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A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica de evolução crônica, de transmissão 
sexual, vertical e sanguínea causada pelo Treponema pallidum. Aspectos sociais, 
biológicos, culturais e comportamentais influenciam a ocorrência da doença na 
população, em especial em grupos de vulneráveis. Este trabalho determinou a 
prevalência e os fatores associados à sífilis entre usuários de drogas ilícitas (UD) 
no município de Capanema, Pará, norte do Brasil. Este estudo epidemiológico foi 
constituído por amostragem de conveniência (não probabilística) de UD no 
município de Capanema (01°11'45"S 47°10'51"O), nordeste do Pará. O 
diagnóstico da infecção pelo T. pallidum foi feito por teste qualitativo rápido para 
sífilis. Todos os UD responderam questionário sobre possíveis fatores risco à 
infecção pelo T. pallidum. As informações obtidas foram ordenadas e comparadas 
através dos testes qui-quadrado e Odds Ratio, e tendo como valor de significância 
p<0,05. Este estudo abordou 95 UD, a maioria pertencente ao sexo masculino e 
média de idade em torno de 32 anos. Além disso, muitos usuários apresentavam 
reduzida escolaridade e renda mensal em torno de um salário mínimo. O 
consumo de maconha + pasta de cocaína, crack e maconha foi predominante. 
Entretanto, a maioria dos UD informou já ter utilizado mais de uma droga ilícita 
durante a vida. A prevalência de sífilis foi de 24,2%. Após a realização de análise 
univariada, cinco fatores foram associados à infecção pelo T. pallidum: tempo de 
uso de drogas superior a três anos, sexo desprotegido, sexo com outro usuário de 
drogas, prostituição e mais de cinco parceiros sexuais nos últimos 12 meses. Em 
suma, este estudo obteve importantes informações epidemiológicas sobre a 
infecção pelo T. pallidum entre UD no município de Capanema, as quais poderão 
auxiliar no direcionamento de estratégias de controle e de prevenção dessa 
infecção. 
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