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RESUMO: A sífilis é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Treponema pallidum, tendo
como forma de transmissão preeminente a via sexual e a vertical. Atualmente, voltou a ser considerada
um importante problema na saúde pública devido ao aumento do número de casos no Brasil. Em 2016,
aproximadamente um terço dos casos (34,1%) reportados de sífilis adquirida ocorreu em indivíduos
entre 20-29 anos de idade, faixa etária na qual se encontram a maioria dos estudantes universitários, os
quais se encontram sexualmente ativos. Nenhum registro foi encontrado na literatura a respeito da
prevalência de sífilis neste grupo específico de indivíduos. Baseado neste contexto, o presente trabalho
tem como objetivo realizar um estudo de prevalência de casos de sífilis, assim como a análise dos fatores
associados entre estudantes universitários de uma instituição privada do município de Maringá-PR. Para
cumprir este objetivo estudantes maiores de 18 anos e estudantes universitários serão convidados a
participar voluntariamente da pesquisa. Os indivíduos que concordarem em participar do estudo
responderão a dois questionários estruturados. Questionário 1: Contendo informações
sociodemográficas (sexo, idade, estado conjugal, escolaridade, raça, etc.), comportamentais (sobre
práticas sexuais, uso de drogas, etc.) que visa a correlação de fatores de risco associados ao diagnóstico
de sífilis; Questionário 2: Contendo perguntas sobre infecções sexualmente transmissíveis (IST) gerais.
Posteriormente, ocorrerá a punctura digital para a coleta de sangue total e a realização do teste de
detecção de sífilis que será através do teste rápido Alere Sífilis (Alere Determine™ Syphilis TP). Os
indivíduos que apresentarem resultado positivo na análise serão encaminhados para atendimento
médico, para que possam receber o correto tratamento e acompanhamento que poderá resultar, sem
dúvida, em uma redução na transmissão desta enfermidade. Deste estudo, espera-se obter resultados
favoráveis que contribuam fornecendo dados atuais de prevalência de sífilis entre estudantes
universitários. Espera-se, conseguir identificar os principais comportamentos e características
relacionadas a infecção, bem como, descrever os comportamentos, atitudes e práticas de risco
relacionadas a prevalência de sífilis entre os estudantes universitários. Desta forma, espera-se também
estimular o envolvimento de órgãos reguladores e a comunidade científica para estudos aprofundados
com dados epidemiológicos atuais e a realização de ações voltadas a prevenção, tratamento e
acompanhamento, com o intuito de diminuir a contaminação por infecções sexualmente transmissíveis,
em ênfase a sífilis, promovendo a proteção, promoção e recuperação da saúde.
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