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RESUMO

Justificativa: Há, na literatura, importante descrição de quadros de coinfecção entre HIV e

sífilis, duas das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) mais prevalentes na atualidade.

Em tal associação, pacientes com ISTs ulcerativas, principalmente sífilis, são mais propensos

a contrair e transmitir (quando infectados) o vírus HIV, enquanto pacientes soropositivos

apresentam maior probabilidade de aquisição de outras infecções sexualmente transmissíveis,

especialmente quadros sifilíticos, com evolução anormal e potencialmente mais grave da

infecção. Objetivo: Definir os fatores de risco mais comumente associados à coinfecção de

HIV e sífilis na literatura. Metodologia: Na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde

(BVS), foram realizadas buscas de artigos utilizando-se os descritores “HIV”, “Syphilis”,

“Coinfection” e “Risk factors”, associados ao operador booleano “AND”. Dos 706 artigos

encontrados, excluíram-se aqueles cujo acesso e / ou uso em outros trabalhos não era gratuito,

aqueles cujo título não correspondia ao tema da presente revisão e duplicatas. Após os

critérios de exclusão terem sido considerados, 28 artigos foram contemplados para análise.

Resultados: Os fatores de risco mais comumente encontrados na literatura foram o grupo

homens que fazem sexo com homens, sexo masculino, histórico de mais de um parceiro

sexual, baixa escolaridade, histórico prévio ou em coinfecção de outras IST´s e de prática

sexual sem preservativo. Conclusão: Fatores sócio-comportamentais de risco foram os mais

relevantes, indicando a necessidade de intervenções educacionais e de saúde pública para

garantir melhor prevenção e manejo clínico dos agravos analisados.
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INTRODUÇÃO

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) estão entre os problemas de saúde

pública mais comuns em todo o mundo, com uma estimativa de 376 milhões de casos novos

por ano18. Dentre estas ISTs, o HIV destaca-se por ainda configurar preocupante epidemia na

atualidade7. Em 2020 a estimativa era que 37,7 milhões de pessoas viviam com HIV em todo

o mundo, sendo um total de 1,5 milhão de pessoas que adquiriram o vírus somente em 2020 e

680.000 pessoas que morreram de causas relacionadas ao HIV no mesmo ano7.

Seu agente etiológico é viral e invade as células humanas através de ligação aos

linfócitos T CD4+ e aos receptores de quimiocinas específicas, como a CXCR4 dos linfócitos

T e a CCR5 dos macrófagos15. Após a ligação aos receptores, ocorre a fusão da membrana do

HIV com a membrana da célula infectada, permitindo a inserção do capsídeo e do material

genético viral na célula e o início de seu ciclo de replicação15.

Com transmissão por via sexual, vertical e sanguínea, existem diferentes formas

clínicas ligadas à dispersão e replicação do vírus pelo organismo15. Na fase aguda inicial, com

alta viremia plasmática, surgem sintomas como febre, adenopatia e ulcerações mucocutâneas,

sendo geralmente autolimitada15. Em seguida, ocorre a fase assintomática correspondente ao

período de latência viral, com constante perda de linfócitos CD4 +13. Com a imunodeficiência

gerada pela morte das células, tal período pode evoluir para uma fase sintomática inicial com

fadiga, emagrecimento e diarreias que, por fim, pode prosseguir para a AIDS, fase final

marcada por repetidas ocorrências de agravos oportunistas15 ou neoplasias13.

Diversos quadros podem afetar a saúde de pacientes soropositivos, com destaque para

a coinfecção de ISTs entre essa população14, podendo levar à queda da contagem de CD4+,

aumentando a carga viral de HIV no sangue3,5 e na secreção genital5,4,16, favorecendo a

transmissão e infecção por HIV. Pode prejudicar, ainda, o efeito da terapia antirretroviral

(ART)14 - combinação de 3 classes de drogas de combate a retrovírus, usado no tratamento de

pacientes HIV-positivos6.

Nesse contexto, uma das infecções mais comumente associadas ao HIV é a sífilis,

agravo em estado de emergência global com expressivo número de casos (7,1 milhões de

novos casos em 2020)7, tendo sido definida pela OMS como uma das prioridades na

implantação de ações de prevenção e controle de ISTs nos anos de 2016 a 20217. É causada

pelo agente etiológico Treponema pallidum, uma bactéria que pode ser transmitida por via



sexual, transversal, transfusão ou inoculação direta com sangue contaminado e por

transplante de órgão infectado2. Seu curso de evolução normal compreende quatro formas

distintas e a partir do surgimento de uma lesão específica, geralmente indolor, no local da

inoculação. Pode evoluir e acometer pele, mucosas e órgãos internos associados à dispersão

do vírus pelo organismo e, se não tratada, pode desenvolver período de latência com duração

indefinida2. Em sua fase final, pode haver tanto formação de granulomas destrutivos

acompanhados de lesões de pele, quanto acometimento de coração e artérias (sífilis

cardiovascular) e sistema nervoso (neurossífilis)2.

A sífilis, assim como outras IST’s, atua sinergicamente com o HIV, tanto aumentando

a suscetibilidade à infecção quanto levando a piores resultados de saúde10. A ulceração

genital e inflamação17 sifilítica podem aumentar a taxa de aquisição do HIV de duas a quatro

vezes e o risco de transmissão de duas a nove vezes10. Além de serem mais suscetíveis a

contrair outras ISTs, pacientes que vivem com o HIV podem desenvolver quadros de

evolução anormal da sífilis, como formas assintomáticas por consequência da baixa ativação

de células B (componentes essenciais da resposta humoral contra sífilis), o que gera grande

dificuldade diagnóstica e favorece a evolução do quadro para formas mais graves15.

Assim, o presente trabalho objetivou apresentar através da literatura os fatores de

risco mais comumente associados à coinfecção entre HIV e sífilis.

METODOLOGIA

Na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), buscaram-se artigos com os

descritores “HIV”, “Syphilis”, “Coinfection”, “Risk factors”, associados ao operador

booleano “AND”. Dos 706 encontrados, excluíram-se aqueles cujo acesso e / ou uso em

outros trabalhos não era gratuito; trabalhos cujo título não correspondia ao tema da presente

revisão e duplicatas (mantendo-se, portanto, somente uma cópia). Após os critérios de

exclusão terem sido considerados, 28 artigos foram contemplados para análise, sendo estes 10

estudos de coorte (4 prospectivos e 6 retrospectivos) e 18 estudos transversais.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O grupo homens que fazem sexo com homens (HSH) foi citado frequentemente como

fator de risco para coinfecção de Sífilis e HIV, tendo sido utilizado por uma parcela



significativa de artigos como amostra populacional e obtendo fatores de risco

perfis-específicos (Figura 1). O grupo de profissionais do sexo também foi elencado, com o

tempo de trabalho com sexo e a presença de ulcerações genitais nas mulheres como fatores de

maior susceptibilidade à coinfecção na população pesquisada11.

O destaque aos perfis conhecidamente de risco por fatores histórico-culturais é

importante para delimitar grupos alvo de possíveis intervenções de saúde, entretanto, em

estudos mais recentes pesquisados, cuja amostra populacional foi mais abrangente, nota-se

uma alteração no padrão de prevalência da coinfecção avaliada, e carece de mais estudos para

ser comprovada. HAULE (2020) traz resultados divergentes quanto aos principais fatores de

risco encontrados e definiu como mais suscetíveis o sexo feminino e parceiros em relações

monogâmicas, observados devido às desiguais relações de gênero e poder, além do precário

acesso à educação e a falta de oportunidades de crescimento socioeconômico oferecidos, em

especial, a mulheres, como estudado pelo autor. Paralelamente, ANG (2020)1 demonstra que

houve maior aumento da transmissão de sífilis dentre os homens heterossexuais (nos quais o

número de casos de sífilis em pacientes HIV positivos aumentou cerca de 535% entre 2016 e

2017), quando comparados aos pacientes HSH (que tiveram aumento de cerca de 240% de

casos no mesmo período).

Ainda há grande estigma na transmissão dos dois agravos, pela associação ao

comportamento sexual considerado “promíscuo” e pela transmissão histórica associada ao

grupo HSH, o que gera reduzida busca por testagem e acompanhamento tanto pelos grupos

discriminados, quanto pelos outros perfis, que associam os agravos apenas ao perfil de risco.

Fatores ligados ao comportamento considerado de risco foram recorrentes (Figura 2).

A prática de sexo comercial, a realização de sexo sem preservativo e o ato de possuir



múltiplos parceiros sexuais foram comumente encontrados, demonstrando forte necessidade

de intervenções para a conscientização e educação em saúde, com ações para compreensão da

prática sexual segura, com a distribuição de insumos de preservação e orientação sobre sua

forma de utilização. Além disso, o uso de drogas (intravenosas, ilícitas e recreacionais), e

histórico de abuso de álcool também foram associados ao maior risco de coinfecção.

Dentre os fatores sociodemográficos (Figura 2), o sexo masculino foi o mais relatado.

Entretanto, um dos artigos analisados não corroborou com tal tendência ao relatar o sexo

feminino como mais suscetível à coinfecção9. O critério de idade também foi elencado, com

faixas etárias de risco relatadas (Figura 3). Além disso, dados socioeconômicos associados à

maior predisposição à coinfecção foram comumente elencados, sendo o baixo nível

educacional e a baixa renda os principais associados, o que demonstra a necessidade de

ampliar o acesso às informações ligadas aos quadros sifilíticos e de HIV e à prevenção de

ambos, buscando desestigmatizar o tópico e alertar que a preocupação e cuidado devem ser

gerais, e não perfis-específicos.



Fatores ligados ao quadro clínico de HIV também foram elencados, como o tempo do

diagnóstico mais antigo. Em contrapartida, um dos artigos analisados atrela maior risco a

diagnósticos mais recentes (há menos de 3 anos)8. A presença de histórico de ISTs prévias ou

concomitantes à coinfecção também foi demonstrada como fator de risco, destacando-se

quadros prévios de hepatite B e da própria sífilis.

A variação de tratamentos para o HIV também foi relatada, destacando-se a utilização

de terapia antirretroviral (ART/HAART), elencada tanto como fator de risco, quanto de

proteção, necessitando estudos adicionais para melhor investigação. Além desta, o tratamento

atrelado à quimioterapia foi associado a uma maior predisposição à coinfecção. Vale destacar

o perfil imunológico relatado por NISHIJIMA (2016), ANG (2016) e TSACHOURIDOU

(2016), que demonstram uma alta contagem de células CD4+ observada em pacientes em

uso de ART. NISHIJIMA (2016) ainda relata que a taxa de coinfecção é mais provável em

pacientes com quadro AIDS do que naqueles com HIV. Quanto ao quadro de sífilis, sua

apresentação pode ser anormal em pacientes coinfectados, sendo assintomático em até 50%

dos casos19, reforçando a importância da testagem da infecção nesses pacientes para evitar

uma evolução silenciosa da doença para formas mais graves.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A coinfecção configura importante tópico de saúde pública na atualidade,

evidenciando a necessidade de maior elaboração de políticas públicas de saúde voltadas para

a prevenção dessa combinação de agravos. Pelo histórico de associação bem definido, deve

haver incentivo da testagem de ambos os agravos envolvidos na coinfecção, principalmente

em pacientes já infectados com algum deles.

O traçado de perfis de risco é importante para permitir a elaboração de intervenções

em saúde mais efetivas, porém deve acompanhar a realização de campanhas de

conscientização e divulgação de conhecimento para desestigmatizar a transmissão e cuidado

ligados às ISTs envolvidas, incentivando a testagem e tratamento para todos os indivíduos,

bem como garantir insumos e instruir sobre formas de sexo seguro.

Deve-se atentar, ainda, para a provável transição no perfil da transmissão dos agravos

analisados, com necessidade da realização de estudos mais atuais e com amostras mais

abrangentes para melhor demonstração do padrão da coinfecção na atualidade.
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