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INTRODUÇÃO: 

 A sífilis é uma das Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST) mais 
prevalentes no Brasil e no mundo, com uma 
incidência crescente ao longo dos anos ainda 
que as estratégias para sua prevenção e seu 
tratamento sejam há muito tempo 
amplamente conhecidas (1,2). O Ministério da 
Saúde vem relatando um aumento nos casos 
de sífilis adquirida desde 2011, quando a 
doença passou a ser de notificação 
compulsória. A taxa de detecção de sífilis 
adquirida evoluiu de 9,5 casos por 100.000 
habitantes naquele ano para 72,8 casos por 
100.00 habitantes em 2017, um número 7,66 
vezes maior (3). Apesar de uma melhor 
notificação (que realmente vem acontecendo) 
justificar um aumento no número de casos, 
essa não é a única razão para o grande 
número de casos de sífilis observados nos 
anos recentes, uma vez que essa tendência 
de uma nova reemergência da doença é 
observada em todo o mundo. 

A população jovem entre 20 e 39 anos 
é a mais atingida pela doença. Em 2019, 
36,2% das notificações de sífilis adquirida 
foram na faixa etária de 20 a 29 anos, maior 
porcentagem entre as faixas etárias. Em 

seguida, aparece o grupo de 30 a 39 anos, 
com 21,8% das notificações. Essas duas 
faixas etárias, além de maior participação no 
número total de casos de sífilis adquirida, 
também representam as duas maiores taxas 
de detecção segundo faixa etária, de 
aproximadamente 163 e 98 casos por 100.000 
habitantes, respectivamente (3). 

Sabendo que a população universitária 
é composta majoritariamente de jovens e, 
portanto, constitui um grupo altamente 
exposto às IST, o presente estudo tem como 
objetivo avaliar a prevalência e incidência 
anuais e os fatores associados dos casos de 
Sífilis diagnosticados entre os anos de 2013 e 
2020 no CECOM, instituição que garante 
assistência gratuita, de nível ambulatorial e 
com equipe multidisciplinar a todos os 
servidores e alunos da UNICAMP. Nela, opera 
o centro de testagem e aconselhamento em 
infecções sexualmente transmissíveis (CTA), 
que além de fornecer atendimento a esses 
casos, é responsável por promover 
informação e conscientização sobre IST’s 
dentro do ambiente universitário, ao organizar 
campanhas volantes de testagem rápida nos 
institutos da universidade e ao amplamente 
disponibilizar preservativos e cartilhas de 
educação sexual. Muitos jovens chegam ao 
ensino superior com conhecimentos 
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insuficientes sobre práticas de sexo seguro e, 
além disso, é dentro da vivência com a 
comunidade da sua universidade que muitos 
deles acabam tendo as suas primeiras 
experiências sexuais. Essa combinação 
resulta em práticas de risco para IST, sendo 
este um tema a ser tratado com prioridade 
pelas instituições de ensino (4). 

O conhecimento do contexto 
epidemiológico de uma doença em um 
território permite otimizar o planejamento em 
políticas públicas e a alocação eficiente de 
recursos para combatê-la; sendo assim, 
espera-se que este trabalho sirva à 
administração do campus para melhor guiar 
medidas internas de promoção de saúde e de 
combate à sífilis e às outras IST dentro da 
comunidade da UNICAMP. 

METODOLOGIA: 

Realizamos um estudo retrospectivo 
descritivo de pacientes com teste rápido 
positivo para sífilis e VDRL+ que foram 
acompanhados pelo CTA do CECOM-
UNICAMP no período compreendido entre 01 
de janeiro de 2013 e 31 dezembro de 2020; 
sendo o trabalho desenvolvido entre setembro 
de 2021 a agosto de 2022.  

A população é constituída por todos os 
casos positivos de sífilis diagnosticados e com 
acompanhamento encerrado no CECOM no 
período supracitado que estavam registrados 
no Sistema de Informação-CTA do Ministério 
da Saúde (SI-CTA/MS). No período foram 
realizados em média 2320 testes por ano, 
sendo aproximadamente 394 positivos, 
conforme demonstra a tabela 1.  

Destes positivos, constavam na base 
de dados do serviço e puderam ser analisados 
80 casos, que compõem a amostra em 
questão.  

 

 

Os dados foram obtidos de base de 
dados proporcionada pelo CTA do CECOM, 
que não contém informações sigilosas do 
paciente. Pudemos então analisar proporções 
de variáveis categóricas sobre aspectos 
demográficos e comportamentais, retiradas 
de questionário já aplicado pelo serviço antes 
da realização dos testes rápidos.  

RESULTADOS: 

 Para melhor sistematizar a análise dos 
dados, dividiremos as variáveis em dois 
grupos: as variáveis demográficas e as 
comportamentais. 

Primeiramente, olhemos para as 
variáveis demográficas. O CECOM dispunha 
em seu banco de dados informatizado dados 
de 5244 testagens para Sífilis no período 
analisado pelo presente trabalho, entre os 
anos de 2013 e 2020, sendo a nossa amostra 
composta pelos 80 casos, confirmados 
posteriormente por resultado VDRL+, que 
estavam disponíveis no sistema do serviço. 
Conforme a Figura 1, a amostra era composta 
de 66 (82,50%) homens e 14 (17,50%) 
mulheres. As faixas etárias mais acometidas 
foram de 20-24 anos (19 casos – 23,75%), 25-
29 anos (26 casos – 32,50%) e 30-34 anos (16 
casos – 20,00%), com um próximo aumento 
de incidência na faixa entre 50-54 anos (7 
casos – 8,75%). As demais faixas etárias 
representam, somadas, apenas 13,75% da 
amostra (12 casos). 

Predominam na amostra indivíduos 
autodeclarados brancos (34 casos – 42,50%), 
com outros 14 (17,50%) autodeclarados 
pretos e 12 (15,00%) autodeclarados pardos. 
Apenas 1 indivíduo se autodeclarou amarelo, 
e 19 (23,75%) indivíduos não declararam sua 
raça/cor na ficha, Figura 2.   

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total de testes 1476 1429 1625 2458 2868 3839 4224 647 
Reagentes 15 (1%) 28 (1,9%) 36 (2,2%) 43 (1,7%) 63 (2,1%) 90 (2,3%) 84 (1,9%) 35 (5,4%) 

Tabela 1. Proporção de testes realizados no período entre 01 de janeiro de 2013 e 31 dezembro de 2020, CECOM 
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Do total, 55 (68,75%) sujeitos se 
diziam solteiros à época do teste, com outros 
13 (16,25%) casados, 4 (5,00%) separados e 
1 viúvo. Não informaram seu estado civil 7 
(8,75%) sujeitos da pesquisa. 

As variáveis comportamentais foram 
extraídas de um questionário aplicado pelo 
CECOM antes da realização dos testes 
rápidos para Sífilis, HIV e Hepatites B e C, a 
fim de sistematicamente identificar 
comportamentos de risco para a exposição a 
infecções sexualmente transmissíveis. Dos 80 
casos analisados, 74 (92,50%) relatavam ser 
o seu primeiro atendimento no Centro de 
Testagem e Aconselhamento (CTA) do 
CECOM, ainda que 27 pacientes (33,75%) 
tenham relatado outro episódio de IST no 
respectivo último ano contra 52 (65,00%) que 
negaram.  

Sobre o motivo da procura ao serviço, 
44 (55,00%) indivíduos alegavam exposição a 
situação de risco e outros 13 (16,25%) vieram 
encaminhados de serviço de saúde, enquanto 
que apenas 7 (8,75%) justificavam a procura 
como prevenção e outros 13 (16,25%) 
justificavam como curiosidade acerca do 
conhecimento de seu status sorológico.  

Estes últimos dados apresentados 
acendem uma preocupação sobre a eficácia 
do serviço em ser reconhecido como 
referência do atendimento aos servidores e 
alunos da universidade, sendo necessários 
maiores esforços para que os atendimentos 
dos casos de IST nessa comunidade sejam de 
fato realizados pelo CTA-CECOM. Ainda, 
nota-se uma discrepância entre o baixo 
número de testes realizados de forma 
preventiva comparado aos muitos testes 
realizados somente após exposições de risco, 
evidenciando a necessidade de mais 
atividades de educação em saúde sobre 
práticas de sexo seguro dentro dos campi, o 
que provavelmente também ajudaria a 
associar a imagem do CTA-CECOM com a 
investigação e o manejo de casos de IST 
dentro da UNICAMP.  

Dos 76 indivíduos que declararam o 
número de parcerias sexuais, extraímos a 
soma de 781 parceiros homens e 119 
parceiras mulheres. Evidentemente que existe 
a possibilidade de parceiros repetidos entre os 
sujeitos do estudo, demonstrando que, na 
realidade, a somatória de parcerias sexuais 
muito provavelmente não tem essa 
magnitude, mas esses dados nos ajudam a 
perceber quantas outras pessoas mais foram 
potencialmente expostas ao risco de contrair 
uma IST e nos expõe a ideia de que tratar 
somente os pacientes é insuficiente e, 
consequentemente, que a busca ativa para o 
tratamento dos parceiros é essencial para o 
correto manejo da doença num âmbito 
populacional. 

Sobre o uso de preservativos, 
declararam não ter usado ou não se lembrar 
do uso na última relação 21 dos 32 (65,62%) 
sujeitos que declararam parceiro fixo e 17 dos 
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Figura 2. Distribuição dos casos positivos de sífilis por 
raça/cor da pele autodeclarada, CECOM2013-2020, 2022 

 

Figura 1. Distribuição dos casos positivos de sífilis por 
faixa etária e sexo no CECOM, 2013-2020 
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31 (54,83%) sujeitos que declararam parceiro 
eventual, com o adicional neste último grupo 
de mais 1 caso em que o preservativo foi 
utilizado, mas se rompeu. 

A seguir, a tabela 2 mostra os 
principais motivos escolhidos pelos sujeitos 
do estudo como justificativas para o não uso 
de preservativos nas relações sexuais. As 
respostas foram escolhidas dentre as opções 
predefinidas apresentadas no questionário 
pré-testagem. 

Tabela 2. Relação dos motivos de não ter usado 
preservativo na última relação entre os pacientes, 
Brasil, 2022 

Com parceiro fixo Casos % 

Confia no parceiro 11 13,92 
Não gosta 6 7,59 
Não dispunha no momento 4 5,06 
Achou que o outro não tinha HIV 2 2,53 
Não deu tempo/tesão 2 2,53 
Outros 2 2,53 
Parceiro não aceita 1 1,27 
Não conseguiu negociar 1 1,27 
Negociou não usar 1 1,27 
Alergia ao produto 1 1,27 
Ignorado 1 1,27 
Não Se Aplica 48 60,76 

Com parceiro eventual     

Não gosta 6 7,59 
Sob efeito de drogas/álcool 6 7,59 
Não deu tempo/tesão 5 6,33 
Não dispunha no momento 4 5,06 
Outros 3 3,8 
Achou que o outro não tinha HIV 2 2,53 
Não informado 2 2,53 
Acha que não vai pegar 1 1,27 
Negociou não usar 1 1,27 
Ignorado 1 1,27 
Não Se Aplica  49 62,03 

Outros estudos entre jovens e 
estudantes universitários no Brasil também 
trazem resultados que mostram não haver uso 
do preservativo em todas as relações, o que 
reforça a tese de que essa população é 
constante e repetidamente exposta ao risco 
de contrair alguma IST. Ainda podemos notar 
que alguns motivos para o não-uso de 
preservativo se repetem consistentemente 

entre os estudos, como, por exemplo, os 
motivos de não dispor no momento do 
preservativo e de confiar no parceiro (5)(6).  

Novamente, torna-se claro o espaço 
disponível para ações educativas que 
esclareçam aos alunos e servidores da 
universidade os perigos das exposições 
sexuais de risco para IST e a necessidade de 
práticas de sexo seguro para reduzir a 
incidência dessas infecções dentro da 
UNICAMP. É necessário uma conscientização 
geral e esforços conjuntos entre corpo 
discente, funcionários e gestores da 
universidade para atingir o objetivo de 
melhorar os indicadores de saúde e diminuir 
as taxas de doença dentro dessa 
comunidade. 

CONCLUSÕES: 

 Os dados comportamentais extraídos 
do presente estudo mostram que a 
comunidade da UNICAMP ainda não é 
totalmente informada sobre os riscos de se 
contrair uma IST, ou não dá devida 
importância a tais riscos por talvez pensarem 
que essas doenças não são mais presentes 
em nosso meio.  

A presença do CTA dentro do campus 
tem um papel importante no diagnóstico e 
tratamento da IST na população em questão, 
além de também fornecer profilaxia da 
infecção pelo HIV com a utilização da PEP (7). 
Há, porém, a necessidade de política de 
informação permanente sobre as formas de 
prevenção destas doenças e práticas de sexo 
seguro. Cabe aos órgãos administrativos e às 
instituições de saúde responsáveis pela 
universidade o papel de levar essa 
conscientização acerca da prevalência e 
incidência não desprezáveis das IST no Brasil 
e mesmo no campus. 

 Ainda, os resultados trazem que 
muitos dos sujeitos da pesquisa tiveram outro 
episódio de IST anteriormente ao primeiro 
atendimento no CECOM, o que mostra um 
espaço para a realização de campanhas 
ativas de educação em saúde ou de oferta de 
testes rápidos, a fim de melhor criar essa 
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associação do serviço com o atendimento de 
alunos e servidores da UNICAMP, 
melhorando a atenção à saúde dentro do 
âmbito de toda a universidade. 

 Mesmo que o atual trabalho aborde a 
caracterização apenas dos casos de Sífilis 
diagnosticados e tratados no CTA-CECOM, 
não existem motivos para supor que a 
situação das demais IST seja muito diferente. 
Isso prioriza ainda mais a necessidade de 
uma maior presença de campanhas de 
promoção em saúde dentro do campus, a fim 
de proteger a comunidade da universidade e 
de seu entorno dos riscos da IST. 
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