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1 RESUMO:  

A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, crônica de notificação 

compulsória, sexualmente transmissível, causada pela bactéria Treponema pallidum. 

Pode também ser transmitida verticalmente, ou seja, da mãe para o feto, por 

transfusão de sangue ou por contato direto com sangue contaminado. Existem 

populações de risco frente à sífilis, sendo uma destas a população carcerária. O 

sistema prisional é considerado um problema de saúde pública no mundo, pois nos 

presídios existem condições que favorecem a propagação de doenças sexualmente 

transmissíveis. Neste ambiente, comportamentos de alto risco são observados, 

como: sexo desprotegido, múltiplos parceiros sexuais e homossexualidade. Os 

índices de sífilis assim como o número de pessoas em regime carcerário têm 

mostrado aumento constante com o passar dos anos no Brasil. Este estudo tem 

como objetivo verificar a frequência dos casos de sífilis no sistema prisional feminino 

no município de Mogi Guaçu. Os dados foram fornecidos pelo laboratório de 

análises clinicas do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos, do período de 2016 e 

2017.  Após a análise dos prontuários das presidiárias que realizaram exames para 

o resultado de sífilis, foi anotada a faixa etária, a positividade dos testes 

Treponêmicos (TPHA) e do exame de VDRL. Também foi avaliada a positividade 

dos exames de VDRL em pacientes gestantes. Foi analisado um total de 711 

prontuários. Observou-se que a faixa etária mais frequente de pacientes que 

realizaram VDRL foi entre 26 a 32 anos (30,37%). Maior frequência de positividade 

ocorreu no ano de 2017 em 93 (25,61%) presidiárias.   

2 INTRODUÇÃO: 

A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica e crônica, causada pela 

bactéria Treponema pallidum. É transmitida normalmente durante a relação sexual 

sem o uso de preservativo.  Outra via de infecção da doença é a transmissão vertical 

chamada de sífilis congênita. Este tipo de infecção pode acarretar diversos 

problemas na gestação que vão desde a má formação no feto, aborto e morte do 

recém-nascido. 

Para o diagnóstico da sífilis utilizam-se principalmente métodos imunológicos 

que se dividem em dois grupos: os Testes Treponêmicos, que pesquisam antígenos 

recombinantes e detectam anticorpos específicos contra o Treponema, e os Não 

Treponêmicos como o VDRL que detecta anticorpos IgM e IgG.  Porém, estes 



anticorpos não são encontrados somente como consequência da sífilis, sendo 

assim, somente o teste Não Treponêmico não é suficiente para completar o 

diagnóstico. 

A prevenção consiste em duas ações básicas, no caso da congênita, deve ser 

realizado o acompanhamento da gestante e do parceiro sexual durante o pré-natal, 

visando à proteção do feto frente a uma possível transmissão vertical. Para sífilis 

adquirida o uso correto de preservativo tanto masculino como feminino é o suficiente 

na proteção durante relações sexuais. 

O Brasil mostra um aumento constante nos casos de sífilis e segundo o 

Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde no ano de 2016 foram reportados 

87.593 casos de sífilis adquirida, 37.436 em gestantes e 20.474 de sífilis Congênita, 

entre estes, 185 óbitos foram confirmados. 

Pouco são os estudos realizados em populações sob  regime de reclusão. O 

estilo de vida e hábitos como a prática de relações homossexuais destas pessoas 

reclusas as torna uma população de risco frente às doenças sexualmente 

transmissíveis. A população carcerária feminina cresce anualmente e dados do 

Ministério da Justiça apontam um crescimento de 400% no número de presas nos 

últimos 20 anos.  A população brasileira se mostra como uma das que mais cresce 

no mundo, ocupando atualmente a terceira colocação do ranking mundial.  

3 OBJETIVOS 

Verificar a frequência dos casos de sífilis na Penitenciária Feminina do Município 

de Mogi Guaçu/SP. 

Objetivos específicos 

Verificar a faixa etária; Comparar a positividade dos testes Treponêmicos (TPHA) 

com o exame de VDRL; Avaliar a positividade dos exames de VDRL em pacientes 

gestantes. 

4 METODOLOGIA 

O presente trabalho foi aprovado pela Plataforma Brasil sob o número do 

CAAE 87432318.3.0000.5679 

Trata-se de uma pesquisa descritiva transversal retrospectiva realizada no 

Município Mogi Guaçu/SP, no laboratório de análises clínicas do Hospital Municipal 

Dr. Tabajara Ramos com dados do período de 2016 e 2017. 

5 DESENVOLVIMENTO 



O instrumento utilizado para a coleta dos dados foi por meio da análise dos 

prontuários das presidiárias, sem identificá-las. Dos prontuários foi anotada a faixa 

etária, a positividade dos testes Treponêmicos (TPHA) e do exame de VDRL.  Foi 

avaliada a positividade dos exames de VDRL em pacientes gestantes. Os resultados 

foram interpretados da seguinte maneira:  VDRL Reativo: Presença de floculação, 

Não Reativo: ausência completa de floculação. TPHA, Positivo: Detecção de 

anticorpos específicos para antígenos de T. pallidum, Negativo: Ausência de 

anticorpos específicos para antígenos de T.  pallidum. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com os estudos preliminares, foram analisados um total de 711 

exames do período de 2016 e 2017. Maior frequência de positividade ocorreu no ano 

de 2017 em 93 (25,61%) presidiárias.  A faixa etária mais frequente foi de 

presidiárias com 33 a 39 anos em 2016 (41%), e entre 26 a 32 anos em 2017 

(29,03%) (Figura 1). 

Figura 1– Frequência de exames realizados nos anos de 2016 e 2017. 

  
VDRL Realizados TPHA Positivos 

Presidiárias gestantes que realizam o 
exame de VDRL 

2016 348 46 15 

2017 363 93 8 

TOTAL 711 139 23 
Fonte: Autor, 2018  

 Nos prontuários analisados,  23 presidiárias gestantes  realizaram o exame de 

VDRL, com positividade de15 mulheres em 2016 (4,31%). 
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