
Extensão 

 

Responsável  

Carolina Alicia Coch Gioia 

 

Unidades Envolvidas  

FaMed - Faculdade de Medicina 

 

Título 

\"PALESTRAS EDUCATIVAS PARA ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS E 

PARTICULARES DA CIDADE DE RIO GRANDE/RS SOBRE SÍFILIS e 

HIV/AIDS\" 

 

Resumo  

A sífilis é uma doença causada pela bactéria Treponema pallidum que 

pode ser transmitida por relação sexual, contato com secreções infectadas 

através de uma solução de continuidade e via transplacentária (sífilis congênita). 

Apesar dos esforços para controle e prevenção de sífilis, esta continua presente 

e ativa na população, sendo crescente o número de casos no Brasil e em Rio 

Grande/RS, principalmente a partir do ano de 2012. Devido a ser uma doença 

de notificação compulsória, a Vigilância Epidemiológica da cidade dispõe de 

algumas notificações (apesar de sub-notificações), as quais demonstram uma 

elevação tanto dos casos de sífilis adquirida, em gestantes, e e congênita (2012 

a 2016). Este aumento ultrapassa 60 % em cada categoria. Existem alguns 

fatores que podem estar colaborando para a disseminação da doença tais como: 

difícil acesso aos serviços de pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde, sub-

notificações de casos (principalmente no sexo masculino), falhas no diagnóstico 

e no tratamento da doença, bem como a falta de educação básica sobre 

Infecções Sexualmente Transmissíveis na população (escolas, universidade, 

comunidade entre outros). Da mesma forma que a sífilis , Rio Grande enfrenta 

um aumento também no número de casos de soropositivos( HIV/AIDS). 

Conhecer a realidade e as necessidades de Rio Grande em relação a estas 

doenças é de suma importância para estar ciente da qualidade e eficiência nos 

serviços de saúde pública e das estratégias que podem ser tomadas para tentar 

amenizar o aumento do número de casos destas enfermidades. Devido a 

educação ser uma ferramenta que, apesar de não ter resultados imediatos, é a 

única forma que pode mudar este terrível panorama ao longo do tempo, o estudo 



visa um trabalho educativo nas escolas. Primeiramente os pesquisadores 

responsáveis entrarão em contato com a direção da escola e os alunos com 

idade igual ou superior a 12 anos serão convidados a assistir de forma gratuita 

a uma palestra sobre sífilis (agente casual, diagnóstico, prevenção, tratamento). 

Somente após o aceite da direção é que será agendada a melhor data para as 

palestras. O método de estudo será a aplicação de um questionário auto 

aplicável prévio a palestra (para coletar dados sócio-demográficos e educativos 

os quais serão analisados estatisticamente). Este questionário terá perguntas 

básicas sobre sífilis e HIV para avaliar o conhecimento dos alunos a respeito 

destas doenças.As palestras são adaptadas às diferentes faixas etárias. Os 

alunos de medicina que vão palestrar deverão dominar totalmente os temas 

(sífilis e HIV). Todos os alunos devem ter cursado a disciplina de Agentes Infecto 

Parasitários e Imunologia para poderem participar do trabalho. Este estudo tem 

como prioridade divulgar informações sobre sífilis e HIV para tentar, ao menos, 

a longo prazo mudar o panorama atual destas enfermidades, as quais se 

encontram em estado de epidemia na cidade atualmente. Através da coleta de 

dados feito pelo questionário, poderemos avaliar quão informados estão os 

participantes do estudo (se há relação com o tipo de escola/municipal, estadual, 

particular, idade, sexo, entre outros). 


