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Resumo: A sífilis é uma doença sexualmente transmissível e que ainda se configura como um 

grave problema de saúde pública. No Brasil, estima-se uma prevalência de sífilis de 1,10%, para 

diversas faixas etárias, sendo que as mulheres infectadas apresentam idades mais precoces do 

que os homens e em parturientes, a prevalência varia entre 1,40% a 2,40%. O comportamento 

sexual dos adolescentes apresenta-se como prioridade para a implementação de políticas 

específicas, diante de múltiplos fatores e vulnerabilidades associados à ocorrência desse 

agravo. Objetivo: investigar os fatores associados à sífilis na faixa de 11 a 18 anos, de ambos os 

sexos e gestantes, registrados no Centro de Testagem e Aconselhamento/CTA do Centro de 

Referência Municipal/CRM de Feira de Santana, Bahia/Brasil. Metodologia: estudo de corte 

transversal, com dados do Sistema de Informação do CTA, no período de 2003 a 2012. Foram 

avaliados 3.482 prontuários e realizadas análises descritivas das características 

sociodemográficas e clínico-comportamentais, calculando-se o p<0,05. Resultados: 1,95% (13) 

para o sexo masculino, 1,18% (14) para o feminino e 0,18% entre as gestantes adolescentes. 

Os motivos da busca pelo serviço e os fatores associados à ocorrência de sífilis foram 

diferentes entre homens, mulheres e gestantes adolescentes. No grupo das mulheres não 

gestantes, observou-se coinfecção HIV-sífilis, além de associação entre o uso de drogas e 

álcool com o desfecho. Independente do status sorológico, para os grupos estudados, a 

relação sexual e baixa prevalência do uso do preservativo se mostraram como principais 

formas de exposição. Conclusões: em mulheres não gestantes foi verificada associação entre 

sífilis, o uso de drogas/álcool e coinfecção HIV. Esses achados sinalizam para a necessidade de 

medidas de prevenção da infecção da sífilis, sobretudo nas situações de vulnerabilidade, como 

uso de drogas e HIV. 

 

  


