., 2014; PEELING et al., 2017; RAC; REVELL, EPPES, 

2017). A detecção e tratamento precoce da sífilis (antes de 28 semanas) pode reduzir 

as taxas de resultados adversos da gestação, como óbito fetal, natimortalidade, 

prematuridade e baixo peso (GOMEZ et al., 2013; NEWMAN et al., 2013; BRACCIO; 

SHARLAND; LADHANI, 2016).  

Outra forma de transmissão da sífilis pode ocorrer por via parenteral, através 

de transfusão sanguínea e/ou derivados, de doadores com sífilis primária ou 

secundária. Porém, essa forma de transmissão é extremamente rara devido à triagem 

sorológica realizada nos bancos de sangue e a inativação do T. pallidum quando 

armazenado a -20ºC por mais de 72 horas (KAUR; KAUR, 2015; KANE et al., 2015). 

Ainda pode ser transmitido por via parenteral no momento da realização de tatuagens, 

uso de drogas injetáveis e piercing (CHEN et al., 2012).  

Algumas formas não comuns de transmissão da sífilis incluem contato não 

sexual de pessoa a pessoa como mordida humana, por contato direto através de 

lesões orais de pacientes infectados (FANFAIR et al., 2014; YU; ZHENG, 2016), além 

de outros modos incomuns como a contaminação indireta por objetos contaminados 

com sangue, devido as precárias condições de higiene (KAUR; KAUR, 2015).  

 

1.3  Patogênese e aspectos clínicos da sífilis 

 

A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, de evolução crônica, com 

períodos de agudização e de latência, pode ser classificada como adquirida ou 

congênita, de acordo com o modo de transmissão, sexual ou vertical e as 
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manifestações clínicas dependem do estágio da infecção (ASSI et al., 2014; BRASIL, 

2014a). 

Os estágios clínicos são classificados em quatro fases: 1) sífilis primária; 2); 

sífilis secundária; 3) sífilis latente; 4) sífilis terciária (HO; LUKEHART, 2011; PEELING 

et al., 2017). A infecção se inicia quando o T. pallidum adere as células epiteliais e 

aos componentes da base extracelular da mucosa e pele (WOLGEMUTH, 2015; 

RADOLF et al., 2016) (Figura 4). 

 

Figura 4: História natural da sífilis não-tratada 

Fonte: Adaptado de Ho; Lukehart, 2011 

 
A sífilis primária é caracterizada pelo aparecimento de lesão indolor no local 

de inoculação da infecção, denominada de cancro duro, após um período de 

incubação que pode variar de uma semana a três meses, sendo em média 21 dias. 

Geralmente o cancro, que é definido como uma ulceração na pele e mucosa aparece 

na genitália externa, de 90 a 95% dos casos, mas também pode aparecer em locais 

menos comuns como região anal, faringe, boca ou dedos das mãos, bolsa escrotal e 

região mamária. O cancro, mesmo quando não tratado, regride espontaneamente, 

numa média de quatro semanas, sem deixar cicatriz, provavelmente em decorrência 

das respostas imunitárias locais (HO; LUKEHART, 2011; PEELING et al., 2013; 
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JANIER et al., 2014; WATTS; GREENBERG; KHACHEMOUNE, 2016). Após esse 

período, quando o paciente não recebe tratamento adequado ocorre a evolução para 

a sífilis secundária (HO; LUKEHART, 2011).  

A sífilis secundária é uma doença sutil, as lesões de pele podem ser 

facilmente negligenciadas, podendo ser confundida com outras doenças 

dermatológicas. As lesões cutâneas tendem a ser simétricas, geralmente sob a forma 

de máculas ou pápulas eritematosas, pouco pruriginosas e de tamanho variável nas 

palmas das mãos e/ou plantas dos pés (CARLSON et al., 2011; PEELING et al., 2017). 

Nessa fase ocorre a disseminação dos treponemas e podem surgir sintomas 

sistêmicos, como febre, dor de cabeça, mal-estar, anorexia, dor de garganta, mialgias, 

e perda de peso (TSIMIS; SHEFFIELD,  2017). Além disso, a linfadenopatia 

generalizada é evento bastante comum, sendo descrita em até 85% dos casos (HO; 

LUKEHART, 2011) e podem surgir nódulos palpáveis na cervical posterior, axilar, 

inguinal e regiões femorais; erupções cutâneas como rash; alopecia; hepatite sifilítica, 

hepatoesplenomegalia; anormalidades músculo-esqueléticas; síndromes nefróticas, e 

até manifestações oculares (TSIMIS; SHEFFIELD, 2017). A sífilis secundária 

apresenta evolução com novos surtos até o segundo ano da infecção, que regridem 

espontaneamente, até a instalação da sífilis latente. 

 Na sífilis latente, há a infecção pelo T. pallidum, mas não há sintomas clínicos, 

e divide-se em latente precoce e tardia, de acordo com período de infecção. A latente 

precoce ocorre nos primeiros doze meses de infecção e geralmente após o 

desaparecimento das manifestações clínicas da sífilis secundária (COHEN et al., 

2013). A latente tardia aparece após um ano de infecção, em pacientes com sífilis não 

tratada ou inadequadamente tratada. Os indivíduos podem permanecer 

assintomáticos e evoluir para a sífilis terciária (STAMM, 2016). Apesar dos testes 

sorológicos serem positivos para a sífilis durante o estágio latente tardia, a 

transmissão sexual neste período é rara, porém o T. pallidum pode permanecer na 

corrente sanguínea durante a gestação e infectar o feto em desenvolvimento durante 

a gravidez (PEELING et al., 2017).  

 Após anos ou décadas, a infecção latente pode sofrer reativação, causando 

a sífilis terciária, caracterizando-se pelo desenvolvimento de lesões sistêmicas. Os 

pacientes podem apresentar manifestações sintomáticas na pele e mucosas, ósseas, 

hepáticas, cardiovasculares e neurológicas (HO; LUKEHART, 2011). Nesta fase há 

ausência quase total de treponemas e a formação de granulomas destrutivos (gomas). 
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As lesões são únicas ou em pequeno número, endurecidas, apresentando pequena 

inflamação, assimétricas, bordas delimitadas e tem propensão à cura no centro da 

lesão e formando hiperpigmentação nas bordas. O palato pode ser invadido por lesões 

gomosas e destruída a base óssea do septo nasal, além de poder acometer a língua, 

mas é indolor, com espessamento e endurecimento do órgão (TEWARI; MOORTHY, 

2014). Essa forma é extremamente rara e teve sua incidência reduzida após 

introdução do tratamento com penicilina (COHEN et al., 2013). 

 A sífilis cardiovascular pode ocorrer após um período de latência clínica de 

20 a 30 anos e acomete a aorta, podendo apresentar aortite, insuficiência aórtica, 

aneurisma sifilítico, miocardite e estenose coronariana. A maioria dos óbitos na sífilis 

terciária é decorrente das manifestações cardiovasculares (HO; LUKEHART, 2011).  

 A neurossífilis ocorre quando há invasão das meninges pelo treponema 

precocemente. Pode ser sintomática ou assintomática (HO; LUKEHART, 2011; 

MARRA, 2017).  As manifestações neurológicas da fase terciária englobam a paralisia 

geral, tabes dorsalis, perda de visão, perda de audição e manifestações psiquiátricas 

e de demência (GHANEM, 2010). A neurossífilis pode ocorrer em qualquer fase da 

doença. Nas fases iniciais é mais comum a infecção no líquido cefalorraquidiano, 

meninges e vasculatura, e nas fases finais, no cérebro e parênquima da medula 

espinhal (BERGER; DEAN, 2014). 

 As formas clínicas da neurossífilis incluem a neurossífilis assintomática que 

é caracterizada pela presença de alterações no líquido cefalorraquidiano, porém, com 

ausência de sinais e/ou sintomas neurológicos, a sífilis meníngea precoce se 

manifesta por sintomas como náuseas, vômitos, cefaleia, paralisias de nervos 

cranianos, fotofobia e convulsões. A sífilis parenquimatosa se desenvolve como uma 

forma neurológica tardia geralmente ocorre ataxia locomotora progressiva e paresia 

geral (MARRA, 2017). A sífilis meningovascular apresenta inflamação meníngea, 

isquemia transitória ou permanente, alterações no nível de consciência, hemiparesia, 

convulsões e afasia (BERGER; DEAN, 2014).  

 A sífilis congênita é transmitida por via vertical, quando o T. pallidum, 

presente na corrente sanguínea da gestante infectada, atravessa a barreira 

placentária e penetra na corrente sanguínea do feto. Essa transmissão pode ocorrer 

em qualquer momento da gestação. A sífilis congênita encontra-se associada a 

complicações gestacionais e neonatais, como óbito fetal e morte neonatal, baixo peso 

ao nascer, parto prematuro ou doença infecciosa no recém-nascido (NEWMAN et al., 
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2013), pode causar até 40% de morte fetal ou perinatal em crianças infectadas, a partir 

de mães não tratadas (BRASIL, 2015).  

Essa forma da doença é classificada em síndrome clínica da sífilis congênita 

precoce e surge até o 2º ano de vida. Além do nascimento prematuro do feto e do 

baixo peso ao nascer, é característico a presença de: hepatoesplenomegalia, lesões 

cutâneas, comprometimento ocular, glomerulonefrite, periostite ou osteíte ou 

osteocondrite, pseudoparalisia dos membros, sofrimento respiratório com ou sem 

pneumonia, rinite sero sanguinolenta, hemólise, icterícia, anemia e linfadenopatia 

generalizada, petéquias, púrpura, fissura peribucal, síndrome nefrótica, hidropsia, 

hidrocefalia, edema, convulsão e meningite (WORKOWSKI et al., 2015; KASPER; 

FAUCI, 2016; RAC; REVELL, EPPES, 2017).  

A sífilis congênita tardia apresenta manifestações clínicas semelhantes à 

doença em adultos  e surge após o segundo ano de vida, caracterizando-se 

articulações de Clutton, fronte “olímpica”, nariz “em sela”, dentes incisivos medianos 

superiores deformados (dentes de Hutchinson), molares em “amora”, rágades 

periorais, mandíbula curta, arco palatino elevado, ceratite intersticial, surdez 

neurológica e dificuldade no aprendizado da criança (WORKOWSKI et al., 2015). 

  

1.4  Diagnóstico laboratorial  

 

O diagnóstico da sífilis ocorre através de observação clínica, análise 

sorológica, e microscopia de campo escuro. Os testes laboratoriais são divididos em 

três categorias: a) microscopia direta; b) testes sorológicos e c) métodos de biologia 

molecular (HO, 2011; STAMM et al., 2015).  A microscopia direta para diagnóstico da 

sífilis detecta o T. pallidum em tecidos ou fluidos humanos, por teste de campo escuro, 

ou por biopsia das lesões cutâneo-mucosas, especialmente na sífilis primária e 

congênita possibilitando o tratamento precoce (TSANG et al., 2015) Figura 5. Porém 

este teste tem algumas limitações, pois não pode ser utilizado para sangue além de 

depender da qualidade da amostra coletada, e tratamento prévio da doença ou coleta 

nas fases finais da evolução das lesões pode diminuir a sensibilidade do teste (LANG, 

2018). 
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Figura 5: Padrões comuns de reatividade dos testes laboratoriais de sífilis não tratada 

Fonte: Adaptado de Leber, 2016. 

 

            O diagnóstico presuntivo é realizado através de testes sorológicos, que 

detectam a presença de anticorpos anti-trepronema pallidum (ISON; TOSSWILL, 

ALEXANDER, 2014). São classificados em testes que detectam anticorpos não 

treponêmicos (TNT), como o Venereal Disease Research Laboratory / Pesquisa 

laboratorial de doença venérea (VDRL) ou Rapid Plasma Reagin / Reagente de 

plasma rápido (RPR), Toluidine Red Unheated Serum Test/Teste da Toluidina 

Vermelha com Soro não aquecido (TRUST) e em testes que detectam anticorpos 

treponêmicos (TT), como por exemplo, o Fluorescent Treponemal Antibody Absortion 

/ teste de absorção de anticorpos treponêmicos fluorescente (FTA-Abs), Treponema 

Pallidum Hemagglutination Assay /hemaglutinação Treponema pallidum (TPHA) ou 

testes imunoenzimáticos (ELISA) (JANIER et al., 2014; GAYDOS; HARDICK, 2014; 

HENAO-MARTÍNEZ; JOHNSON, 2014). 

 Os testes não treponêmicos (TNT) são exames de baixo custo, que 

apresentam resultados quantitativos, expressos em titulações (por exemplo, 1:4, 1:8, 

1:32, etc) (LEDERMANN, 2014). Esses detectam níveis de anticorpos IgM 

(Imunoglobulina M) e IgG (Imunoglobulina G) não específicos (reaginas) no soro, 

produzidos a partir da resposta imune do hospedeiro a antígenos lipídicos presentes 



30 
 

no T. pallidum, principalmente a cardiolipina (MORSHED; SINGH, 2015). Esses testes 

são importantes para o diagnóstico da doença e acompanhamento da eficácia do 

tratamento.  

 Entre os TNT os mais utilizados são VDRL e RPR devido sensibilidade de 

86% e 100% na sífilis primária e secundária, respectivamente, e especificidade de 

98% (COHEN et al., 2013). O VDRL é composto por uma solução alcoólica incolor de 

cardiolipina lecitina, colesterol e antígenos (LEDERMANN, 2014). Os TNT tornam-se 

positivos de cinco a seis semanas após infecção (JANIER et al., 2014) e o resultado 

positivo é devido a aglutinação de partículas devido a reação de antígeno-anticorpos 

presentes no soro (KAUR; KAUR; 2015; MORSHED; SINGH, 2015). 

Considera-se infecção aguda ou ativa, quando o paciente possui uma 

titulação acima de 1:8. Após início do tratamento, o VDRL apresenta queda nas 

titulações, mas pode ser reagente por longos períodos (cicatriz sorológica), porem 

pode subir novamente em caso de reinfecção (ISON; TOSSWILL; ALEXANDER, 

2014).  Os TNT apresentam algumas limitações: sensibilidade de detecção do VDRL 

na sífilis primária de apenas 70 a 80%, porém é altamente sensível para a detecção 

de sífilis secundária (100%) e latente (aproximadamente 96%). A especificidade do 

VDRL é de 98%. Além disso, os testes não treponêmicos podem apresentar 

resultados falsos positivos em casos de gravidez, doença autoimune e outras 

infecções (LEBER, 2016; PEELING et al., 2017). 

Os Testes Treponêmicos (TT) detectam anticorpos no soro contra as 

proteínas do T. pallidum e não podem ser usados para distinguir sífilis ativa de 

infecção passada (PEELING et al., 2017). Os TT detectam anticorpos IgM e IgG 

específicos para o T. pallidum que podem aparecer até algumas semanas antes do 

que os detectados pelos testes não treponêmicos, são usados para confirmação 

diagnóstica e descarta reações cruzadas (JANIER et al., 2014). Se o paciente 

apresentar TT positivo, esse geralmente permanecerá positivo ao longo de sua vida 

(PEELING et al., 2017).  

Esses testes utilizam diversas metodologias como ensaios de hemaglutinação 

indireta (Treponema pallidum Haemagglutination Test/Ensaio de Hemaglutinação 

para Treponema pallidum [TPHA], Treponema pallidum Passive Particle Agglutination 

Test/Ensaio de Aglutinação Passiva de Partículas para Treponema pallidum [TPPA]), 

Micro-Haemagglutination Assay for Treponema pallidum/Reação de Micro-

hemaglutinação para Treponema pallidum [MHA-TP]), Enzyme-linked immunosorbent 
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Assay/Ensaio Imunoenzimático (ELISA), Western Blotting e imunofluorescência 

indireta (Fluorescente Treponemal Antibody Absorption Test/Absorção do Anticorpo 

Treponêmico Fluorescente [FTA-Abs]), (GIACANI, LUKEHART, 2014; JANIER et al., 

2014; MORSHED; SINHG, 2015; GOLUŠIN et al., 2016). 

O FTA-Abs detecta anticorpos anti-Treponema pallidum sobre esfregaços 

préfixados com antígeno bacteriano, utilizando-se um microscópio de fluorescência, 

essa emissão de fluorescência indica positividade para anticorpos anti-Treponema 

pallidum, possuindo alta especificidade e baixo número de falsos-positivos 

(MORSHED; SINGH, 2015). O TTPA, MHA-TP e TPHA possuem sensibilidade inferior 

ao FTA-Abs, esses testes utilizam a hemaglutinação indireta em partículas de gelatina 

ou em eritrócitos de carneiro sendo que, a aglutinação causada pela reação entre 

anticorpos anti-Treponema pallidum do soro indicam positividade nestes testes 

(UNEMO et al., 2013). O teste ELISA detecta anticorpos IgM e IgG anti-treponêmicos 

sendo o mais recomendado pois possui maior sensibilidade no início da infecção 

(MORSHED; SINGH, 2015). 

 Nas últimas décadas têm se utilizado testes rápidos (TR), devido a facilidade 

de realização, rapidez nos resultados e custo baixo e utilizam antígenos treponêmicos 

(JANIER et al., 2014; MORSHED, 2014; MORSHED; SINGH, 2015). A maioria dos 

testes rápidos são treponêmicos e imunocromatográficos, e permitem que o 

diagnóstico seja realizado em no máximo 30 minutos, no entanto existe uma limitação, 

pois não permite distinguir entre infecção ativa ou previamente tratada (JANIER et al., 

2014). 

  No Brasil, o Ministério da Saúde adota três fluxogramas para auxiliar o 

diagnóstico da infecção, recomendando, também, a utilização de um TT e um TNT 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015a). Sendo que a escolha do fluxograma dependerá da 

realidade de cada local, no que se refere à infraestrutura laboratorial disponível e à 

quantidade de amostras a serem testadas diariamente, além das informações clínicas 

sugestivas do estágio suspeito da sífilis a ser diagnosticada.  O primeiro fluxograma 

representado, utiliza um TT como triagem e um TNT como confirmatório (Figura 6). O 

segundo, utilizando um TNT como triagem e um TT como confirmatório (Figura 7). Por 

fim, um fluxograma utilizando o teste laboratorial reverso, baseado em testes 

imunológicos automatizados (Figura 8). Como os TNT necessitam de estrutura 

laboratorial e equipamentos especiais para sua interpretação, esse fluxograma é 

indicado para serviços que possuam tais condições e com capacidade de liberação 
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rápida dos resultados. Diante de um resultado não reagente ao TNT e caso persista a 

suspeita clínica de sífilis, o fluxograma deverá ser repetido após 30 dias (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2016c) 

 

Figura 6: Diagnóstico da sífilis com utilização de testes rápidos treponêmicos. 

Fonte: Ministério da Saúde, 2016. 
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Figura 7: Teste de triagem não treponêmico confirmado por teste treponêmico. 

Fonte: Ministério da Saúde, 2016. 
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Figura 8: Diagnóstico laboratorial reverso de sífilis baseado em testes imunológicos 

automatizados. 

Fonte: Ministério da Saúde, 2016. 

 

1.5  Características epidemiológicas da infeção pelo T. pallidum 

 

A infecção causada pelo T. pallidum é reemergente e com alta prevalência em 

países em desenvolvimento (STAMM, 2015). Estima-se que ocorram 10,6 milhões de 

novos casos por ano, sendo uma das principais causas de preocupação de saúde 

pública devido aos efeitos adversos na gravidez que levam a natimortos, aborto 

espontâneo, morte perinatal, infecção perinatal grave ou baixo peso ao nascer, além 

de aumentar a transmissão do HIV (NEWMAN et al., 2015; WHO, 2016).  

Na década de 1990, campanhas educativas / preventivas sobre aquisição de 

IST, especialmente pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) se intensificaram, 

sobretudo pelo uso de preservativos (ABARA et al., 2016; MARKS, SOLOMON, 

MABEY, 2016), e isso de certa forma colaborou para as baixas taxas de sífilis. Mas a 
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partir de 2000 houve aumento significativo nas taxas de sífilis (ABARA et al., 2016; 

AN, 2017; DEVOUX, 2017). 

Houve um ressurgimento da sífilis na Europa, América do Norte e China nos 

últimos anos. Entre os países da Europa, foram relatados surtos de sífilis em 

populações com comportamentos sexuais de risco, em particular entre homens que 

fazem sexo com homens (HSH), profissionais do sexo e usuários de drogas (CHEN, 

et al., 2017; LANG et al., 2018). Na África, a sífilis ainda é muito prevalente, com taxas 

relatadas até 10,3% de mulheres grávidas infectadas com sífilis (AKHTAR, REHMAN, 

2018). 

De acordo com dados de vigilância do Reino Unido apesar da sífilis estar 

erradicada em parte do Reino Unido, possui taxas ainda extremamente altas entre 

algumas populações (OBE, 2016). Londres é responsável pela maioria dos casos de 

sífilis no Reino Unido, com 56% do total nacional acompanhada por uma taxa de 

incidência superior a três vezes a taxa nacional (Public Health England - PHE, 2016a; 

2016b). 

A infecção causada pelo T. pallidum é semelhante a outras IST, sendo mais 

comum nos grupos vulneráveis de menor poder aquisitivo, baixa escolaridade e renda, 

pouco acesso à assistência à saúde, com comportamentos sexuais de risco e 

promiscuidade como múltiplos parceiros sexuais, não utilização de preservativos, 

troca de sexo por drogas ou dinheiro (GESINK et al., 2014), além de estar relacionada 

ao uso de álcool e drogas ilícitas (MARKLE, CONTI, KAD, 2013). 

A sífilis tem sido mais prevalente em população em situações de 

vulnerabilidade e comportamentos de risco como profissionais do sexo, homens que 

fazem sexo com homens (HSH), caminhoneiros, pessoas em situação de rua/sem teto 

portadores de HIV/AIDS e população privada de liberdade (PL) (STOLTEY; ZONI; 

GONZÁLES; SJOGREN, 2013; PINTO et al., 2014; COHEN, 2015; EL MAERRAWI; 

CARVALHO, 2015; FERNANDES et al., 2015; BARROS et al., 2018).  

Houve um ressurgimento da sífilis na Europa, América do Norte e China, na 

Inglaterra entre 2001 e 2005, com um aumento de quase dois terços principalmente 

entre os jovens. Na África a sífilis possui alta prevalência desde 1990 e, em países 

asiáticos, o aumento dessa infecção é recente (UNAIDS, 2012). 

O Brasil vive um período de aumento dos casos de sífilis nos últimos anos. A 

sífilis adquirida, que teve sua notificação compulsória implantada em 2011, desse 

período até 2016 ocorreu um aumento de sua taxa de detecção de 2,0 para 42,5 casos 
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por 100 mil habitantes em 2016. Conforme apresentado na figura 9, a região sul 

apresentou taxa mais elevada que as demais regiões do País e o Centro-Oeste mais 

de 30 casos/1000 mil habitantes, sendo que no estado de Goiás a taxa de detecção 

da sífilis foi de 27,7% no mesmo período (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Em 2016, 

a taxa de detecção no Brasil foi de 42,5 casos de sífilis adquirida/100 mil habitantes, 

taxa superada somente pelas regiões Sul (72 casos/100 mil hab.) e Sudeste (54,3 

casos/100 mil hab.). 

 

 

 

Figura 9: Taxa de detecção (por 100.000 habitantes) de sífilis adquirida segundo 

região de residência por ano de diagnóstico. Brasil, 2010-2016. 

Fonte: SINAN (30/06/2017). 

 

1.6  Prevenção e tratamento da sífilis 

 

 Vários estudos demonstram que o rastreamento da sífilis é altamente viável, 

pois o baixo custo dos testes de rastreio e a intervenção medicamentosa quebra a 

cadeia de transmissão (KUZNIK et al., 2013). Visto a simplicidade diagnóstica e o fácil 

manejo clinico terapêutico da sífilis, ainda é necessário a implementação de 

estratégias de promoção da saúde, através da adoção de políticas públicas que 

sensibilizem a população, sobre as consequências da infecção causada pelo T. 

palidum e da importância da realização do tratamento de acordo com as fases da 

doença, uma vez que, sem o tratamento e o controle adequado, é impossível romper 
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a cadeia de transmissão do T. palidum. Embora sejam simples e baratos os testes 

para diagnóstico e o tratamento da sífilis, ainda hoje as estratégias para eliminação 

desse agravo não alcançaram estatísticas positivas para redução das taxas dessa 

infecção (WORKOWSKI; BOLAN, 2015). 

 A prevenção da sífilis deve ocorrer através de estratégias que incluam 

aconselhamento, abordagens comportamentais e triagem, bem como tratamento a 

todas IST. Essas estratégias incluem desde o incentivo e a disponibilização de 

preservativos até a investigação diagnóstica de todas as parcerias sexuais dos 

indivíduos infectados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

 Para o tratamento da sífilis, a penicilina é o medicamento de escolha. Níveis 

de penicilina superiores a 0,018 mg por litro são considerados suficientes e devem ser 

mantidos por pelo menos sete a 10 dias na sífilis recente, e por duração mais longa 

na sífilis tardia. Drogas como a ceftriaxona 1 e 2 g e a doxiciclina 100 mg podem ser 

utilizados, como esquemas alternativos, porém não são recomendados em gestantes, 

por causa da toxicidade ao feto, ou por não atravessarem a barreira placentária 

(WORKOWSKI; BOLAN, 2015; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

 Durante o seguimento clínico para o monitoramento da resposta ao 

tratamento da sífilis adquirida alguns pontos devem ser considerados a fim de rastrear 

sua eficácia, como a realização do teste não treponêmico (VDRL) a cada três meses 

no primeiro ano e a cada seis meses no segundo ano, sendo que a redução de dois 

ou mais títulos do teste não treponêmico (ex.: de 1:32 para 1:8) ou a negativação após 

seis meses a nove meses do tratamento demonstra a cura da infecção. É importante 

ressaltar que a completa negativação dos testes não treponêmicos é diretamente 

proporcional à precocidade da instauração do tratamento. O mais comum é que 

pessoas que tiveram o diagnóstico de sífilis efetuado após o secundarismo 

permaneçam com resultados reagentes nesses testes, com títulos baixos e estáveis, 

pelo resto da vida (KUZNIL et al., 2013). 

 No caso de sífilis primária e secundária, os títulos devem declinar em torno 

de duas diluições em três meses e três diluições em seis meses (ex. de 1:32 para 1:8, 

após três meses e para 1:4 após seis meses). Se os títulos se mantiverem baixos e 

estáveis em duas oportunidades, após dois anos, pode-se dar alta. Ao contrário 

quando da elevação de títulos dos testes não treponêmicos em duas diluições (ex.: 

de 1:16 para 1:64), em relação ao último exame realizado, indica reinfecção e um novo 

tratamento deve ser realizado com o mesmo esquema terapêutico ora iniciado. Deve-
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se, portanto, considerar a necessidade de oferta de testagem periódica em pessoas 

com vulnerabilidade aumentada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

 

1.7  O Sistema Penitenciário Brasileiro  

 

O Sistema prisional pode ser descrito como um conjunto complexo de 

encarceramento de indivíduos, apenados por crimes contra a ordem e que tem como 

função punir, reeducar e, posteriormente, reinseri-los na sociedade. A Constituição 

Federal, em seu artigo 5º capítulos-XLVI/XLVIII/XLVX (1988), institui que os indivíduos 

que não acatam as normas de exercer sua liberdade pré-estabelecida para a 

organização e formação de uma sociedade deverão ser impedidos do direito de ir e 

vir e a lei regulará a individuação de sua pena. O sistema penitenciário foi criado como 

alternativa mais humana aos castigos corporais e à pena de morte, quando estas 

deixaram de ser aceitas, passou-se, então, a procura de solução para as punições e 

proteção (NUCCI, 2016). 

De acordo com as Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros, 

aprovadas pelo Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas - 

ONU (1994) a função da prisão é proteger a sociedade contra o crime, cabendo ao 

sistema prisional assegurar que, quando egressa do sistema a pessoa seja capaz de 

respeitar a lei e tornar-se produtiva para a sociedade, reduzindo as diferenças entre a 

vida intramuros e a vida extramuros daqueles que são submetidos ao cárcere 

(CARTAXO et al., 2013). 

Na figura 10 é demonstrado os países e suas respectivas taxas de 

encarceramento, podendo observar que os Estados Unidos da América possuem a 

maior taxa de aprisionamento, seguido pela China e Brasil respectivamente. 
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Figura 10: Taxa de encarceramento no mundo/100.000 habitantes 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_incarceration_rate 

 

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o itinerário carcerário 

brasileiro contempla vários dispositivos de custódia, o Brasil possui atualmente 518 

penitenciárias; 33 colônias agrícolas, industriais ou similares; 64 casas de albergado; 

1 .615 cadeias públicas, casas de detenção provisória ou similares; 29 hospitais de 

custódia e tratamento psiquiátrico (HCTP) e 285 delegacias com carceragem em 

funcionamento (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2018). 

O Brasil é um dos países com o maior índice de violência no mundo. 

Apresenta um crescimento da população prisional de aproximadamente 7% por ano, 

sendo o homicídio um dos crimes mais cometidos nos últimos anos (MENDONÇA, 

SACHSIDA, 2013). De acordo com os últimos dados da Departamento Penitenciário 

Nacional (DEPEN) a população prisional brasileira ultrapassou pela primeira vez na 

história a marca de 700 mil indivíduos privados de liberdade, o que representa um 

aumento em torno de 700% em relação ao total registrado desde o início da década 

de 90, o que implica que há 300 detentos para cada cem mil habitantes no Brasil. Por 

outro lado, as penitenciárias se encontram com o déficit de 368.049 vagas, 

acarretando hiperencarceramento e, consequentemente, más condições de 

permanência e qualidade dos locais, apresentando assim a terceira maior população 

carcerária no mundo (CUNHA et al., 2018; DEPEN, 2017) (Figura 11). 
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A situação de hiperencarceramento no Brasil é um reflexo do aumento da 

criminalidade e da falta de estruturas e/ou modificações na legislação e políticas 

públicas eficientes, de acordo com alguns estudos (RANGEL; BICALHO 2016; 

VENANCIO, SOARES, VIEIRA, 2018) (figura 12). 

            

Figura 11: Pessoas privadas de liberdade entre 1990 e 2016. 

Fonte: Ministério da Justiça, 2017. 

 

Os detentos do Brasil estão mais concentrados no estado de São Paulo, com 240.061 

detentos, sendo esse fato justificado pela concentração demográfica do estado, e a 

menor taxa em Roraima com 1.610 presos. Em Goiás, os indivíduos privados de 

liberdade são quase 17.000 pessoas representando a 7ª maior taxa de ocupação do 

sistema penitenciário brasileiro. Há, embora que não homogêneo, um crescimento na 

população de presos em quase todos os estados, superados pelo crescimento 

desordenado de muitos estados populosos (DEPEN, 2017). 
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Figura 12: Taxa de ocupação no sistema prisional por Unidade da Federação. 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 2017. 

Um dado necessário para a compreensão desses números é a tendência 

crescente no Brasil de hiperencarceramento, decorrente do aumento da população 

prisional, que em 40% desses presos encontram-se ainda sem condenação. Em 

Goiás, esse percentual é um pouco abaixo da média nacional 38%, em Sergipe, 73% 

e, no Amazonas, que possui a maior quantidade de pessoas sem condenação, 77%. 

Considerando esses quantitativos, tem-se que a cada dez detentos, quatro ainda não 

foram julgados e condenados. Essa quantidade de presos, somada à falta de 

julgamentos, tem ocasionado um déficit de vagas nas unidades prisionais brasileiras, 

aumentando de 231.062 para 358.663 em 2016 (FIDALGO, 2017). 

Em contraponto, as prisões federais são a exceção da crise carcerária 

nacional e operam abaixo da capacidade, uma vez que, das 832 vagas, 492 (59%) 

estavam ocupadas ao fim do ano passado. Das quatro prisões federais, três são 

consideradas boas e uma excelente, indicam dados do Cadastro Nacional de 

Inspeções em Estabelecimentos Penais (CNIEP), mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) (Figura 13) e nunca sofreram fugas ou rebeliões, desde a criação, em 

2011 (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2018). 
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Figura 13: Qualidade das prisões federais 

Fonte: Cadastro Nacional de Inspeções em Estabelecimentos Penais (CNIEP) 

 

Conforme dados do Ministério da Justiça, 74% dos encarcerados são jovens, 

sendo a maior parcela constituída por raça/cor negros e solteiros. Nos estados de 

Santa Catarina, Roraima, Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Pará, a realidade é diferente do restante do país, sendo que a maioria dos detentos 

não são solteiros, mas dividem-se em outros tipos de estado civil. Um dado que 

apresenta resultados parecidos em todas as regiões se refere ao grau de escolaridade 

dos presidiários. Com um percentual de escolaridade considerado como baixo, sendo 

que em 2016, 51% de toda a população carcerária possuia ensino fundamental 

incompleto, enquanto apenas 1% possuia ensino superior completo (DEPEN, 2017). 

A Lei de Execução Penal (nº 7.210/1984) trata da situação de saúde dos 

presos e diz que a atenção a saúde deve ser de caráter preventivo e curativo e ter 

garantia de profissionais de saúde, considerando a atenção à saúde da população 

prisional como parte do sistema de saúde que trata do bem-estar de toda a sociedade 

(MINAYO, 2016; SILVA, 2016).  

A partir desse contexto, é importante analisar a questão da saúde dessa 

população iniciando em 2004 com o Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário, em 2014  a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 

Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP)  instituída por meio da Portaria 

Interministerial nº 1, de 2 de janeiro de 2014 e em 2015 com a edição pela ONU da 
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edição das “Regras de Mandela” onde o Brasil participou ativamente. Tanto o PNAISP 

quanto as “Regras de Mandela” possuem entre as suas principais ações a garantia de 

acesso as redes de atenção à saúde, promoção da saúde e prevenção de doenças 

transmissíveis e não transmissíveis dos agravos decorrentes do confinamento, além 

de atuar na prevenção do uso de álcool e de drogas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014; 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016). 

É importante destacar que o ambiente prisional está bastante fragilizado, pois 

a saúde dos presos comumente é comprometida pelas precárias condições de 

permanência, como ambientes de temperatura variados como frio ou calor extremo 

de acordo com a estação do ano, má alimentação, exposição à doenças infecto 

contagiosas como tuberculose, doenças de pele, e as infecções sexualmente 

transmissíveis, em especial hepatites, HIV e sífilis, dentre outras, agravado pela 

condição de superlotação. Além da demora por consultas médicas, medicamentos e 

tratamentos no ambiente prisional. Considerando a precariedade das condições de 

vida e pela impossibilidade e autonomia do preso buscar alternativas, esses são 

dependentes da gestão / direção do presídio para o atendimento de suas 

necessidades de saúde (GODOI, 2016).  

A população privada de liberdade é considerada de alto risco para IST, 

incluindo a sífilis, devido o comportamento de risco para o uso de drogas, práticas 

sexuais desprotegidas e múltiplas parcerias sexuais (WHO, 2014; SILVA, 2016). 

Apesar da doença ser uma infecção tratável, para a qual as medidas de 

controle são conhecidas e definidas, estudos mostram aumento das taxas de infecção 

por T. pallidum na população de pessoas privadas de liberdade. Isso se torna 

preocupante à medida que a lesão sifilítica é facilitadora a transmissão do HIV, ao 

mesmo tempo, o HIV facilita a progressão para estágios avançados da sífilis (WHO, 

2014, CORREA, et al., 2017). 
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2. JUSTIFICATIVA 
 

Diante dos dados apresentados, a população deste estudo é composta por 

homens, sexualmente ativos, em idade reprodutiva; vivendo em situação de 

promiscuidade relacionada ao hiperencarceramento, que possuem vínculos extra e 

intra cela, associados a restrição de acesso a insumos de prevenção como 

preservativo e gel, sendo capaz de inferir que a população do estudo reúne algumas 

condições que somados propicia à transmissão de IST e a manutenção da cadeia de 

transmissão. Tais fatores constituem o arcabouço de vulnerabilidade no qual a 

população privada de liberdade se insere: individual, social e programática. 

Por esses motivos, conhecer o perfil da ocorrência de sífilis que é uma IST de 

fácil transmissão, porém altamente vulnerável às medidas de controle, torna-se 

importante porque pode espelhar o cenário, o contexto, o ambiente das demais IST. 

Ainda a presença de sífilis ativa pode ser assumida como um indicador de prognóstico 

de outras IST e, portanto, de monitoramento das condições que favorecem seu 

aparecimento. 

Diante de dados epidemiológicos alarmantes e da existência de uma lacuna 

nos conhecimentos sobre a infecção por sífilis na população privada de liberdade e 

em especial no interior do estado de Goiás. A presente investigação representa-se 

como importante avanço científico, tecnológico e de inovação por ser o primeiro 

estudo nessa população, considerada extremamente vulnerável, pela condição social 

marginalizada e estigmatizada que devido às características inerentes à situação de 

encarceramento, ficam à margem dos serviços públicos de saúde. 

Acredita-se que esta investigação poderá contribuir para a articulação entre 

serviço, academia e comunidade, com intuito de fortalecer a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade (PNAISP), para a (re) 

integração destes indivíduos à sociedade, possibilitando o acesso aos direitos 

garantidos à todos os cidadãos brasileiros, respeitando as relações e significados 

próprios produzidos pela vivência de cárcere. Sendo que, um dos problemas 

fundamentais para a efetivação de políticas públicas voltadas à saúde das pessoas 

privadas de liberdade é a superação das dificuldades impostas pela própria condição 

de confinamento, dificultando o acesso às ações e serviços de saúde de forma integral 

e efetiva.  
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Além disto, poderá vislumbrar possibilidades de tecnologias em saúde de 

enfermagem como a identificação precoce das principais IST, a exemplo da sífilis com 

a testagem rápida e posteriormente a realização do VDRL. Esta medida pode 

proporcionar uma melhor condição de saúde ao encarcerado, diminuindo o impacto 

na saúde sexual e reprodutiva dos homens privados de liberdade e suas parcerias 

sexuais ao quebrar a cadeia de transmissão com o tratamento adequado. 

Assim, tanto os profissionais de saúde quanto os gestores, necessitam 

proporcionar estratégias de enfrentamento para a população masculina contra a 

cultura do machismo, em condições que possam favorecer sua aproximação dos 

serviços e cuidados de saúde, a fim de reduzir o seu adoecimento. 

Portanto, a proposta deste estudo de conhecer a soroprevalência de sífilis em 

homens privados de liberdade contribuirá para o preenchimento de lacunas do 

conhecimento acerca da distribuição desde agravo na região Sul do estado. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo Geral 

  

- Investigar a soroprevalência da infecção por sífilis em homens privados de liberdade, 

Região Sul de Goiás.   

 

3.2  Objetivos Específicos 

 

- Conhecer as características sociodemográficas, comportamentais e clínicas dos 

indivíduos investigados;  

- Estimar a prevalência da exposição ao T. pallidum nos indivíduos investigados;  

- Estimar a prevalência de sífilis ativa nos indivíduos investigados;  

- Analisar os fatores de risco para a exposição por sífilis ativa nos indivíduos 

investigados.  
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4. METODOLOGIA 

 

4.1  Tipologia da Pesquisa e Período do Estudo 

 

Trata-se de um estudo observacional, analítico de corte transversal, conduzido 

no período de setembro de 2017 a maio de 2018.  

 

4.2 Local do Estudo, População e Amostra   

 

O estudo foi realizado no Presídio Regional Antônio José Garrote, situado na 

BR 452, km 27, em Itumbiara – Goiás, também conhecido como Presídio Sarandi 

(Figura 14). 

O Presídio tem capacidade para receber 252 indivíduos, mas no período do 

estudo acolhia 419 presos sendo 397 do sexo masculino e 22 do sexo feminino e 

apresentando uma taxa de ocupação de 173,4% (SEAP, 2017). A amostra mínima 

necessária foi estimada, considerando um poder estatístico de 80% (β=20%), um nível 

de significância de 95% (α <0,05 (BRUM et al., 2016), precisão de 3%, e desenho de 

efeito de 2,5. Assim, estimou-se um tamanho amostral de 200 indivíduos do sexo 

masculino.  

A instituição possui dois blocos de celas interligadas por passarelas. A 

estrutura conta com área para banho de sol, encontros íntimos e com familiares, 

ambulatório médico, consultório odontológico, consultório psicológico, sala da 

assistência social, escola, biblioteca, salas para juiz, promotor, advogado, blocos 

administrativos e módulos de segurança. A unidade prisional conta com uma equipe 

de profissionais na área da saúde formada por enfermeiro, psicólogo, odontólogo, 

auxiliar de saúde bucal, assistente social e médico clínico geral. O atendimento 

médico é realizado duas vezes na semana e os demais profissionais de saúde 

cumprem carga horária de 40 horas semanais.  
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Figura 14: Localização de Itumbiara em Goiás 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2017 

 

4.3 Critérios de Elegibilidade dos Participantes  

 

4.3.1  Critérios de Inclusão 

 

- Estar privado de liberdade no Presídio Regional de Itumbiara 

- Ser do sexo masculino, acima de 18 anos 

 

4.3.2  Critérios de Exclusão  

 

- Não participar de todas as etapas do estudo. 

 

4.4 Variáveis do Estudo  

 

4.4.1   Variáveis de Desfecho  

 

- Exposição ao T.  pallidum: positividade para sífilis no teste rápido treponêmico. 

- sífilis ativa: positividade para sífilis no teste rápido (teste treponêmico) 

e titulação > 1/8 no VDRL (teste não treponêmico).  
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4.4.2   Variáveis de Predição 

 

As variáveis preditoras foram classificadas em: a) sociodemográficas; b) 

comportamentos não sexuais de risco; c) comportamentos sexuais de risco; d) 

clínicas. 

A seguir, é apresentado no Quadro 2 as variáveis investigadas no estudo.  

Quadro 1: Variáveis do estudo 

Bloco Variáveis Classificação 

Sociodemográficas 

Idade (anos completos)  Quantitativa   

Raça/Cor da pele (autodeclarada)  Nominal  

Estado civil  Nominal  

Religião  Nominal  

Escolaridade (anos de estudo)  Quantitativa   

Naturalidade Nominal  

Tempo de prisão (meses) Quantitativa   

Prisão anterior Nominal  

Comportamentos não 
sexuais de risco 

Uso de crack Nominal  

Uso de maconha Nominal  

Uso de cocaína Nominal  

Uso de droga injetável Nominal  

Uso de álcool Nominal  

Comportamentos sexuais 
de risco 

Uso de tatuagem e/ou piercing  Nominal  

Início da vida sexual  Quantitativa   

Relação sexual com profissional do sexo Nominal  

Pagou dinheiro/drogas/comida na prisão por troca de sexo  Nominal  

Recebeu dinheiro/drogas/comida na prisão por troca de 
sexo  Nominal  

Relação sexual com parceria com IST/HIV/Aids  Nominal  

Relação sexual com usuários de drogas ilícitas  Nominal  

Uso do preservativo com parceria fixa  Nominal  

Uso do preservativo com parceria eventual Nominal  

Número de parcerias sexuais na vida  Quantitativa   

Clínicas  

Testagem prévia para sífilis  Nominal  

Antecedente de transfusão sanguínea  Nominal  

Antecedente de úlceras  Nominal  

Corrimento uretral  Nominal  

História de IST  Nominal  

 Testagem prévia para o HIV Nominal  

 Sorologia para HIV no TR  

 

4.5  Processo de Coleta de dados 

4.5.1 Seleção e Capacitação dos auxiliares de pesquisa 

 

Para a realização da pesquisa houve a participação de duas docentes e seis 

alunos do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Estadual de Goiás 
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(UEG), Campus Itumbiara, denominados auxiliares de pesquisa. Os alunos foram 

selecionados considerando seu perfil acadêmico e afinidade com o tema. Logo após, 

os auxiliares de pesquisa fizeram os seguintes cursos da plataforma de Educação 

Continuada do Ministério da Saúde Tele Lab: Biossegurança, Testes rápidos – acesso 

rápido, Avaliação da qualidade dos testes rápidos, Coleta de sangue e Diagnóstico de 

sífilis. Posteriormente foi realizado treinamento para os participantes em Goiânia na 

Faculdade de Enfermagem (FEN) da Universidade Federal de Goiás (UFG), pelo 

Núcleo de Estudos Epidemiológicos em Cuidados com Agravos Infecciosos com 

Ênfase em Hepatites Virais (NECAIH), tendo em vista que este grupo já possui 

experiência de pesquisa com populações vulneráveis desde 2010, com o objetivo de 

apresentar o projeto, a abordagem, os aspectos éticos, o método de realização dos 

testes e aconselhamento pós-teste e treinamento prático do laboratório Multiusuário 

da UEG/Câmpus Itumbiara (ANEXO G). 

 

4.5.2 Sensibilização para participação na pesquisa  

 

Inicialmente foram realizadas reuniões com a Diretoria Geral de 

Administração Penitenciária do Estado de Goiás e Superintendência Executiva de 

Administração Penitenciaria (SEAP) para apresentação da proposta do projeto de 

pesquisa e recebemos autorização para a realização do estudo conforme carta de 

anuência (ANEXO A). Em seguida, ocorreram reuniões com a direção da Unidade 

Prisional de Itumbiara, coordenadora da equipe de segurança, coordenadora da 

reintegração social e cidadania, coordenador do projeto e equipe de pesquisadores, 

para apresentação do projeto e organização dos fluxos.  

Após a aprovação local, foi realizado uma ação de sensibilização dos agentes 

penitenciários através de um projeto de “Cuidado em saúde do trabalhador”, (ANEXO 

G) onde foi verificado e atualizado o cartão de vacina, realizado testes rápidos de 

hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV. Durante o projeto os mesmos foram orientados 

sobre os objetivos e a importância da pesquisa para levantamento das condições de 

saúde dos Privados de Liberdade (PL). 

A pesquisa contou ainda com o apoio da enfermeira da instituição que 

juntamente com os agentes penitenciários se dirigiam até as celas para explicar aos 

IPL sobre os objetivos e importância da pesquisa para os mesmos. Aqueles que 

demonstraram interesse em participar da pesquisa foram encaminhados ao encontro 
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dos auxiliares de pesquisa e pesquisadores, os quais foram orientados sobre a 

importância, objetivos, riscos, benefícios e etapas do estudo, assim como a liberdade 

de sair do mesmo a qualquer momento ou participar do número de etapas de seu 

interesse.  

 

4.5.3 Teste piloto  

 

Realizou-se um teste piloto com 20 voluntários privados de liberdade para 

ajuste do instrumento de coleta de dados e procedimentos a serem realizados pelos 

auxiliares de pesquisa (ANEXO G). A seguir, os pesquisadores e auxiliares de 

pesquisa realizaram novamente reunião com os pesquisadores do NECAIH em 

Goiânia a fim de realizar os ajustes necessários dos instrumentos de coleta de dados 

e procedimentos gerais da pesquisa. 

 

4.6 Coleta de dados 

 

Devido às características da população alvo da pesquisa, como meio de 

padronização da coleta de dados, optou-se pela entrevista direta e com a aplicação 

de todos instrumentos de coleta de dados administrada pelo entrevistador. 

Os agentes prisionais encaminhavam os IPL separados por cela e por bloco, 

uma vez que é proibido na instituição que presos de blocos diferentes se encontrem 

nos mesmos ambientes. As coletas de dados foram realizadas tanto no período 

matutino quanto no vespertino, sendo os dias e horários determinados pela 

administração local. 

A leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 

A) foi realizada para aqueles que apresentaram interesse em participar do estudo, 

explicando o objetivo e etapas da pesquisa, as assinaturas foram recolhidas nos 

termos e nos casos de analfabetismo foram obtidas por datiloscopia. A entrevista foi 

realizada nas dependências da escola prisional, em local privativo, utilizando-se um 

roteiro estruturado (APÊNDICE B), contendo características sociodemográficas e 

fatores preditores para a sífilis. 

Após esta etapa, o processo de coleta de sangue foi iniciado. Foi realizada a 

antissepsia do local da punção com algodão hidrófilo umedecido com álcool a 70% e 

posteriormente foi coletado 10 ml de sangue, por punção da veia cubital. Em todas as 
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coletas foram utilizadas seringas e agulhas esterilizadas e descartáveis, sendo que 

todo o material perfurocortante foi desprezado em recipiente próprio (caixa de papelão 

com paredes rígidas - descarpack). Os demais materiais foram descartados em sacos 

brancos leitosos e desprezados em local designado para lixo hospitalar. O sangue 

total obtido foi conservado em tubos de ensaio identificados com as iniciais do nome 

e o código de identificação do participante, de acordo com o número do questionário. 

Os pesquisadores utilizaram todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 

normas de biossegurança necessários para a coleta de sangue. 

Os tubos com sangue foram acondicionados em caixas térmicas e 

transportados para o Laboratório Multiusuário de Processamento de Amostras da 

UEG/Campus Itumbiara, onde os soros foram centrifugados e separados para 

realização do teste rápido e em seguida estocados a –20ºC até a realização dos 

ensaios sorológicos. 

 

4.7 Diagnóstico laboratorial 

4.7.1 Realização do Teste Rápido (TR) 

 

Os TR foram fornecidos pela Coordenação de IST/HIV/Aids da Secretaria do 

Estado da Saúde de Goiás e pela Coordenação Municipal do Centro de Testagem e 

Aconselhamento / Serviço de Atendimento Especializado (CTA/SAE) de Itumbiara, 

conforme parceria estabelecida anteriormente.  

Para a realização do teste rápido – treponêmico, foi utilizado kit Teste Rápido 

Alere® sífilis contendo: a) uma pipeta capilar de coleta; b) um suporte de teste Alere® 

sífilis embalado individualmente e c) solução diluente. Os testes foram previamente 

identificados pelas iniciais do participante e horário de início da testagem. Com a 

pipeta capilar foi aspirado (20 µL) do soro, conforme protocolo do Ministério da Saúde, 

logo em seguida dispensado todo o volume na área do dispositivo de teste indicada 

com um “S”, deve ser adicionada 4 gotas da solução tampão na mesma área (S) em 

que foi adicionada a amostra. O resultado foi lido após 15 minutos e anotado em 

caderno de registro. 

Este teste é prático pela simplicidade de execução e por não necessitar de 

equipamento sofisticado para leitura, embora exija recursos humanos qualificados e 

contínuos monitoramentos e avaliações, sendo eficazes para populações vulneráveis, 
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marginalizadas e estigmatizadas e que são de difícil acesso, como os indivíduos 

privados de liberdade (BENZAKEN, 2013).  

As amostras de sangue coletadas no presídio, conservado em tubo de ensaio 

(sem EDTA) identificado, de acordo com o número do questionário do estudo, foram 

transportadas em caixa de térmica até o Laboratório Multiusuário da Universidade 

Estadual de Goiás (UEG) Campus Itumbiara, para realização dos testes rápidos.  

O procedimento laboratorial envolveu a centrifugação das amostras de 

sangue a 3500 rotações por minuto durante cinco minutos para extração do soro e, 

logo após, as amostras foram submetidas ao teste rápido de triagem, da marca Alere®, 

que baseia-se na tecnologia de imunocromatografia de fluxo lateral, permitindo a 

detecção dos anticorpos específicos anti- T. pallidum no soro ou sangue total. Os 

testes rápidos foram realizados de acordo com as recomendações do fabricante 

(ANEXO B). 

 

4.7.2 Realização do Exame de VDRL – teste confirmatório 

 

As amostras reagentes no TR foram submetidas ao teste confirmatório 

utilizando o VDRL, no Laboratório do Núcleo de Atenção Básica em Saúde (NABS) 

da Prefeitura Municipal de Itumbiara, para a realização do exame. Os kits utilizados 

para a realização dos exames foram da marca Wiener e realizados de acordo com as 

orientações do fabricante (ANEXO C). 

Ao término das análises sorológicas os resultados foram entregues aos 

indivíduos privados de liberdade pelos profissionais de saúde do presídio. Aqueles 

que apresentaram amostras reagentes no TR, confirmadas positivas para sífilis por 

meio do VDRL com titulação > 1/8 no VDRL foram encaminhados para tratamento no 

ambulatório da instituição, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2016) 

Em todos os procedimentos foram respeitadas as normas de biossegurança, 

segurança do paciente e controle de infecção nos serviços de saúde, conforme 

Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004 

(BRASIL, 2004).  

 

4.8 Entrega dos resultados  
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Todos os Indivíduos Privados de Liberdade foram orientados quanto aos 

resultados de aconselhamento pré, intra e pós-teste, conforme o preconizado pelo MS 

e realizado por um profissional da saúde já qualificado pelo serviço (BRASIL, 2010). 

Os testes foram entregues pessoalmente aos indivíduos, em local privativo, 

no ambulatório da instituição. Os indivíduos privados de liberdade com resultados 

reagentes ao TR foram orientados quanto aos fatores de risco e a necessidade de 

prevenção. Os com titulação > 1/8 no VDRL (teste não treponêmico) foram 

aconselhados e encaminhados para tratamento no serviço de saúde do presídio, e 

concomitantemente informado a Coordenação do Centro de Testagem e 

Aconselhamento do município através do preenchimento da ficha de notificação 

compulsória (ANEXO D). 

 

4.9 Considerações éticas 

 

Considerando que as entrevistas estavam relacionadas a 

comportamentos/atitudes de risco, podendo causar, muitas vezes, 

constrangimentos e insegurança, que favorecessem respostas duvidosas, foram 

utilizadas estratégias, como a qualificação dos auxiliares de pesquisa, acolhimento 

dos entrevistados e sensibilização da equipe de segurança dos presídios.  

Foi garantida a todos os participantes total confidencialidade quanto aos 

dados fornecidos e produzidos pelo estudo. Entre os procedimentos adotados foi 

definido e informado que os casos positivos identificados seriam encaminhados para 

o tratamento no Serviço de Atendimento Especializado em doenças transmissíveis do 

município de Itumbiara em parceria com a equipe de saúde do presídio. 

Esta pesquisa está de acordo com as recomendações da Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde – CNS. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, certificação Nº 80757617.9.1001.5078 e 

Parecer nº 2.500.582 (ANEXO E). 

 

4.10 Financiamento  

 

Esta investigação faz parte do projeto matriz intitulado como “Avaliação da 

vulnerabilidade social e em saúde dos indivíduos privados de liberdade e 
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trabalhadores do sistema prisional do Estado de Goiás: um estudo multicêntrico” com 

financiamento das Instituições de fomento à pesquisa, FAPEG e CNPQ (ANEXO F).  

 

4.11 Processamento e Análise de Dados 

 

Os dados foram analisados no programa STATA, versão 14.0 (StataCorp, 

2015). Inicialmente, foi realizada análise descritiva de todas as variáveis investigadas. 

O teste de Kolmogorov-Smirnov com correção de lillifors foi utilizado para avaliação 

da normalidade das variáveis quantitativas do estudo (OZTUNA, ELHAN, TUCCAR, 

2006; RAZAL, WAH, 2011). Devido à ausência de normalidade, as variáveis 

quantitativas foram apresentadas como média e desvio-padrão (DP), mediana e 

intervalo interquartil (IIQ). As variáveis qualitativas foram apresentadas como 

frequência absoluta (n) e relativa (%) (SPRIESTERSBACH et al., 2009). A análise 

descritiva foi acompanhada com os respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 

95%).  

Para verificar os potenciais fatores associados à exposição ao T pallidum e 

sífilis ativa foi conduzida análise de Regressão de Poisson com variância robusta 

(BARROS, 2003; COUTINHO, SCAZUFCA, MENEZES 2008; FERREIRA et al., 2017) 

foram incluídas nos respectivos modelos, variáveis com valores de p < 0,20 na análise 

bivariada. Idade, independentemente do p-valor, foi incluída nos modelos devido ao 

seu potencial confundidor para os desfechos analisados. Os resultados das análises 

de regressão são apresentados como Razão de Prevalência (RP), Razão de 

Prevalência Ajustada (RPaj) e IC 95%. Em todas as análises, foi adotado um nível de 

significância estatística de 5%. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Características sociodemográficas, variáveis clínicas, comportamentos 

sexuais e não sexuais de risco 

 

A Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas dos participantes 

do estudo. Um grande número dos participantes é solteiro (45,8%), declarou-se 

preto/pardo (61,8%) e (67,6%) natural do estado de Goiás, 67,6% declararam  possuir 

religião. A mediana de idade, escolaridade e tempo de prisão foi de 28,0 anos, 8,0 

anos e 14,0 meses, respectivamente. 

 

Tabela 1. Características sociodemográficas de homens privados de liberdade da 
Região Sul de Goiás, Brasil, 2017-2018. 

Variáveis n % IC 95%1 

Estado (n = 182)    
Goiás 123 67,6 60,5-74,0 
Outros 59 32,4 26,0-39,5 
Estado civil (n = 192)    
Casado/união consensual 84 43,8 36,9-50,8 
Solteiro 88 45,8 38,9-52,9 
Divorciado/viúvo 20 10,4 6,8-15,5 
Raça/cor da pele (autodeclarada) (n = 191)    
Branca 65 34,0 27,7-41,0 
Preta 24 12,6 8,6-18,0 
Parda 94 49,2 42,2-56,2 
Outra (amarela ou indígena) 8 4,2 2,1-8,5 
Religião (n = 193)    
Nenhuma 65 33,7 27,4-40,6 
Católica 58 30,1 24,0-36,9 
Evangélica 56 29,0 23,1-35,8 
Espírita 11 5,7 3,2-9,2 
Outra 3 1,6 1,5-4,5 

Quantitativas Mediana (Min-Máx) Média (DP) IC 95%1 

Idade (anos) 28,0 (18-69) 31,7 (10,8) 30,1-33,2 
Escolaridade (anos) 8,0 (0-15) 7,2 (3,1) 6,7-7,6 
Tempo de prisão (meses) 14,0 (1-56) 22,5 (25,1) 18,9-26,0 

1Intervalo de confiança de 95%; IIQ:Intervalo interquartil; DP:Desvio-padrão; Min: Mínimo; Máx:máximo.  

 

A Tabela 2 demonstra os comportamentos não sexuais de risco e variáveis 

clínicas, sendo que, dos indivíduos investigados, 72,5% declararam já terem feito o 

uso de drogas ilícitas. Mais da metade (65,3%) apontou a maconha como a droga 

mais utilizada, o uso de álcool (60,2%) e 68,9% possui tatuagem. Apenas 9,8% 

relataram antecedente de ulcera genital. As testagens prévias para HIV e sífilis foi 

referida por 70,3% e 41,9% dos participantes respectivamente. 
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Tabela 2. Comportamentos não sexuais de risco e variáveis clínicas de homens 

privados de liberdade da região sul de Goiás, Brasil, 2017-2018. 

Variáveis N % IC 95%1 

Uso de drogas ilícitas (n = 193)    
Não 53 27,5 21,6-34,1 
Sim 140 72,5 65,8-78,3 
Uso de crack (n = 193)    
Não 136 70,5 64,7-76,4 
Sim 57 29,5 23,5-36,2 
Uso de maconha (n = 193)    
Não 67 34,7 28,4-41,7 
Sim 126 65,3 58,3-71,6 
Uso de cocaína (n = 193)    
Não 128 66,3 59,4-72,6 
Sim 65 33,7 27,4-40,6 
Uso de droga injetável (n = 189)    
Não 173 92,5 86,7-94,7 
Sim 14 7,5 4,5-12,0 
Uso de álcool (n = 191)    
Não 76 39,8 33,1-46,9 
Sim 115 60,2 53,1-66,9 
Prisão anterior (n = 193)    
Não 78 40,4 33,7-47,5 
Sim 115 59,6 52,5-66,3 
Transfusão sanguínea (n = 188)    
Não 171 91,0 86,0-94,3 
Sim 17 8,8 5,7-14,0 
Piercing (n = 191)    
Não 167 87,4 82,0-91,4 
Sim 24 12,6 8,6-18,0 
Tatuagem (n = 193)    
Não 60 31,1 25,0-37,9 
Sim 133 68,9 62,1-75,0 
Circuncisão (n = 150)    
Não 94 62,7 54,7-70,0 
Sim 56 37,3 30,0-45,3 
Testagem prévia para o HIV (n = 192)    
Não 57 29,7 23,7-36,5 
Sim 135 70,3 63,5-76,3 
Testagem para sífilis (n = 191)    
Não 111 58,1 51,0-64,9 
Sim 80 41,9 35,1-49,0 
História de IST (n = 186)    
Não 159 85,5 79,7-89,8 
Sim 27 14,5 10,2-20,3 
Antecedente de úlceras genitais (n = 183)    
Não 165 90,2 85,0-93,7 
Sim 18 9,8 6,3-15,0 
Antecedente de corrimento uretral (n = 183)    
Não 172 94,0 89,6-96,6 
Sim 11 6,0 3,4-10,4 
Sorologia HIV no TR (n = 194)    
Negativo 191 98,5 95,5-99,5 
Positivo 3 1,5 0,5-4,5 

1Intervalo de confiança de 95%. IST: Infecção Sexualmente Transmissível; HIV: Vírus da Imunodeficiência 
Humana. 
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Na Tabela 3 são apresentadas as práticas e comportamentos sexuais de risco 

dos investigados. A maioria declararou ser heterossexual (98,4%), ter relação sexual 

com profissional do sexo (68,2%), ter pago dinheiro/drogas/comida na prisão por troca 

de sexo (74,6%), ter tido relação sexual com usuários (as) de drogas e 51,6% não 

utilizar preservativo com parceria fixa (88%). A mediana da sexarca foi 14 anos e de 

parceria sexual foi de 12. 

 

Tabela 3. Práticas e comportamentos sexuais de risco de homens privados de 

liberdade da região sul de Goiás, Brasil, 2017-2018. 

Variáveis N % IC 95%1 

Orientação sexual (n = 192)    
Heterossexual 189 98,4 95,5-99,5 
Bissexual 3 1,6 0,5-4,5 
Relação sexual homossexual (n = 185)    
Não 173 93,5 89,0-96,2 
Sim 12 6,5 3,7-11,0 
Relação sexual com profissional do sexo (n = 
192) 

   

Não 61 31,8 25,6-38,7 
Sim 131 68,2 61,3-74,4 
Pagou dinheiro/drogas/alimentação na prisão 
por troca de sexo (n = 189) 

   

Não 48 25,4 19,7-32,0 
Sim 141 74,6 67,9-80,3 
Recebeu dinheiro/drogas/alimentação na prisão 
por troca de sexo (n = 190) 

   

Não 179 94,2 89,9-96,7 
Sim 11 5,8 3,3-10,1 
Relação sexual com parceria com IST/HIV/Aids 
(n = 191) 

   

Não/não sabe 175 91,6 86,8-94,8 
Sim 16 8,4 5,2-13,2 
Relação sexual com usuários de drogas ilícitas 
(n = 192) 

   

Não 93 48,4 41,5-55,5 
Sim 99 51,6 44,5-58,5 
Parceria sexual atual (n = 193)    
Não 93 48,2 41,2-55,2 
Sim 100 51,8 44,8-58,8 
Uso do preservativo com parceria fixa (n = 167)    
Sempre 20 12,0 7,9-17,8 
Nunca/às vezes 147 88,0 82,2-92,1 
Uso do preservativo com parceria eventual (n = 
140) 

   

Sempre 69 49,3 41,4-57,5 
Nunca/às vezes 71 50,7 42,5-58,9 

Quantitativas Mediana (Min-Máx) Média (DP) IC 95%1 

Idade de início da relação sexual (n = 180) 14,0 (9-22) 13,9 (1,8) 13,7-14,2 
Número de parcerias sexuais na vida (n = 185) 12,0 (0-150) 25,1 (28,8) 21,0-29,3 

1Intervalo de confiança de 95%; IIQ: Intervalo interquartil; DP: Desvio-padrão. 
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5.2 Soroprevalências 

Das 196 amostras testadas, verificou-se uma prevalência de exposição do T. 

pallidum com positividade no teste rápido (teste treponêmico) de 11,8% (IC 95%: 7,8-

17,3; n = 23). Todas as amostras reagentes foram submetidas ao teste de VDRL (teste 

não treponêmico), e do total de indivíduos expostos, 15 apresentaram títulos > 1:8, 

sugerindo sífilis ativa. Assim, a prevalência de sífilis ativa na amostra foi de 7,7% (IC 

95%: 4,7-12,5) (Figura 15). 

 

Figura 15: Prevalência de exposição ao T. pallidum e sífilis ativa 

 

5.3 Fatores associados à exposição ao T. pallidum 

As Tabelas 4, 5 e 6 mostram a análise bivariada dos potenciais fatores 

associados à exposição ao T. pallidum na amostra. Do total de variáveis analisadas, 

verificou-se que relação sexual com profissionais do sexo foi fator de proteção para à 

exposição ao T. pallidum (RP: 0,36; IC 95%: 0,17-0,77; p-valor = 0,009). Também, 

observou associação entre número de parcerias sexuais e o desfecho (RP: 1,03; IC 

95%: 1,00-1,05; p-valor = 0,039). Além disso, observou-se uma associação marginal 

entre antecedente de IST e o desfecho (RP: 2,21; IC 95%: 0,95-5,15; p-valor = 0,067). 
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Não verificou-se associação estatisticamente significante entre exposição ao T. 

pallidum e as demais variáveis investigadas (p-valor > 0,05). 

 

Tabela 4. Análise bivariada das características sociodemográficas dos potenciais 

fatores associados à exposição ao T.pallidum em homens privados de liberdade, 

região sul de Goiás, Brasil, 2017-2018. 

Nota: variáveis quantitativas apresentadas como mediana (mínimo-máximo); Abreviações: RP: Razão 
de Prevalência; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; *Estatística de Wald. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis Total Exposição ao T. pallidum RP (IC 95%) p-valor* 

Positivo % 

Idade (anos) 28,0 (18-69) 33,1 (19-69) 1,01 (0,98-1,05) 0,499 

Escolaridade (anos) 8,0 (0-15) 6,9 (0-14) 0,97 (0,85-1,10) 0,665 

Tempo de prisão (meses) 14,0 (1-56) 29,4 (2-132) 1,00 (0,99-1,02) 0,180 

Raça/cor da pele (autodeclarada)      

Branco 65 7 10,8 1,00  

Negro 24 3 12,5 1,16 (0,30-4,48) 0,839 

Parda 94 11 11,7 1,09 (0,42-2,80) 0,864 

Estado civil       

Casado/união consensual 84 8 9,5 1,00  

Solteiro 88 10 11,4 1,19 (0,47-3,02) 0,710 

Divorciado/viúvo 20 5 25,0 2,62 (0,86-8,02) 0,090 

Estado       

Goiás 123 12 9,8 1,00  

Outros 59 3 5,1 0,61 (0,23-1,66) 0,336 
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Tabela 5. Análise bivariada dos comportamentos não sexuais de risco e variáveis 

clínicas dos potenciais fatores associados à exposição ao T.pallidum em homens 

privados de liberdade da região sul de Goiás, Brasil, 2017-2018. 

Variáveis Total Exposição ao T. 
pallidum 

RP (IC 95%) p-valor* 

Positivo % 

Prisão anterior       

Não 78 12 15,4 1,00  
Sim 115 11 9,6 0,62 (0,27-1,41) 0,255 
Uso de drogas ilícitas       

Não 53 8 15,1 1,00  

Sim 140 15 10,7 0,71 (0,32-1,58) 0,401 
Uso de crack       
Não 136 19 14,0 1,00  

Sim 57 4 7,0 0,50 (0,18-1,42) 0,193 
Uso de maconha      

Não 67 9 13,4 1,00  

Sim 126 14 11,1 0,83 (0,28-1,81) 0,636 
Uso de cocaína      

Não 128 15 11,7 1,00  

Sim 8 8 12,3 1,05 (0,47-2,35) 0,905 
Uso de droga injetável      

Não 172 21 2,1   
Sim 14 - - ** ** 
Uso de álcool      

Não 76 8 10,5 1,00  

Sim 115 14 12,2 1,16 (0,51-2,63) 0,728 
Transfusão sanguínea       
Não 171 20 11,3 1,00  

Sim 17 3 17,6 1,51 (0,50-4,57) 0,467 
Piercing       

Não 167 17 10,2 1,00  

Sim 24 5 20,8 2,05 (0,83-5,05) 0,120 
Tatuagem      

Não 60 7 11,7 1,00  

Sim 133 16 12,0 1,03 (0,45-2,38) 0,943 
Circuncisão      
Não 93 11 11,8 1,00  

Sim 55 7 12,7 1,08 (0,42-2,7) 0,880 
Testagem para o HIV      

Não 57 7 12,3 1,00  

Sim 135 16 11,9 0,96 (0,42-2,22) 0,933 
Testagem para sífilis      

Não 111 14 12,6 1,00  

Sim 80 9 11,3 0,89 (0,40-1,96) 0,776 
História de IST       

Não 159 16 10,1 1,00  
Sim 27 6 22,2 2,21 (0,95-5,15) 0,067 

Antecedente de úlceras genitais      

Não 165 18 10,9 1,00  

Sim 18 4 22,2 2,04 (0,77-5,34) 0,151 
Antecedentes de corrimento uretral       
Não 172 21 12,2 1,00  

Sim 11 1 9,1 0,74 (0,10-5,06) 0,763 
HIV       

Negativo 191 22 11,5 1,00  

Positivo 3 1 33,3 2,89 (0,55-15,10) 0,207 

Abreviações: RP: Razão de Prevalência; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; *Estatística de Wald; 
**Estimativa não gerada devido à ausência de casos em uma das categorias. 
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Tabela 6. Análise bivariada dos comportamentos sexuais de risco dos potenciais 

fatores associados à exposição ao T.pallidum em homens privados de liberdade da 

região sul de Goiás, Brasil, 2017-2018. 

Variáveis Total Exposição ao T. 
pallidum 

RP (IC 95%) p-valor* 

Positivo % 

Orientação sexual       

Heterossexual 189 22 11,6 1,00  

Bissexual 2 1 33,3 2,86 (0,39-21,24) 0,303 

Relação sexual homossexual       

Não 173 19 11,0 1,00  

Sim 12 2 16,7 1,52 (0,40-5,78) 0,541 

Relação sexual com profissional do 
sexo  

     

Não 61 13 21,3 1,00  

Sim 131 10 7,6 0,36 (0,17-0,77) 0,009 

Pagou dinheiro/drogas/alimentação na 
prisão por troca de sexo  

     

Não 48 6 12,5 1,00  

Sim 141 17 12,1 0,96 (0,40-2,31) 0,935 

Recebeu dinheiro/drogas/alimentação 
na prisão por troca de sexo  

     

Não 179 21 11,7 1,00  

Sim 11 2 18,2 1,54 (0,41-5,80) 0,515 

Relação sexual com parceria com 
IST/HIV/Aids  

     

Não/não sabe 175 20 11,4 1,00  

Sim 16 2 12,5 1,09 (0,28-4,28) 0,898 

Relação sexual com usuários de 
drogas ilícitas 

     

Não 93 13 14,0 1,00  

Sim 99 10 10,1 0,72 (0,33-1,57) 0,412 

Parceria sexual atual       

Não 93 11 11,8 1,00  

Sim 100 12 12,0 1,01 (0,47-2,19) 0,971 

Uso do preservativo com parceria fixa       

Sempre 20 1 5,0 1,00  

Nunca/às vezes 147 17 11,6 2,31 (0,32-16,54) 0,404 

Uso do preservativo com parceria 
eventual  

     

Sempre 69 6 8,7 1,00  

Nunca/às vezes 171 10 14,1 1,62 (0,62-4,23) 0,325 

Início da vida sexual (anos) 14,0 (9-22) 14,0 (9-17) 1,01 (0,80-1,28) 0,897 

Número de parcerias sexuais na vida  12,0 (0-150) 34,5 (1-100) 1,02 (1,00-1,05) 0,039 

Abreviações: RP: Razão de Prevalência; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; *Estatística de Wald. 
 

 

A Tabela 7 mostra a análise de regressão múltipla dos fatores associados à 

exposição ao T. pallidum. O modelo foi ajustado por idade, estado civil, tempo de 

prisão, uso de crack, antecedentes de úlceras genitais, antecedentes de IST, uso de 

piercing, relação sexual com profissionais do sexo e número de parceiras sexuais. O 

modelo foi estatisticamente significativo com um qui-quadrado de Wald: 64,75; p-valor 

< 0,001. O teste de bondade de ajuste (Pearson goodness-of-fit) mostrou boa 
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qualidade do ajuste do modelo (x2: 115.485; p-valor = 0,548). O modelo final explicou 

12,7% (McFadden's R squared: 0,127) da variável dependente. Os resultados 

mostraram que a prevalência de exposição ao T. pallidum foi 33% menor (RPaj: 0,33; 

IC 95%: 0,18-0,86) em indivíduos que relataram relações sexuais com profissionais 

do sexo quando comparado aqueles que não apresentavam essa característica. 

Ainda, a prevalência foi 140% vezes maior (RPaj: 2,40; IC 95%; 1,04-5,56; p-valor = 

0,041) em indivíduos com antecedente de IST. Por fim, verificou-se associação entre 

aumento do número de parcerias sexuais na vida e exposição do T. pallidum (RPaj: 

1,03; IC 95%: 1,01-1,04). Os resultados mostraram que após o ajuste, permaneceram 

associados as variáveis. 

 

Tabela 7. Análise de modelo de regressão de Poisson dos fatores associados à 

exposição ao T. pallidum em homens privados de liberdade da região sul de Goiás, 

Brasil, 2017-2018. 

Variáveis RPaj IC 95% EP Z p-valor* 

Idade (anos) 1,02 0,98-1,07 0,02 1,31 0,191 
Escolaridade (anos) 0,98 0,86-1,11 0,06 -0,24 0,811 
Tempo de prisão (meses) 1,00 0,99-1,02 0,00 1,41 0,159 
Estado civil       
Casado/união consensual 1,00     
Solteiro 0,80 0,24-2,65 0,49 1,49 0,137 
Divorciado/viúvo 2,44 0,75-7,97 1,47 1,41 0,159 
Uso de crack      
Não 1,00     
Sim 0,43 0,09-2,09 0,35 -1,03 0,301 
Úlcera      
Não 1,00     
Sim 1,37 0,18-10,37 1,41 0,30 0,761 
IST      
Não 1,00     
Sim 2,40 1,04-5,56 1,02 2,05 0,041 
Piercing      
Não 1,00     
Sim 1,58 0,42-5,97 1,07 0,67 0,500 
Relação sexual com 
profissionais do sexo 

     

Não 1,00     
Sim 0,39 0,18-0,86 0,16 -2,32 0,020 
Número de parcerias 
sexuais 

1,03 1,01-1,04 0,00 4,04 < 0,001 

RPaj: Razão de Prevalência Ajustada; IC 95%: Intervalo de confiança; EP: Erro Padrão; *Estatística de 
Wald; Qui-quadrado de Wald: 97,06 (graus de liberdade: 12; p-valor < 0,001); Log pseudolikelihood: -
54,598734; McFadden's R squared: 0,137; Pearson goodness-of-fit: 154,273 (p-valor = 0,613). 

 

5.4 Fatores associados a sífilis ativa 

A Tabela 8, 9 e 10 mostram a análise bivariada dos potenciais fatores 

associados à sífilis ativa. Do total de variáveis analisadas, verificou-se que relação 
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sexual com profissionais do sexo foi fator de proteção para à sífilis ativa (RP: 0,31; IC 

95%: 0,11-0,84; p-valor = 0,021). Não verificou associação estatisticamente 

significante entre sífilis ativa e as demais variáveis investigadas (p-valor > 0,05). 

 

Tabela 8. Análise bivariada dos fatores sociodemográficos associados à sífilis ativa 
em homens privados de liberdade da região sul de Goiás, Brasil, 2017-2018. 

Variáveis sífilis ativa RP (IC 95%) p-valor3 

Pos./Total % 

Idade (anos)     

< 30 10/106 9,4 1,00  

30-39 3/44 6,8 0,20 (0,20-2,63) 0,622 

> 40 2/44 4,5 0,48 (0,10-2,20) 0,346 

Raça/cor da pele (autodeclarado)      

Branco 5/65 7,7 1,00  

Negro 2/24 8,3 1,08 (0,21-5,58) 0,924 

Parda 7/94 7,4 0,97 (0,31-3,05) 0,956 

Estado civil      

Casado/união consensual 7/84 8,3 1,00  

Solteiro 6/88 6,8 0,82 (0,27-2,43) 0,718 

Divorciado/viúvo 2/20 10,0 1,20 (0,25-5,78) 0,820 

Escolaridade (anos)      

< 4 4/37 10,8 1,00  

5-8 7/78 9,0 0,83 (0,24-2,84) 0,766 

> 8 4/72 5,6 0,51 (0,13-2,05) 0,346 

Estado      

Goiás 12/123 9,8 1,00  

Outros 3/59 5,1 0,52 (0,15-1,85) 0,313 

Tempo de prisão (meses)      

< 6  1/46 2,2 1,00  

6-12 6/45 13,3 6,13 (0,74-50,94) 0,093 

13-24  3/46 6,5 3,00 (0,31-28,84) 0,341 

> 24 5/57 8,8 4,03 (0,47-34,53) 0,203 

Abreviações: RP: Razão de Prevalência; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; *Estatística de Wald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Tabela 9. Análise bivariada dos fatores não sexuais de risco associados à sífilis ativa 
em homens privados de liberdade da região sul de Goiás, Brasil, 2017-2018. 

Variáveis sífilis ativa RP (IC 95%) p-valor3 

Pos./Total % 

Prisão anterior      

Não 8/78 10,3 1,00  
Sim 7/115 6,1 0,59 (0,21-1,64) 0,313 
Uso de drogas ilícitas      
Não 4/53 7,5 1,00  
Sim 11/140 7,9 1,04 (0,34-3,14) 0,943 
Uso de crack      
Não 13/136 9,6 1,00  
Sim 2/57 3,5 0,37 (0,08-1,58) 0,179 
Uso de maconha     
Não 5/67 7,5 1,00  
Sim 10/126 7,9 1,06 (0,38-2,99) 0,907 
Uso de cocaína     
Não 10/128 7,8 1,00  
Sim 5/65 7,7 0,98 (0,35-2,77) 0,977 
Uso de droga injetável     
Não 15/173 8,7   
Sim -/14 - ** ** 
Uso de álcool     
Não 4/76 5,3 1,00  
Sim 11/115 9,6 1,82 (0,60-5,51) 0,291 
Transfusão sanguínea      
Não 13/171 7,6 1,00  
Sim 2/17 11,8 1,55 (0,38-6,32) 0,543 
Piercing      
Não 11/167 6,6 1,00  
Sim 5/24 12,5 1,90 (0,57-6,34) 0,298 
Tatuagem     
Não 2/60 3,3 1,00  
Sim 13/133 9,8 2,93 (0,68-12,64) 0,149 
Testagem para o HIV     
Não 7/57 12,3 1,00  
Sim 8/135 5,9 0,48 (0,18-1,27) 0,140 
Testagem para sífilis     
Não 10/111 9,0 1,00  
Sim 5/80 6,3 0,69 (0,24-1,96) 0,490 
História de IST      
Não 12/159 7,5 1,00  
Sim 2/27 7,4 0,98 (0,23-4,16) 0,980 
Antecedente de úlceras genitais     
Não 13/165 7,9 1,00  
Sim 1/18 5,6 0,70 (0,09-5,11) 0,730 
Antecedentes de corrimento uretral      
Não 14/172 8,1   
Sim -/11 - ** ** 
HIV      
Negativo 15/191 7,9   
Positivo -/3 - ** ** 

Abreviações: RP: Razão de Prevalência; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; *Estatística de Wald; 
**Estimativa não gerada devido à ausência de casos em uma das categorias. 
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Tabela 10. Análise bivariada dos fatores sexuais de risco associados à sífilis ativa em 
homens privados de liberdade da região sul de Goiás, Brasil, 2017-2018 

Variáveis sífilis ativa RP (IC 95%) p-valor3 

Pos./Total % 

Orientação sexual      
Heterossexual 15/189 7,9   
Bissexual -/3 - ** ** 
Relação sexual homossexual      
Não 12/173 6,9 1,00.  
Sim 1/12 8,3 1,20 (1,17-8,52) 0,854 
Relação sexual com profissional do 
sexo  

    

Não 9/61 14,8 1,00  
Sim 6/131 4,6 0,31 (0,11-0,84) 0,021 
Pagou dinheiro/drogas/alimentação 
na prisão por troca de sexo  

    

Não 5/48 10,4 0,68 (0,24-1,90) 0,462 
Sim 10/141 7,1   
Recebeu dinheiro/drogas/ 
alimentação na prisão por troca de 
sexo  

    

Não 14/179 7,8 1,00  
Sim 1/11 9,1 1,16 (0,17-8,09) 0,879 
Relação sexual com parceria com 
IST/HIV/Aids  

    

Não/não sabe 13/175 7,4 1,00  
Sim 1/16 6,3 0,84 (0,12-6,05) 0,864 
Relação sexual com usuários de 
drogas ilícitas 

    

Não 10/93 10,8 1,00  
Sim 5/99 5,1 0,47 (0,17-1,33) 0,154 
Parceria sexual atual      
Não 6/93 6,5 1,00  
Sim 9/100 9,0 1,39 (0,51-3,78) 0,513 
Uso do preservativo com parceria 
fixa  

    

Sempre 1/20 5,0 1,00  
Nunca/às vezes 11/147 7,5 1,50 (0,20-11,05) 0,693 
Uso do preservativo com parceria 
eventual  

    

Sempre 4/69 5,8 1,00  
Nunca/às vezes 4/71 7,0 1,21 (0,34-4,36) 0,765 
Início da vida sexual      
< 15  8/123 6,5 1,00  
> 15 6/57 10,5 1,62 (0,56-4,66) 0,373 
Número de parcerias sexuais na vida      
< 10 1/27 3,7 1,00  
10-19 5/77 6,5 1,75 (0,20-15,00) 0,608 
> 20 8/81 9,9 2,67 (0,33-21,32) 0,355 

Abreviações: RP: Razão de Prevalência; IC 95%: Intervalo de confiança de 95%; *Estatística de Wald; 
**Estimativa não gerada devido à ausência de casos em uma das categorias. 
 
 
 

A Tabela 11 mostra a análise de regressão múltipla dos fatores associados à 

sífilis ativa. O modelo foi ajustado por idade, tempo de prisão, uso de crack, testagem 

para o HIV, relação sexual com usuários de drogas ilícitas, uso de tatuagem e relação 

sexual com profissionais do sexo. O modelo foi estatisticamente significativo com um 

qui-quadrado de Wald: 30,19; p-valor = 0,001 e um log pseudolikelihood de -
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43,406542. O teste de bondade de ajuste (Pearson goodness-of-fit) mostrou boa 

qualidade do ajuste do modelo (x2: 176,327; p-valor = 0,395). O modelo final explicou 

12,9% (McFadden's R squared: 0,129) da variável dependente. Os resultados 

mostraram que a prevalência de sífilis ativa aumentou com o aumento do tempo da 

prisão (RPaj: 1,02; IC 95%: 1,00-1,08; p-valor = 0,030). 

 

Tabela 11. Análise de modelo de regressão de Poisson dos fatores associados à sífilis 
ativa em homens privados de liberdade da região sul de Goiás, Brasil, 2017-2018. 

Variáveis RPaj IC 95% EP Z p-valor* 

Idade (anos) 1,00 0,96-1,06 0,03 0,30 0,766 
Escolaridade (anos) 0,92 0,79-1,08 0,07 -1,00 0,316 
Tempo de prisão (meses) 1,02 1,00-1,03 0,00 2,17 0,030 
Uso de crack 1,00     
Não 0,37 0,09-1,52 0,27 1,44 0,169 
Sim      
Tatuagem      
Não 1,00     
Sim 6,09 0,84-43,95 6,14 1,79 0,073 
Testagem para HIV      
Não 1,00     
Sim 0,57 0,20-1,64 0,31 -1,03 0,301 
Relação sexual com 
profissionais do sexo 

     

Não 1,00     
Sim 0,55 0,21-1,46 0,27 -1,20 0,232 
Relação sexual com 
usuário de drogas 

     

Não 1,00     
Sim 0,60 0,23-1,55 0,29 -1,05 0,293 

RPaj: Razão de Prevalência Ajustada; IC 95%: Intervalo de confiança; EP: Erro Padrão; *Estatística de 
Wald; Qui-quadrado de Wald: 30,19 (graus de liberdade: 11; p-valor = 0,001); Log pseudolikelihood: -
44,821377; McFadden's R squared: 0,156; Pearson goodness-of-fit: 190,507 (p-valor = 0,216). 
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6. DISCUSSÃO 

 

A presente investigação encontrou elevada prevalência de sífilis e altas taxas 

de comportamentos de risco nesta população, ratificando a vulnerabilidade desses 

indivíduos frente às IST. Estes trabalhos suscitam a necessidade do desenvolvimento 

de ações de saúde voltadas às pessoas privadas de liberdade, em especial os 

homens, uma vez que as políticas públicas para essa população é relativamente nova 

e está trilhando avanços.  

A população do estudo foi composta por indivíduos do sexo masculino, sendo 

a maior parcela de solteiros (BEYEN et al., 2017), jovens (ALBUQUERQUE et al., 

2014; RIBEIRO, 2017), com baixa escolaridade (NEGREIROS; VEIRA, 2017) e que 

se autodeclararam pardos (CORREIA et al., 2017), sendo essas informações 

semelhantes à de indivíduos privados de liberdade de outras regiões do Brasil e do 

mundo. 

 No presente estudo 56,2% dos indivíduos entrevistados são solteiros ou 

viúvos/divorciados o que confirma dados obtidos em outras pesquisas envolvendo 

população privada de liberdade no Brasil onde a maioria dos detentos é solteiro 

(INFOPEN, 2014).  

As análises de características sociodemográficas demonstraram um nível baixo 

de escolaridade, com menos de oito anos de estudo, corroborando com outros 

estudos (NICOLAU, PINHEIRO, 2012; ARREDONDO et al, 2015; PUGA et al, 2017), 

que mostraram índices de 56,8% nos detentos do Ceará que não concluíram o ensino 

fundamental, 62,5% no  México e 65,8% no Mato Grosso do Sul, respectivamente. 

Diferentes prevalências têm sido estimadas em privados de liberdade em várias 

localidades geográficas, refletindo os distintos métodos diagnósticos, tamanho 

amostral e características e comportamentos de risco sexual e não sexual da 

população em estudo, o que dificulta a comparação com os estudos existentes. No 

entanto, para comparação de nossos dados com os da literatura, consideraremos os 

estudos conduzidos em homens privados de liberdade que utilizaram os TT (Teste 

Treponêmico) para sífilis na vida, e os TNT (Teste Não Treponêmico) para sífilis ativa. 

Apesar da maioria de homens com sífilis no nosso estudo ter menos de 30 

anos, não houve significância estatística entre os grupos etários. O estado civil, cor 

da pele, escolaridade e tempo de prisão também não se mostraram estatisticamente 
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significantes. Comparativamente, um estudo mostrou que 40,3% dos pacientes 

atendidos, em 2014 no ambulatório de referência de IST e Aids na cidade de São 

Paulo tinham entre 25 e 34 anos, seguido por 22,9% abaixo de 24 anos (LUPPI et al, 

2018). 

Verificou-se uma prevalência de exposição ao T.  pallidum de 11,8% (IC 95%: 

7,8-17,3) a qual foi 23 vezes superior à estimada em conscritos brasileiros 0,53% (IC 

95%: 0,45-0,61%) (RIBEIRO et al., 2012) e 8 vezes maior à encontrada em doadores 

de sangue de São Paulo 1,33% (IC 95%: 1,31-1,36%) (ALMEIDA NETO et al., 2009). 

Tais dados foram semelhantes a estudo na região Centro Oeste  com privados de 

liberdade onde essa taxa foi de 9,4% (IC 95%: 8,37–10,55) (CORREIA et al, 2017) e 

menores do que o encontrado em outro estudo no Quirguistão de 19,2% (IC 95%: 

15.1-23.5%) (AZBEL et al., 2016).  

Dessas 23 amostras positivas, 15 amostras, 7,7% (IC 95%: 4,7-12,5)  

apresentaram um título ≥1:8, representando que tais indivíduos se encontravam na 

fase ativa da infecção, sendo superior à encontrada em homens trabalhadores de 

indústrias do Brasil 1,9% (IC 95%: 1,52,5%; n = 2.751) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2008) e doadores de sangue de São Paulo 0,03% (IC 95%; 0,00-0,04%; n = 754.815) 

(ALMEIDA NETO et al., 2009). Esse achado é consistente com a pesquisa realizada 

com prisioneiros em São Paulo 5,3% (IC95%: 3,5-7,6) (EL MAERRAWI; CARVALHO, 

2015) e com alguns estudos internacionais realizados em indivíduos em diferentes 

condições de vulnerabilidade, sendo encontradas taxas de prevalência semelhantes 

as encontradas neste estudo sendo 9,2% em São Francisco (ROBERTSON, 2004), 

na Índia, variou de 6,9% em Hindu (IC 95%: 4,6-9,8)  e chegando a 14% em Nova 

York (ROSEMBLUM, 2001).  

Considerando pesquisa realizadas em prisioneiros de outros países, a 

prevalência da sífilis neste estudo foi similar à encontrada no Chile (7,2%) (BÓRQUEZ 

et al., 2017), Quirguistão (4,2%) (AZBEL et al., 2016), e superior a encontrada nos 

Estados Unidos (3%) (WIHRE et al., 2015) e México (3,3%) (ARREDONDO et al., 

2015). Apesar da alta prevalência demonstrada não é possível determinar se a 

infecção se deu em fase anterior a prisão, ou na prisão (visitas íntimas).  

Este trabalho demonstrou uma prevalência de sífilis ativa inferior ao número 

de indivíduos que já foram expostos ao T. pallidum e utilizou em sua metodologia de 

análise um algoritmo reverso (triagem com um TT e confirmação com um TNT) 

iniciado por meio de uma triagem com teste treponêmico (teste rápido), capaz de 
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identificar tanto sífilis tratada, quanto não tratada ou tratada de forma errônea com 

sensibilidade de 99,4% e especificidade de 99,5% (CDC, 2015; BINDER; THELL, 

2016) e infecções ativas, e uma posterior confirmação com teste não treponêmico 

(VDRL). Tal abordagem mostra que o diagnóstico reverso é mais eficaz que a 

tradicional por não perder indivíduos com sífilis secundária, latente ou tardia 

(LOEFFELHOLZ, 2012). Por exemplo, em Toronto (Canadá), o uso do algoritmo 

reverso aumentou em aproximadamente três vezes o diagnóstico confirmado de sífilis 

ativa quando comparado usando o rastreio com o VDRL (MISHRA et al., 2011). Assim, 

a utilização deste algoritmo pode servir para mensuração do risco e verificação da 

exposição ao T. pallidum em grupos mais vulneráveis, como usuários os indivíduos 

privados de liberdade. 

Estudo realizado em moradores de rua em São Paulo avaliou fatores 

epidemiológicos e comportamentais relacionados ao HIV em populações vulneráveis. 

Homens que fazem sexo com homem (HSH) tiveram uma taxa de infecção de HIV de 

3% na faixa etária entre 18 e 29 anos diminuindo conforme o aumento da idade. O 

mesmo estudo demonstrou a presença de sífilis em 2,4% dos indivíduos 

(GRANJEIRO, 2012). Em mulheres profissionais do sexo essas taxas foram de 5,0% 

para HIV e 2,4% para sífilis ativa (DAMACENA, 2014). 

 Em relação a outras IST, o presente estudo mostrou que 1,5% (IC 95%: 0,5-

4,5) dos indivíduos entrevistados eram portadores do HIV, tais dados corroboram com 

outro estudo realizado em Caruaru, PE onde a prevalência de HIV foi de 1,19% e em 

Mato Grosso do Sul 1,6% (ALBUQUERQUE et al, 2014; CORREIA et al., 2017). Em 

contraponto, a taxa global de soroprevalência para HIV em 2017 foi de apenas 0,47% 

(UNAIDS, 2017).  A taxa de prevalência de HIV demonstrada neste trabalho se mostra 

maior que a taxa global e tal fato pode ser parcialmente explicado pela vulnerabilidade 

da população em estudo. Indivíduos privados de liberdade tem maior limitação no que 

diz respeito ao acesso à serviços de saúde.  

 No presente estudo foi relatado apenas 1 caso de co-infecção HIV-Sífilis 

mas, apesar desse dado não ter apresentado uma relação significativa, a sífilis é um 

preditor para infecção por HIV por ser um indicativo de sexo sem proteção além de 

causar úlceras genitais com inflamação local e rompimento da barreira epitelial, 

facilitando assim a entrada de diferentes microorganismos (HO; LUKEHART, 2011).  

 Indivíduos infectados pelo HIV podem ter o histórico de sífilis agravado e 

tratamento dificultado. Ademais, é sabido que a sífilis se relaciona intimamente com o 
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aumento transitório de carga do HIV combinado com uma redução de células TCD4, 

fato esse que aumenta as chances de transmissão do HIV mesmo que tais indivíduos 

sejam submetidos ao tratamento com Terapia Antirretroviral (TARV) (BUCHACZ et al., 

2004; JARZEBOWSKI et al., 2012; LI et al., 2017). 

 A investigação demonstrou que 9,8% dos indivíduos que foram entrevistados 

relataram antecedentes de úlceras genitais, porém tal variável não foi relacionada à 

sífilis ativa pois, dos indivíduos que relataram úlcera, apenas 22,2% foram 

identificados como já expostos ao T. pallidum. Estes dados se diferem dos 

encontrados em outro estudo onde encontrou-se predição entre sífilis ativa e úlceras 

genitais em populações vulneráveis (FERNANDES, 2015), porém é importante 

ressaltar que essas lesões facilitam a entrada de microorganismos, induzem a 

ativação imunitária e favorecem a replicação viral, fatores que aceleram a 

transmissibilidade do HIV (HO; LUKEHART, 2011). 

 A análise bivariada apresentou uma associação marginal de antecedentes 

de IST e prevalência de sífilis (p=0,067) e tal associação também foi observada em 

outro estudo (ALBUQUERQUE, 2013) onde indivíduos que relataram alguma infecção 

sexualmente transmissível anterior tiveram o risco de infecção por sífilis aumentado 

em aproximadamente 2 vezes. Adicionalmente, foi observada uma associação entre 

o número de parcerias sexuais e o desfecho (p=0,039) porém a literatura não relaciona 

tal associação em indivíduos privados de liberdade do sexo masculino. Em estudo 

realizado em gestantes o número de parceiros sexuais no último ano foi considerado 

um fator determinante para sífilis (MACEDO, 2017). O histórico pregresso de IST 

aponta prática sexual de risco, isto somado ao elevado número de parcerias sexuais 

relatado pelos indivíduos entrevistados pode contribuir para o aumento da prevalência 

de infecção por sífilis no ambiente carcerário. 

 A regressão demonstrou um aumento da prevalência de sífilis ativa 

diretamente relacionada ao aumento do tempo de prisão. Até onde foi possível 

observar não há estudos que associe a tempo de cárcere e o índice de IST. Tal fato 

merece maiores observações e estudos futuros são necessários para elucidar o fato 

observado. 

 A orientação sexual não foi u fator de risco estatisticamente significativo 

neste estudo. Sexarca precoce, prostituição e relação sexual com usuários de drogas 

também não foram considerados fatores de risco, porém a relação sexual com 

profissionais do sexo foi considerada como fator protetivo para a transmissão do 
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Treponema (p = 0,009), sendo 36% menor quando comparado àqueles que não 

apresentavam essa característica. Isso pode ser explicado pelo maior esclarecimento 

desses profissionais quanto ao uso de preservativos incentivado por campanhas do 

Ministério da Saúde voltadas para esse público, baseados na política de minimização 

de danos (ANEXO 05 da Norma Técnica – Incentivo HIV/Aids e outras DST – Nº 

01/2002 - Portaria Nº  2314, de 20 de dezembro de 2002).  

 O uso inconsistente do preservativo foi relatado pela maioria dos 

participantes deste estudo. Esse resultado está coerente com um estudo realizado em 

2015, em que indivíduos privados de liberdade fazem uso irregular do preservativo, 

inclusive durante as relações que envolvem troca de sexo por dinheiro e/ou drogas 

(ARREDONDO, 2015). Apesar da ausência de associação estatística, o uso do 

preservativo apresenta importância epidemiológica nessa população, pois o não uso 

apresenta um dos principais fatores de risco para sífilis (LIAO et al., 2014). Portanto, 

estratégias de educação em saúde, adesão quanto ao uso, oferta, disponibilização e 

incentivo para o uso do preservativo, devem ser ações prioritárias na assistência à 

saúde de homens privados de liberdade, com foco na prevenção às IST, 

especialmente para a sífilis.  

 Em relação aos comportamentos de risco não sexuais, 72,5% dos indivíduos 

investigados declaram já terem feito o uso de drogas ilícitas, dados encontrados em 

outros estudos corroboram com nossos resultados (PUGA et al., 2017; SAHAJIAN; 

VERGIAT; POT, 2017). 

 Apesar de não representarem um fator preditivo para sífilis no presente 

estudo é importante ressaltar que o uso de drogas ilícitas, álcool ou a combinação de 

ambos pode predispor o indivíduo a comportamentos de risco como o não uso de 

preservativos, troca de sexo por drogas, alimento ou dinheiro e compartilhamento de 

seringas (TRENZ et al., 2013). Isto ocorre, pois, o uso de tais drogas afeta diretamente 

a capacidade de adesão ou negociação do sexo seguro (LOGAN et al., 2013; CHENG 

et al., 2016). 

 A identificação de indivíduos com positividade para sífilis e outras doenças 

infectocontagiosas favorece a elaboração de estratégias para tratamento e de 

monitoramento das mesmas, com vistas a diminuir sua propagação tanto entre a 

comunidade penal quanto na população geral. 

 Dentre as limitações do estudo é importante ressaltar que o delineamento 

transversal onde desfecho e variáveis de exposição são coletados de modo 
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simultâneo impossibilita identificar a causalidade dos fatores em questão. Além de 

que, foram incluídos homens privados de liberdade de apenas uma instituição não 

sendo, desse modo, representativo de todo o estado de Goiás. Além disso, o fato de 

os dados serem obtidos por meio de auto relato estão sujeitos a viés podendo ser 

tanto sub como superestimados.  

 Apesar de tais limitações os dados obtidos apresentam coerência com 

resultado de outro estudo (ALBUQUERQUE et al., 2014) indicando ser válido. Não 

obstante, os dados do presente estudo evidenciaram uma prevalência de sífilis alta 

em indivíduos privados de liberdade e servem como indicativo da imprescindibilidade 

de estratégias para prevenção e controle de infecções em tais indivíduos seja com 

ações educativas em saúde, seja por meio do diagnóstico rápido e eficiente e 

tratamento rápido.  
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7. CONCLUSÕES 

 

 Verificou-se elevada prevalência de exposição ao T. pallidum em indivíduos 

privados de liberdade (11,8%). 

 

 Verificou-se elevada prevalência de sífilis ativa em indivíduos privados de 

liberdade (7,7%). 

 

 Comportamentos sexuais ou não sexuais não foram por si só, preditivos de 

infecção por sífilis. 

 

 Relação sexual com profissionais do sexo foi considerada fator protetivo para 

a transmissão do Treponema (p=0,009), sendo 36% menor quando comparado 

àqueles que não apresentavam essa característica. 

 

 A prevalência de sífilis ativa aumentou com o aumento do tempo de prisão. 
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publications. Deutsches Ärzteblatt international. 2009. 106(36), pp. 578–83. doi: 
10.3238/arztebl.2009.0578. 

Stamm LV. Syphilis: antibiotic treatment and resistance. Epidemiol Infect 2015; 143(8): 
1567-1574. 

StataCorp (2015) Stata Statistical Software: Release 14. College Station, TX: 
StataCorp LP. 

Stoltey JE, Cohen SE. Syphilis transmission: a review of the current evidence. Sex 
Health. 2015; 12(2): 103-9. 

Strazza L.; et al. Estudo de comportamento associado à infecção pelo HIV e HCV 
em detentas de um presídeo de São Paulo. Rev. Saúde Pública. 2007; 23(1):197-
205. 

Strouhal M, Oppelt J, Mikalová L, Arora N, Nieselt K, González-Candelas F et al. 
Reanalysis of Chinese Treponema pallidum samples: all Chinese samples cluster 
with SS14-like group of syphilis-causing treponemes. BMC Res Notes. 2018; 11: 16. 

Tampa M, Sarbu I, Matei C, Benea V, Georgescu SR. Brief History of Syphilis. J Med 
Life. 2014 Mar 15; 7(1): 4–10. 

Tavares R, Gontijo EEL, Santos ES, Jubé JKB, Mazutti AR, Silva MG. Perfil de 
grávidas com sífilis, HIV+ ou hepatite B em Gurupi, Tocantins. Rev Saúde e 
Pesquisa 2014; 7(1): 3545. 

Tewari S, Moorthy N. Cardiovascular syphilis with coronary stenosis and aneurysm. 
Indian Heart J. 2014; 66(6): 735-6. 

Trenz RC, Scherer M, Duncan A, Harrel P, Moleko AG, Latimer W. Latente Class 
Analysis of Polysubstance Use, Sexual Risk Behaviors, and Infectious Disease 
Among South African Drug Users. Drug Alcohol Depend. 2013; 132(3):441-448. 

Tsang RS, Morshed M, Chernesky MA, Jayaraman GC, Kadkhoda K. Canadian 
Public Health Laboratory Network laboratory guidelines for the use of direct tests to 
detect syphilis in Canada. Can J Infect Dis Med Microbiol. 2015;26(Suppl A):A13-17. 

Parker ML, Houston S, Wetherell C, Cameron CE, Boulanger MJ. The Structure of 
Treponema pallidum Tp0624 Reveals a Modular Assembly of Divergently 
Functionalized and Previously Uncharacterized Domains. PLoS ONE; 2016. 
Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0166274. 

Tsimis ME, Sheffield JS. Update on syphilis and pregnancy. Birth Defects Res. 2017; 
109(5): 347-52. Available from: 10.1002/bdra.23562. 

UNAIDS/WHO Working Group on Global HIV/AIDS/STI Surveillance. Strategies and 
laboratory methods for strengthening surveillance of sexually transmitted infections. 
Switzerland: WHO. 2012 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3956094/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3956094/


84 
 

Unemo M, Ballard R, Ison C, Lewis D, Ndowa F, Peeling R. Laboratory Diagnosis of 
Sexually Transmitted Infections, Including Human Immunodeficiency Virus. Geneva: 
World Health Organization; 2013. Available from: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85343/1/9789241505840_eng.pdf 

Venâncio DS, Soares ICO, Vieira AS. The superlotation and mental disorders in the 
prisions: from inhuman imprisonment to madness. Ciência Atual. Vol 11, Nº 1 Pg. 02-
09. 2018. 

Walmsley R. World Pre-trial/Remand Imprisonment List (third edition). Institute for 
Criminal for Policy Research. 2016; 13 p. 

Watts PJ, Greenberg HL, Khachemoune A. Unusual primary syphilis: Presentation of 
a likely case with a review of the stages of acquired syphilis, its differential 
diagnoses, management, and current recommendations. Int J Dermatol. 2016; 55(7): 
714-28. Available from: 10.1111/ijd.13206. 

WHO. Baseline report on global sexually transmitted infection surveillance. 2012. 

WHO. Prisons and Health. 2014. 

WHO. Guideline on Syphilis screening and treatment for pregnant women. 2015. 

WHO. Strategies and laboratory methods for strengthening surveillance of sexually 
transmitted infection 2012. 2016. 

WHO. Global health sector strategy on sexually transmitted infections 2016–2021. 

June 2016.   

Wiehe SE, Rosenman MB, Aalsma MC, Scanlon ML, Fortenberry JD. Epidemiology 

of Sexually Transmitted Infections Among Offenders Following Arrestor Incarceration. 

American Journal of Public Health. December 2015, Vol 105, No. 12 

Wolgemuth CW. Flagellar motility of the pathogenic spirochetes. Semin Cell Dev Biol. 
2015; 46: 104-12. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ 
PMC4994469/pdf/nihms802862.pdf 

Workowski KA, Bolan GA. Centers for Disease Control and Prevention Sexually 
transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm Rep. 2015; 
61(S08): S759-62. Available from: https://watermark.silverchair.com/civ771.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

APÊNDICE A: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE ENFERMAGEM 

 

Rua 227, Qd. 68 s/nº, S. Leste Universitário, CEP74605-080, Goiânia, Goiás. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado Senhor, 

Você está sendo convidado para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Meu nome é Marcos André de Matos; sou professor da FEN/UFG e 

coordenador da pesquisa: Avaliação da vulnerabilidade social e em saúde dos 

indivíduos privados de liberdade e trabalhadores do sistema prisional do Estado 

de Goiás: um estudo multicêntrico. Minha área de atuação é Epidemiologia, 

prevenção e controle das doenças sexualmente transmissíveis. Este documento irá 

lhe fornecer informações importantes sobre o estudo. Por favor, leia as instruções 

abaixo atentamente e, em caso de dúvidas, esclareça-as junto à equipe, para decidir 

se participa ou não do estudo.  No caso de aceitar fazer parte do mesmo, assine ao 

final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Se ainda permanecer dúvidas, você poderá entrar em 

contato com os pesquisadores listados abaixo e em caso de dúvidas sobre os seus 

direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás UFG - Comitê de 

Ética em Pesquisa (CoEP) -Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - Prédio da 

Reitoria, Térreo - Campus II - Goiânia-GO CEP 74001-970 - Atendimento: dias da 

semana: segunda, quarta, quinta e sexta-feira, das 13:00 às 17:00 horas. Telefones: 

(62) 3521-1215 /1076 Fax: (62) 3521-1163. 

Título da pesquisa: Avaliação da vulnerabilidade social e em saúde dos indivíduos 
privados de liberdade e trabalhadores do sistema prisional do estado de Goiás: um 
estudo multicêntrico. 

 

Coordenador da Pesquisa: Profº Dr. Marcos André de Matos. 

Telefone para contato: (62) 3209-6280 Ramal 

Objetivo da pesquisa: O presente estudo tem como objetivo geral realizar inquérito 

de saúde dos indivíduos privados de liberdade do Estado de Goiás, com vistas ao 

atendimento das necessidades de saúde desses indivíduos em atendimento a 

PNAISP. 
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Condução do estudo: Você será orientado (a) sobre a importância, objetivos, riscos 
e benefícios da participação neste estudo. Seu nome não será divulgado, mantendo 
assim o seu anonimato. Você terá garantia de sigilo e direito de retirar seu 
consentimento a qualquer tempo, sem nenhum prejuízo à continuidade da pesquisa. 
O projeto de pesquisa possui várias etapas, sendo que você poderá participar 
de quantas etapas tiver interesse, sem nenhum prejuízo para você e sua 
segurança física e/ou saúde.  

 

Etapa 1: Inicialmente, sua participação será única, por um período aproximado de 1 
hora, no qual conversaremos sobre o tema em questão. Pedimos sua autorização 
para que responda ao instrumento de coleta de dados contendo perguntas sobre 
características sócio-demográficas, condições de saúde em geral e comportamentos 
de risco para as infecções pelo Vírus da Imunodeficiência Humana, hepatites A, B e 
C, sífilis, HTLV e tuberculose. Em caso de dúvida no preenchimento do instrumento, 
o entrevistador permanecerá ao seu lado para os devidos esclarecimentos. Após a 
coleta de dados, você será convidado para participar das ações educativas de 
prevenção e controle das doenças de transmissão sexual. Ainda, serão coletados 10 
ml de sangue por veia periférica para a realização dos testes rápidos e sorológicos 
para as infecções pelo HIV, hepatites A, B e C e sífilis e tuberculose. 

  

Etapa 2: Em seguida, se você ainda não foi vacinado contra hepatite B, e quiser ser 
vacinada, poderá receber a vacina contra hepatite B, que será dada em três doses, 
sendo uma no dia da entrevista, e as subsequentes serão agendadas com você, 
considerando os intervalos necessários entre as dose. Você tem toda a liberdade de 
aceitar ou não ser vacinado. Além disto, aproximadamente dois meses após a última 
dose da vacina teremos que coletar mais um pouco de sangue para saber se a vacina 
“pegou”. Caso não tenha “pegado” ofereceremos novas doses da vacina, conforme a 
recomendação do Ministério da Saúde do Brasil. 

 

Etapa 3: Se você for detectado positivo para sífilis, e quiser ser tratado, poderá 
receber o tratamento, que será dada em duas doses, utilizando o esquema de 
tratamento do Ministério da Saúde (no músculo dorso e/ou ventroglúteo). Após três 
meses teremos que coletar mais um pouco de sangue para saber se o tratamento foi 
eficaz. Caso não tenha “pegado” ofereceremos novas doses de medicamento, 
conforme a recomendação do Ministério da Saúde do Brasil. 

 

Etapa 4: Você ainda será convidado para receber ações educativas, sobre prevenção 
e controle de infecções de transmissão sexual, e após uma semana irá responder um 
questionário. Caso não tenha adquirido conhecimento ofereceremos outras atividades 
de educação em saúde. 

  

Etapa 5: Em outro momento, se quiser, você também pode participar de uma roda de 
conversa bem descontraída e interativa para discutirmos sexualidade, masculinidade 
e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. 
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Etapa 6: Você também pode ser selecionado para ser acompanhado por dez anos 
para avaliação dessas infecções. Se você concordar em participar, a cada seis meses, 
serão testados para essas infecções e receberá o resultado e tratamento indicado. Se 
após a realização dos exames, ainda restar algum “sangue” (soro), esse permanecerá 
congelado, podendo ser utilizado em futuras pesquisas com outros agentes 
infecciosos ou para detectar novas doenças, mediante a sua autorização e aprovação 
do(s) novo(s) projeto(s) pelo CEP da UFG e, quando for o caso, da Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa (CONEP).  

 

(       ) Declaro ciência de que meus dados coletados podem ser relevantes em 
pesquisas futuras e, portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados e/ou 
biorrepositórios ou biobancos. 

(      ) Declaro ciência de que meus dados coletados podem ser relevantes em 
pesquisas futuras e, mas não  autorizo a guarda do material em banco de dados e/ou 
biorrepositórios ou biobancos. 

Riscos: Os riscos da sua participação no estudo referem-se à punção de uma veia 
do seu braço, como a que você faz, quando precisa fazer outros exames laboratoriais 
que necessitam de sangue para sua realização. Todos os materiais nos testes rápidos 
e sorológicos, e vacinação serão estéreis e descartáveis. Ainda, os profissionais que 
irão realizar os testes rápidos e sorológicos, vacinar, e avaliação emocional seguirão 
as recomendações da coordenação de IST/HIV/Aids, Hepatites Virais e Tuberculose 
do Ministério da Saúde e ainda, da Sociedade Brasileira de Psicologia. 

 

Benefícios: Os benefícios indiretos com a participação neste estudo incluem o 
conhecimento sobre as IST/HIV/Aids, tuberculose e saúde em geral da população 
privada de liberdade do Estado de Goiás, o que fornecerá informações que serão 
valiosas na elaboração de medidas educativas-preventivas que contribuirão para a 
melhoria da qualidade de vida dessa população. Além disso, por meio da vacina contra 
hepatite B, você poderá ficar protegido contra essa doença de grande impacto na 
saúde dos privados de liberdade. Ainda, vocês serão submetidos a tratamento e 
acompanhamento imediatos caso o teste rápido e sorológico seja positivo para 
alguma das infecções. Por meio da Educação em Saúde vocês receberão 
informações podendo esclarecer dúvidas com relação à sua saúde em geral e caso 
necessário, receber tratamento psicológico. 

 

Confidenciabilidade e período de participação: Sua participação se dará no 
período da entrevista, nos testes rápidos e sorológicos, vacinação e atividades 
educativas. Se você consentir em participar do mesmo, as informações obtidas serão 
registradas em formulário próprio e serão mantidas em maior sigilo por todo o período. 
Portanto, seu nome não constará nos formulários, registros ou publicações. Ainda, 
você tem liberdade de retirar seu consentimento a qualquer tempo.  

  

Nome e Assinatura do pesquisador___________________________________ 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

Eu,____________________________________________________,RG/CPF/_____

_______________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo, sob a 

responsabilidade do Profº Dr. Marcos André de Matos como sujeito voluntário. Fui 

devidamente informado e esclarecido pelo 

pesquisador__________________________________________________ sobre a 

pesquisa, as várias etapas da investigação, os procedimentos nela envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi 

me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto 

leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/ 

tratamento. Assim sendo, autorizo minha participação na (s) etapa (s) da pesquisa:  

(   ) Etapa 1 

(   ) Etapa 2 

(   ) Etapa 3 

(   ) Etapa 4 

(   ) Etapa 5 

(   ) Etapa 6 

Local e data ____________________________________ 

Nome e Assinatura do sujeito ou Responsável:__________________________ 

 

Assinatura Dactiloscópica: 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e 

aceite do sujeito em participar. Testemunhas (não ligadas à equipe de 

pesquisadores): 

Nome_____________________________ Assinatura____________________ 

Nome:____________________________  Assinatura:____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

APÊNDICE B – Instrumento de Coleta de Dados 

Avaliação da vulnerabilidade social e em saúde dos indivíduos privados de liberdade 

e trabalhadores do sistema prisional do Estado de Goiás: um estudo multicêntrico 

INSTRUMENTO COLETA DE DADOS 

Data da Coleta ______/_____/_______ 

INICIAIS________________________ 

OBSERVAÇÃO: 

CRITÉRIOS ELEGIBILIDADE 

1- Qual a sua idade (em anos)?*___________________ IDADE(     ) 

2- Sexo:        (1) Masculino;          (2) Feminino;                SEXO(      ) 

3- Você nasceu em qual Estado? ____________________________ ESTAD (      ) 

4- Você aceita participa desta pesquisa? (0) Sim;   (1) Não                                                                             

se NÃO, qual motivo:  (1) medo de tirar sangue  (2) medo do  resultado   (3)estar  

saindo  do presídio    (4) medo de que a segurança saiba das respostas  (5) estar  bem  

de saúde     (6)  já conhece resultado  de sorologia   (7) já fez os testes e não teve 

resultado    (8)  não quer ser  "cobaia"    (9) Segurança não deixa  (10) sem 

motivo___________________________________  

ACEITA_P 

 (     ) 

 

MOTIVO_NAO 

(    ) 

SE A RESPOSTA FOR SIM CONTINUE A PESQUISA.  

SEÇÃO I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PENAL  

Q.01- Cidade_________________________________ CIDAD (     ) 

Q.02- Presídio_____________________________________ PRESIDIO (    ) 

Q.03- Número de registro _________________________________ N_REGIST (    ) 

Q.04- Código penal______________________________________ N_CRIME (     ) 

Q.05- Unidade prisional_____________________________________ OCAL_PR (    ) 

Q.06- Número da cela______________________________________ N_CELA (     ) 

Q.07- Tempo na unidade____________________________________ TEMP_PRES (      

Q.08- Tempo previsto de reclusão____________________________ TEMP_PENA  

(     ) 

ID: PL -/__/__/___/___/ 
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SEÇÃO II – DADOS SOCIODEMOGRAFICOS  

Q.09- Você já ficou preso antes?  (0) Sim  (1) Não 

Se a resposta for SIM, por quanto tempo? __________________________(mês) 

Qual (is) Estado (s) você ficou preso antes?_________________________ 

PRES_ANT(    ) 

TEP_PRES(    ) 

ESTD_PRES(    

) 

Q.10- Qual o motivo da sua prisão anterior?__________________________ MOT_PRS(     ) 

Q.11- Você já foi menor infrator? (0) Sim  (1) Não MENOR(      ) 

Q.12- Por quanto tempo você está preso? _________Mês TEP_PRESO  
(      ) 

Q.13- Mudou de pavilhão ou cela atualmente? (0) Sim    (1) Não                                   MUD_PV (      ) 

Q.14- Quantas pessoas ficam na sua cela?_______________________ PRES_CELA 

(      ) 

Q.15- Qual o tamanho da cela?___________________ TAM_CELA     ) 

Q.16- A cela tem janela?_________________________ JAN_CELA(    ) 

SEÇÃO III - DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

Q.17- Como você se classifica em relação à sua cor/raça? 

(1) Branco;      (2) Negro;      (3) Amarelo/Asiático;      (4) Pardo/Moreno;  

(5) Indígena; 

COR (    ) 

Q.18- Qual o seu estado civil?  

(1) Casado(a)/união estável; (2) Solteiro(a);  (3) Separado ou divorciado(a);  (4) 

Viúvo(a) 

Se SIM, para o item (1): Sua parceria está presa?          (0) Sim      (1) Não  

EST_CVIL (    ) 

 

PARCE_PRES

A(      ) 

Q.19- Você tem religião? (1) Não; (2) Católica; (3) Evangélica; (4) Espírita;  (5) Outra RELIG(      ) 

Q.20- Você estudou até que série (anos de estudo formal)? _________________ ESC0L(     ) 

Q.21- Você sente atração sexual por: (leia as opções, caso o participante não 

entenda) (1) Mulher;       (2) Homem;       (3) Homem e Mulher;  

ATR_SEX (   ) 

Q.22- Você se identifica como: 

(1) Heterossexual;      (2) Homossexual;      (3) Bissexual;      (4) Transgênero 

 

OR_SEX (   ) 

Q.23- Qual a sua profissão/ocupação? _________________ PROF(      ) 

Q.24- Qual a sua renda MENSAL? _________________ RENDA(      

) 

Q.25- De onde vem sua renda? (pode marcar mais de uma opção) OND_RENDA 
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(88) Não se aplica  (1)empregado com salário regular   

(2) trabalho temporário/autônomo  (3)encontra-se sob benefício  

   (4) conta com renda do conjugue/parente   (5) "Bico"     (6) prostituição 

    (7) fontes ilegais         (8)outros especifique ____________________ 

(      ) 

Q.26- Você participou do trafico de drogas? Pessoas?  (1) Não;   (2) Sim;  (3) 

Recusou 

Se SIM, Quando? (1) antes de ser preso; (2) preso; (3) Ambos. 

TRAFICO(      ) 

TRF_QDO 

(      ) 

SEÇÃO IV – DADOS SITUAÇÃO DE SAÚDE 

Q.27- Qual o seu peso?________________________ PESO(      ) 

Q.28- Qual a sua altura?_______________________ ALTURA(      ) 

Q.29- Você tem problemas de diabetes (diagnóstico médico)? (0) Sim;  (1) Não;   (99) 

Não sabe 

DIAB(      ) 

Q.30- Você tem problemas de coração (diagnóstico médico)?  (0) Sim;  (1) Não;   (99) 

Não sabe 

CORACÃO(     ) 

Q.31- Você tem problemas de pressão alta (diagnóstico médico)?  (0) Sim;  (1) Não;  

(99) Não sabe 

PRESSÃO(     ) 

Q.32- Você tem problemas de rins (diagnóstico médico)?  (0) Sim;  (1) Não;   (99) Não 

sabe 

RINS(      ) 

Q.33- Você tem problemas de fígado (diagnóstico médico)?  (0) Sim;  (1) Não;   (99) Não 

sabe 

FIGADO(      ) 

Q.34- Você tem problemas de nervos (diagnóstico médico)?  (0) Sim;  (1) Não;   (99) 

Não sabe 

NERVOS(      ) 

Q.35- Você tem problemas de pele (diagnóstico médico)?  (0) Sim;  (1) Não;   (99) Não 

sabe 

PELE(      ) 

Q.36- Você tem problema psicológico (diagnóstico médico)?  (0) Sim;  (1) Não;   (99) 

Não sabe 

PSICOL(      ) 

Q.37- Você já ficou internado durante a prisão por causa desses problemas?  

(0) Sim;  (1) Não. 

Se SIM: Qual o local? (1) No presídio;     (2)  Fora do presídio;   (3) Ambos. 

INTERNA(      ) 

 

OND_INTERN(      

) 

Q.38- Quando você fica doente quem te ajuda? 

(1) preso responsável; (2) amigo cela (3) advogado (4) direitos humanos (5) profissional 

AJUD_DOE(    ) 

Q.39- Você já tocou em sangue de outra pessoa (jogando bola, briga, prestando 

socorro)? (0) Sim;  (1) Não; ( 99) Não sabe 

SG_OUT(      ) 

Q.40- Você já fez pequenas cirurgias no presídio (retirada pinta, dente, unha 

encravada, etc)?  

(0) Sim;  (1) Não;    (99) Não sabe. Se SIM, Quem Fez?___________________________ 

CIRUG(      ) 

QUEM_CIR(    ) 

Q.41- Você já tomou medicamento na veia no presídio?  

(0) Sim;  (1) Não;    (99) Não sabe 

MED_PRES(   ) 

Q.42- Você toma remédio para alguma doença?   (0) Sim;    (1) Não;   (99) Não sabe REMED_DOE 
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O remédio é prescrição médica? (1) Não;  (2) Sim; (3) às vezes    

Se SIM: Qual a doença?_____________________________________________ 

(      ) 

REMED_MED 

(      ) 

QUAL_DOEN 

(      ) 

Q.43- Você toma hormônio (ficar musculoso)?   (0) Sim;    (1) Não ;   (99) Não sabe HOMONI(      ) 

Q.44- Você já fez exame próstata?   (0) Sim;    (1) Não ;   (99) Não sabe 

Se SIM: Qual? (1)Sangue (PSA);   (2)Toque;  (3)Ambos 

Quer fazer? (0) Sim;    (1) Não ;   (99) Não sabe 

Pq?_________________________________________ 

EX_PROSTA 

(      ) 

TP_PROSTA 

(      ) 

PQ_PROSTA 

(     ) 

Q.45- Você recebe preservativo?   (0) Sim;    (1) Não ;  

Se SIM, Quem? (1) Compro aqui; (2) Familiares; (3) parceria traz; (4) Presídio (5) outros 

REC_ PRSER(      

) 

 

QM_PRESER(      

) 

Q.46- Você conhece quais os tamanhos de 

preservativo?_____________________________    

PRESER_T(      

) 

Q.47- Você usa preservativo feminino?   (1) Não conhece;    (2) Sim;      (3) Não ;  PREV_FEM(      

) 

  

SEÇÃO V – DADOS COMPORTAMENTOS DE RISCO - SEXUAL  

Q.48- Com que idade você fez sexo pela primeira vez? ____________ IDA_SEX(      ) 

Q.49- Você já transou com quantas pessoas em toda sua vida?__________________ QT_SEXO(      ) 

Q.50- Você alguma vez na vida já fez sexo (pode marcar mais de uma opção): 

(1) Vaginal,   (2) Oral,   (3) Anal;   (4) Com o dedo;   (5) Sexo em grupo (mais de dois) 

SEX_VAG(      ) 

SEX_ORAL(    ) 

SEX_ANAL(    ) 

SEX_DEDO(   ) 

SEX_GRP(      ) 

Q.51- Você já teve relação sexual com pessoas do mesmo sexo (inclusive na 

adolescência)?   

(1) Sim;    (2) Não ;  (3) Recusou 

SEX_SEU(      ) 

Q.52- Você já teve relação sexual com profissional do sexo?     

(1) Sim;    (2) Não ;  (3) Recusou 

SEX_PROST(  

) 

Q.53- Você já PAGOU dinheiro/drogas/comida/benefício na prisão em troca de sexo?  

(0) Sim;    (1) Não ;  (8) Recusou 

SEX_PAGO(   ) 

Q.54- Você já  RECEBEU dinheiro/drogas/comida/benefício na prisão em troca de 

sexo? 

(0) Sim;    (1) Não ;  (8) Recusou 

SEX_RECEB 

(      ) 

Q.55- Você já foi forçado(a) fisicamente a ter relações sexuais contra sua vontade? 

(0) Sim;    (1) Não ;       (99) Não sabe;        (88) Recusou 

No presídio?  (1) Sim;  (2) Não  (3) Ambos             

FORÇ_SEX 

(      ) 

 

OND_SEXFÇ 

(      ) 
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Q.56- Você já teve relação sexual com parceria portador do IST/HIV/AIDS?  

(0) Sim;    (1) Não ;   (99) Não sabe 

Se SIM: Você usou camisinha durante esta relação?   

(0) Sim;    (1) Não ;    (99) Não sabe; 

SEX_HIV(      ) 

 

SEX_HIVPRV 

(      ) 

Q.57- Você já teve relação sexual com parceria usuária de drogas?  

(0) Sim;    (1) Não ;   (99) Não sabe 

Se SIM: Você usou camisinha durante esta relação?   

(0) Sim;    (1) Não ;    (99) Não sabe; 

SEX_DROG 

(      ) 

 

SEX_DRGPR 

(      ) 

Q.58- Você tem/teve parceria sexual atualmente? (0) Sim;    (1) Não 

Se SIM: Com quantos parceiros você teve relação (6 meses)? _________________ 

Com quem? (pode marcar mais de uma) 

(1) companheiro(a) de cela;  (2) Prostituta(o);   (3) Esposa(o);    (4) Conhecida(o)  (5) 

Presa(o) 

PARC_SEX(    ) 

 

NPARC_SEX 

(      ) 

PARC_CELA 

(      ) 

PARC_PROT 

(      ) 

PARC_ESP 

(      ) 

PARC_CONH 

(      ) 

PARC_PRES 

(      ) 

Q.59- Com parceria fixa, você usa/usou camisinha?  

(1) Nunca; (2) Ás vezes; (3) Sempre; 

Por quê?________________________________________ 

PREV_FIXA 

(    ) 

PGPREV_FX 

(      ) 

Q.60- Com parceria eventual, você usa/usou camisinha?  

(1) Nunca; (2) Ás vezes; (3) Sempre 

Por quê?________________________________________ 

PREV_EVNT 

(      ) 

PGPREV_EV 

(      ) 

Q.61- O preservativo já estourou com você em alguma relação sexual? 

(1) Sim (2) Não (3) Não sabe.  

O que você fez?_________________________ 

PREV_EST 

(      ) 

FEZ_PREV 

(      ) 

SEÇÃO VI – CONHECIMENTO  

Q.62- Você já fez o teste para HIV?    (0) Sim;    (1) Não ;          (99) Não sabe 

Se SIM: Qual foi o resultado?  (1) Positivo;  (2) Negativo;  (99) Não sabe;    (8) Recusou 

Você sabe dizer o ano do seu diagnostico da infecção pelo HIV?_____________ 

Se Sim, Como esta o tratamento?  (1) Em andamento;  (2) Abandonou 

Você sabe dizer o ano que começou a tratar o 

HIV?_________________________________ 

Quais os remédios que você utiliza para o tratamento do HIV? 

_________________________________________________________________ 

TEST_HIV(      ) 

HIV_RESUL 

(      ) 

ANO_HIV(      ) 

TRAT_HIV(     ) 

TRA_ANO(      ) 

MED_HIV(      ) 

Q.63- Você já fez o teste para Hepatite B?    (0) Sim;    (1) Não ;          (99) Não sabe 

Se SIM: Qual foi o resultado?  (1) Positivo;  (2) Negativo;  (99) Não sabe;    (8) Recusou 

TEST_HBV 

(      ) 

HBV(      ) 
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Se Sim, Como esta o tratamento?  (1) Terminou;  (  ) Em andamento;  (  ) Abandonou TRAT_HBV 

(      ) 

Q.64- Você já fez o teste para Hepatite C?     (0) Sim;    (1) Não ;          (99) Não sabe 

Se SIM: Qual foi o resultado?  (1) Positivo;   (2) Negativo;   (99) Não sabe; (8) Recusou 

Se Sim, Como esta o tratamento?  (1) Terminou;  (  ) Em andamento;  (  ) Abandonou 

TEST_HCV 

(      ) 

HCV(      ) 

TRAT_HCV 

(      ) 

Q.65- Você já fez o teste para SÍFILIS?            (0) Sim;    (1) Não ;          (99) Não sabe 

Se SIM: Qual foi o resultado? (1) Positivo;    (2) Negativo;  (99) Não sabe;    (8) Recusou 

Se Sim, Como esta o tratamento?  (1) Terminou;  (  ) Em andamento;  (  ) Abandonou 

TEST_SIF(      ) 

SIF(      ) 

TRAT_SIF(      ) 

Q.66- Você já apresentou algum desses sinais e sintomas? (pode marcar mais de uma 

opção) 

(1) Nenhum;  (2) Corrimento;    (3) Feridas na genitália;   (4) Verrugas no 

pênis/vagina/ânus; (5) Dor pélvica/pé da barriga; (6) Dor e ardência/queimação ao urinar;  

(7) Coceira 

O que você fez?___________________________________________ 

SIN_IST(      ) 

 

 

FEZ_IST(      ) 

Q.67- Você já teve Doença (Infecção) Sexualmente Transmissível? (0) Não;(1) Sim; 

(99) Não sabe 

Se SIM: Qual?___________________________________________________       

Fez tratamento? (0) Sim;    (1) Não ;  Se SIM: Qual?______________________________ 

IST(    ) 

QUAL_IST 

(      ) 

TRAT_IST(      ) 

Q.68- Qual pessoa você acha que tem mais risco de pegar IST (pode marcar mais de 

uma opção)? 

(1) Homem  (2) Mulher (3) Homossexual homem  (4)  Homossexual mulher (5)  

Transgênero 

Por quê?________________________________________________________  

RISC_MAIS 

(      ) 

 

RISC_PQ(      ) 

Q.69- Você ficaria em uma cela com uma pessoa com HIV? 

(0) Sim;   (1) Não ;     (99) Não sabe 

PQ?________________________________________________ 

CELA_HIV 

(      ) 

Q.70- Quais as hepatites podem ser transmitidas por inseto, como mosquito ou 

pernilongo? 

 (1) Hepatite A; (2) Hepatite B; (3) Hepatite C; (4) Hepatite D; (99) Não sabe. 

MOSCA(      ) 

Q.71- Quais as hepatites podem ser transmitidas por uso de banheiro público? 

 (1) Hepatite A; (2) Hepatite B; (3) Hepatite C; (4) Hepatite D; (99) Não sabe. 

BANHEIRO 

(      ) 

Q.72- Quais as hepatites podem ser transmitidas por compartilhar escova de dente? 

 (1) Hepatite A; (2) Hepatite B; (3) Hepatite C; (4) Hepatite D; (99) Não sabe. 

ESCOVA(      ) 

Q.73- Quais as hepatites podem ser transmitidas compartilhar seringas? 

 (1) Hepatite A; (2) Hepatite B; (3) Hepatite C; (4) Hepatite D; (99) Não sabe. 

SERINGA(      ) 

Q.74- Quais as hepatites podem ser transmitidas ao não usar preservativo? 

 (1) Hepatite A; (2) Hepatite B; (3) Hepatite C; (4) Hepatite D; (99) Não sabe. 

PRESERV(      ) 

Q.75- Quais as hepatites podem ser transmitidas por compartilhar alicate, lixa? 

 (1) Hepatite A; (2) Hepatite B; (3) Hepatite C; (4) Hepatite D; (99) Não sabe. 

OBJETO(      ) 
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Q.76- Quais as hepatites podem ser transmitidas por hemodiálise, endoscopia? 

 (1) Hepatite A; (2) Hepatite B; (3) Hepatite C; (4) Hepatite D; (99) Não sabe. 

HEMOD(      ) 

Q.77- Quais as hepatites podem ser transmitidas em tatuagem e piercing? 

 (1) Hepatite A; (2) Hepatite B; (3) Hepatite C; (4) Hepatite D; (99) Não sabe. 

TATOO(      ) 

Q.78- Você conhece hepatite C? (0) Sim;   (1) Não ;     (99) Não sabe 

Se SIM. Tem vacina?__________________________________ 

SAB_HCV(      ) 

VAC_HCV(      ) 

Q.79- Você conhece hepatite A? (0) Sim;   (1) Não ;     (99) Não sabe 

Se SIM. Tem vacina?__________________________________ 

SAB_HAV(      ) 

VAC_HAV(      ) 

Q.80- Você conhece hepatite B? (0) Sim;   (1) Não ;     (99) Não sabe 

Se SIM. Tem vacina?__________________________________ 

SAB_HBV(      ) 

VAC_HBV(      ) 

Q.81- Você já foi vacinado contra hepatite B?   (0) Sim;   (1) Não ;     (99) Não sabe 

Se SIM, quantas doses?___________ 

Anotar se tiver no prontuário_________________________ 

VACI_HBV 

(      ) 

DOSE(      ) 

PRONT(      ) 

Q.82- Você já foi vacinado contra hepatite A?   (0) Sim;   (1) Não ;     (99) Não sabe 

Se SIM, quantas doses?___________ 

Anotar se tiver no prontuário_________________________ 

VACI_HAV 

(      ) 

DOSE(      ) 

PRONT(      ) 

Q.83- Você conhece alguém com hepatite? 

(0) Sim;   (1) Não ;     (99) Não sabe 

Se SIM. Qual hepatite? (1) HAV; (2) HBV; (3) HCV; (4) Não sabe 

  Se SIM. Quem? (1) Mãe; (2) Pai; (3) Irmão; (4) Cônjugue; (5) Filho(a); (6) Amigo de cela; 

(7) outros 

ALG_HEP(      ) 

QUAL(      ) 

QUEM(      ) 

Q.84- Você conhece alguém com HIV/AIDS? 

(0) Sim;   (1) Não ;     (99) Não sabe 

Se SIM. Quem? (1) Mãe; (2) Pai; (3) Irmão; (4) Cônjugue; (5) Filho(a); (6) Amigo de cela; 

(7) outros 

 

ALG_HIV(      ) 

QUEM(      ) 

Q.85- Você conhece alguém com tuberculose? 

(0) Sim;   (1) Não ;     (99) Não sabe 

Se SIM. Quem? (1) Mãe; (2) Pai; (3) Irmão; (4) Cônjugue; (5) Filho(a); (6) Amigo de cela; 

(7) outros 

ALG_TB(      ) 

QUEM(      ) 

  

SEÇÃO VII – DADOS COMPORTAMENTOS DE RISCO  

Q.86- Você já usou droga ilícita?      

(0) Sim;   (1) Não ;     

Se SIM: Qual? (pode marcar mais de uma opção)       

(1) Maconha;      (2) Cocaína injetada;   (3) coceína jumada (4) Crack;      (5) Merla;  (6) 

Pasta base;  (7) Oxi;  (8) Cola/solvente/tiner;     (9) Lança perfume;     (10) Anfetaminas 

(11) __________ 

Compartilhou:  

DROG(      ) 

 

Q_DROG(      ) 

 

COMP_DRG(      

) 
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( 1 ) Seringa/agulha;       ( 2 ) Canudo;    ( 3 ) Cachimbo;      ( 4 ) Lata;     ( 5 ) Copo  (6) 

Outros 

Q.87- Você já usou droga na veia?    (0) Sim;   (1) Não 

Se SIM: Você compartilhou a mesma seringa/agulha?     (0) Não;     (1) Sim;      (99) Não 

sabe 

DROG_VEI 

(      ) 

DROG_SG 

(      ) 

Q.88- Você já tomou alguma bebida alcoólica?  

( 1 ) Não bebe;          ( 2 ) bebe todos os dias;     ( 3 ) bebe aos finais de semana                                                            

( 4 ) bebe pelo menos uma vez na semana;      ( 5 ) bebe menos de uma vez por mês   

ALCOL(      ) 

Q.89- Você já fumou?  

( 1 ) Não;          ( 2 )  todos os dias;     ( 3 ) Parei 

FUMO(      ) 

Q.90- Você já recebeu transfusão de sangue?    (0) Sim;   (1) Não;    (99) Não sabe;  

Se SIM: Quando?    (1) Antes de 1994;      (2) Depois de 1994;      (99) Não sabe; 

TRANSF(     ) 

Q.91- Você já compartilhou objetos com outras pessoas?     (0) Sim;   (1) Não 

Se SIM, Qual? (1) Alicate; (2) Cortador de unha; (3) Escova de dente; (4) Lâmina de 

barbear 

OBJ(      ) 

 

Q.92- Você tem piercing no corpo (vale brinco)?   (0) Sim;   (1) Não. 

Se SIM. Quantos?______________________Onde fez? (1) Presídio;  (2) Fora;  (3) 

Ambos 

PIERG(      ) 

 

Q.93- Você tem tatuagem no corpo?   (0) Sim;   (1) Não; 

Se SIM. Quantos?________________________________ 

Onde fez? (1) Presídio;  (2) Fora;  (3) Ambos 

TATOO(      ) 

QT_TATO(      ) 

OND_TATO 

(      ) 

Q.94- Você já fez acupuntura?    (0) Sim;   (1) Não;     (99) Não sabe;  ACUMP(      ) 

Q.95- Você já fez tratamento de dente? (0) Sim;   (1) Não; 

Se SIM: Com quem?  (1) Prático;     (2) Dentista/Graduado  (3) Colegas (4) Não sabe 

graduação 

DENTE(      ) 

TP_DET(      ) 

Q.96- Você tem cabresto no pênis (circuncisão) 

(0) Sim;   (1) Não; 

     Se Não: Como? (1) Rompeu na adolescência; (2) Rompeu Jovem; (3) Cirurgia; (4) Não 

sabe 

CIRCU(      ) 

MT_CIRCU 

(     ) 

SEÇÃO VIII – DADOS TUBERCULOSE   

Q.97- Você já fez o teste para tuberculose?            (0) Sim;   (1) Não ;          (99) Não 

sabe 

Se SIM: Qual foi o resultado? (1) Positivo;    (2) Negativo;  (99) Não sabe; 

Se Sim, Como esta o tratamento?  (1) Terminou;  (  ) Em andamento;  (  ) Abandonou 

TEST_TB(      ) 

TB_RESUL 

(      ) 

 

Q.98- Você tem a marca vacina BCG? (olhar o braço direito) (0) Sim;   (1) Não; (99) Não 

sabe 

BCG(      ) 

Q.99- Você é um sintomático respiratório? (0) Sim;   (1) Não; (99) Não sabe 

Definição = SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO: (tosse por mais de duas semanas) E/OU 

(febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento e cansaço/fadiga). 

SR_TB(      ) 
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ESTUDO DROGAS SSIST – OMS?  

Q.100- Você vai participar do estudo? (0) Sim;   (1) Não SSIST(      ) 

  

ESTUDO CONHECIMENTO HIV?  

Q.101- Você vai participar do estudo? (0) Sim;   (1) Não CONH(      ) 

ESTUDO VACINA  

Q.102- Você quer receber a vacina contra hepatite B? (0) Sim;   (1) Não 

Motivo:____________________________________________ 

VAC_REC(      ) 

MOTIV(      ) 

Q.103- Você vai participar do estudo? (0) Sim;   (1) Não 

Motivo:____________________________________________ 

VAC_EST(      ) 

MOTIV(      ) 

Q.104- Vacina (imunobiológico) escolhida  

(Laboratório) ________________________________ 

VACINA(      ) 

Q.105- Esquema escolhido: (1) Tradicional;   (2) Acelerado; ESQ_VC(      ) 

Q.106- (1) Primeira data___/___/____ 

Eventos adversos: (1) Calor; (2) Rubor; (3) Enduração; (4) Febre; (5) Dor; Qto 

___________ 

1_DATA(      ) 

Q.107- (2) Segunda data ___/___/____ 

Eventos adversos: (1) Calor; (2) Rubor; (3) Enduração; (4) Febre; (5) Dor; Qto 

___________ 

2_DATA(      ) 

Q.108- (3) Terceira data___/___/____ 

Eventos adversos: (1) Calor; (2) Rubor; (3) Enduração; (4) Febre; (5) Dor; Qto ________ 

3_DATA(      ) 

Q.109- (4) Quarta data ___/___/____ 

Eventos adversos: (1) Calor; (2) Rubor; (3) Enduração; (4) Febre; (5) Dor; Qto ________ 

4_DATA(      )  

Q.110- Local de aplicação:  

(  ) Deltoide;   (   ) Ventroglúteo;  (   ) DorsoGlúteo 

LOCAL_VAC(      

) 

Q.111- Abandono do estudo? 

Motivo:_____________________________________ 

ABAND(      ) 

MOT_ABD 

(      ) 

ESTUDO QUALITATIVO  

  

Você vai participar do estudo? (0) Sim;   (1) Não 

Critério:_________________________________________ 

Motivo recusa:_____________________________________ 

QUALI(      ) 

CRIT(      ) 

MOT_NAO(      

) 

  

RESULTADO TESTE RÁPIDO  

HIV 1 e 2:          (1) Positivo      (2) Negativo                  

Laboratório_________________________    

RES_HIV(      ) 

HIV- Fluido oral:  (1) Positivo (2) Negativo                    

Laboratório________________________  

RES_HIV2(      

) 
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Visto do supervisor de coleta_____________________________________ 

Entrevistador:__________________________________________________ 

 

 

 

Hepatite B:      (1) Positivo      (2) Negativo                    

Laboratório_________________________ 

RES_HBV(      ) 

Hepatite C:      (1) Positivo      (2) Negativo                    

Laboratório_________________________   

RES_HCV(      ) 

Sífilis:               (1) Positivo      (2) Negativo                   

Laboratório_________________________ 

RES_SIF(      ) 

Tuberculose:               (1) Positivo      (2) Negativo                   

Laboratório___________________ 

RES_TB(      ) 

RESULTADO PROVA TUBERCULÍNICA  

Prova tuberculínica: (1) Positivo      (2) Negativo              PT_TB(      ) 

Escaro: (1) Positivo      (2) Negativo              ESC_TB(      ) 

Cultura: (1) Positivo      (2) Negativo              CULT_TB(      ) 

Abandono do estudo? 

Motivo:_____________________________________ 

ABSD_TB(      ) 

MOTV(      ) 

RESULTADO TESTE SOROLÓGICO  

 Anti-HBs:          (1) Reagente          (2) Não reagente             (3) Indeterminado ANTI_HBS 

(      ) 

HBsAg:              (1) Reagente         (2) Não reagente              (3) Indeterminado HBSAG(      ) 

anti-HBc:           (1) Reagente         (2) Não reagente              (3) Indeterminado ANTI_HBC 

(      ) 

Anti-HIV:          (1) Reagente         (2) Não reagente              (3) Indeterminado ANTI_HIV(      ) 

 Anti-HCV:         (1) Reagente         (2) Não reagente              (3) Indeterminado ANTI_HCV 

(      ) 

Anti-HAV::         (1) Reagente         (2) Não reagente              (3) Indeterminado ANTI_HAV 

(      ) 

HTLV::         (1) Reagente         (2) Não reagente              (3) Indeterminado HTLV(      ) 

VDRL:                 (1) Reagente         (2) Não reagente              (3) Indeterminado VDRL(      ) 

Anti-T. pallidum: (1) Reagente            (2) Não reagente           (3) Indeterminado PALLID(      ) 

Anti-HBs: quantitativo__________________________________________ ANTI_HBS_Q 

(      ) 

ANÁLISE PRONTUÁRIO  
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ANEXO A: Carta de Anuência 

 

 

 

 



100 
 

ANEXO B - Teste rápido Alere sífilis 
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ANEXO C: VDRL teste 
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ANEXO D: Ficha de Notificação Compulsória 
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ANEXO E: Comitê de ética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

 

 

 



109 
 

 

ANEXO F: Financiamento 
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ANEXO G - Fotos 

  

Foto 1: Capacitação dos auxiliares de pesquisa na 

FEN/UFG em parceria com o NECHAI. 

 

 

 

 

 

 

Foto – Capacitação dos auxiliares de pesquisa 

UEG/Campus Itumbiara. 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Sensibilização dos agentes 

penitenciários da Unidade Prisional de 

Itumbiara 

 

 

 

 

 

Foto 4: teste piloto 

 


