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RESUMO 

 

As infecções sexualmente transmissíveis (IST) são um grave problema de saúde pública no 

mundo inteiro. Muitos casos são anotados por diversos sistemas de notificações, como os 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e o Sistema de Informações 

sobre Mortalidade (SIM), os quais vêm contribuindo com os órgãos governamentais a obter 

um melhor panorama de como as doenças presentes na Lista Nacional de Notificação 

Compulsória estão distribuídas na população brasileira. Dentre as diversas IST existentes, 

somente estão presentes nessa Lista, as infecções pelo HIV, os casos de AIDS e as infecções 

por Sífilis. Em 2017, o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do 

HIV/Aids e das Hepatites Virais (DIAHV) do Ministério da Saúde (MS) classificou a capital 

do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, na 1ª posição do ranking das capitais com maior 

incidência de Sífilis do Brasil. A obtenção desses dados permite a criação de programas e 

campanhas que visam diminuir a incidência de contaminações, e ainda subsidiar estudos 

sobre o desenvolvimento destas infecções na população. Além disso, a recente mudança na 

terminologia de Doença Sexualmente Transmissível (DST) para IST, teve por objetivo 

destacar as fases assintomáticas das infecções, sendo este momento o mais propício à 

disseminação da infecção. Desta maneira, o presente trabalho teve por objetivo analisar os 

dados disponibilizados pelo MS sobre as IST presentes na Lista Nacional de Notificação 

Compulsória, no período de 2007 a 2017, comparando os dados de Florianópolis com os 

dados do estado de Santa Catarina, Região Sul e do Brasil. Para a análise, utilizou-se o 

número de casos novos por ano por região brasileira, por estado da região sul, por 

macrorregião de saúde em Santa Catarina e para Florianópolis. Os dados do município de 

Florianópolis foram ainda organizados por faixa etária, grau de escolaridade e sexo. Esta 

análise mostra que os números de casos em geral, crescem a cada ano.  Este aumento pode 

ser explicado pela melhora nos sistemas de notificação, bem como pela desinformação da 

população, falta de prevenção e cuidados sexuais, permitindo que as infecções se alastrem 

sem o devido acompanhamento. Contudo, consideramos que os dados analisados ajudam a 

entender esses padrões e podem contribuir para que sejam feitas ações que busquem diminuir 

a incidência de contaminações das IST. 

 

 

Palavras-chave: AIDS. HIV. Sífilis. Prevenção. Dados Epidemiológicos. Saúde. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Sexually transmitted infections (STI) are a serious public health problem in the world. Many 

cases are noted by various notification systems, such as the Notification Disease Information 

System (SINAN) and the Mortality Information System (SIM), which have been contributing 

to the government agencies to get a better overview of how the diseases present in the 

National List of Compulsory Notification are distributed in the Brazilian population. Among 

the many existing STI, only HIV infections, AIDS cases, and syphilis infections are present 

on this List. In 2017, the Department of Surveillance, Prevention and Control of STI, 

HIV/AIDS and Viral Hepatitis (DIAHV) of the Ministry of Health (MS) classified the state 

capital of Santa Catarina, Florianópolis, in the 1st position of the ranking of the capitals with 

the highest incidence of syphilis in Brazil. The obtention of these data allows the creation of 

programs and campaigns that objective at reducing the incidence of contamination, and also 

subsidize studies on the development of these infections in the population. In addition, the 

recent change in the terminology of sexually transmitted disease (STD) to STI aimed to 

highlight the asymptomatic phases of infections, and this moment is the most conducive to 

the spread of infection. Therefore, the present study intended to analyze the data provided by 

the MS on STI present in the National List of Compulsory Notification, from 2007 to 2017, 

comparing the data from Florianópolis with the data from Santa Catarina State, South Region 

and of Brazil. For the analysis, the number of new cases per year by Brazilian region, by state 

of the southern region, by health macroregion in Santa Catarina and Florianópolis was used. 

The data from Florianópolis municipality were also organized by age group, education level 

and age range. This analysis shows that case numbers in general grow each year. This 

increase may be explained by improved reporting systems, as well as population 

misinformation, lack of prevention and sexual care allowing infections to spread without 

proper follow-up. However, we consider that the data analyzed helps to understand these 

patterns and may contribute to actions that seek to reduce the incidence of STI contamination. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 A EPIDEMIOLOGIA DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 

 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são consideradas um grave problema 

de saúde pública, sendo historicamente relatadas desde o início das civilizações humanas. 

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), há uma alta incidência global de IST, 

estimando-se em mais de 1 milhão de contaminações por dia, trazendo consequências à saúde 

individual, coletiva, bem como consequências sociais e econômicas (OMS, 2017).  

Desde a década de 1980, quando o primeiro caso de AIDS (Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida) foi identificado no Brasil, a propagação da infecção pelo HIV 

(Vírus da Imunodeficiência Humana) e demais IST no Brasil, tem revelado um crescimento 

que atinge diversas dimensões da sociedade, inicialmente identificada em apenas alguns 

círculos sociais (principalmente indivíduos do sexo com orientação afetivo-sexual 

homossexual), mas com o passar dos anos, difundiu-se em ambos os sexos, diversas idades e 

classes sociais (BRITO et al., 2000). 

A Associação Internacional de Epidemiologia (AIE) caracteriza Epidemiologia como 

sendo o estudo dos fatores que determinam a distribuição e a frequência das doenças nas 

coletividades humanas (MONTILLA, 2008). Por isso, conhecer tais fatores, possibilita a 

aplicação de medidas preventivas para que o problema seja resolvido (PEREIRA, 1995).  

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS), através do Departamento de Vigilância 

Prevenção e Controle das IST, do HIV/AIDS e das Hepatites Virais (DIAHV), vem atuando 

para reduzir a contaminação por IST e promover a qualidade de vida dos pacientes (BRASIL, 

2018a). Dentre os diversos campos onde o DIAHV atua, um dos principais é o levantamento 

de dados epidemiológicos do território nacional, o qual pode contribuir para subsidiar 

diversos programas de prevenção. Para tal, o DIAHV alia dados de sistemas de informações 

confiáveis, como o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), os registros 

no Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL), o Sistema de Controle Logístico 

de Medicamentos (SICLOM), os dados obtidos no Sistema de Informações sobre Mortalidade 

(SIM) e os dados populacionais dos censos demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), disponíveis no site do Departamento de Informática do Sistema Único 

de Saúde (DATASUS) (BRASIL, 2018a), permitindo um amplo mapeamento da realidade 

brasileira relacionada ao contágio, tratamento, morbidade, entre outros aspectos das IST, bem 

como de outras doenças e agravos de saúde.  
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Dentre as doenças presentes na Lista Nacional de Notificação Compulsória de 

Doenças, Agravos e Eventos de Saúde, definidas pela Portaria nº 204 de 17 de fevereiro de 

2016 (BRASIL, 2016a), destacam-se a infecção por HIV/AIDS (Vírus da Imunodeficiência 

Humana e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) e a Sífilis (Adquirida, Congênita e em 

gestante), sendo as IST presentes na lista vigente. Porém, existem diversos outros tipos de 

IST, como gonorreia, clamídia, cancro mole, HPV, tricomoníase, herpes, candidíase, que não 

constam na Lista, mas que representam riscos à saúde e devem ser tratadas imediatamente. 

Segundo o DIAHV, o estado de Santa Catarina é o 11º no ranking dos 26 estados 

brasileiros e do Distrito Federal com maior incidência de HIV/AIDS, conforme o Índice 

Composto, que associa os indicadores de taxas de detecção, mortalidade e primeira contagem 

de CD4 (células do sistema imunológico, que diminuem em quantidade conforme a evolução 

do HIV no organismo) (BRASIL, 2017a). A capital do Estado de Santa Catarina, 

Florianópolis, está na 6ª posição do ranking das capitais com maior incidência de HIV/AIDS 

(BRASIL, 2017a). Quanto a taxa de detecção para a sífilis, Florianópolis ocupou o 1º lugar 

no ranking das capitais brasileiras (BRASIL, 2017b).  

Todos esses dados mostram o alcance do sistema de apuração de dados, sobre a 

situação da contaminação pelas IST de notificação compulsória no país. No entanto, os 

boletins chamam a atenção dos leitores para a possibilidade de os dados apresentados 

refletirem de maneira incompleta a realidade nacional sobre a infecção geral da população 

(BRASIL, 2017b). Isto porque, muitos casos não são diagnosticados justamente pela falta de 

conhecimento sobre os sintomas iniciais dessas infecções que passam despercebidos pelos 

pacientes e pelo próprio sistema de saúde. A repercussão das IST como um problema de 

saúde pública ocorre não apenas pela elevada prevalência, mas também em decorrência de 

possíveis sequelas advindas da ausência de diagnóstico correto e tratamento adequado 

durante as fases iniciais e/ou assintomáticas (LUPPI et al., 2011). 

A partir do Decreto nº 8.901 de 10 de novembro de 2016, o Governo Federal passou a 

utilizar a terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) em substituição ao termo 

Doença Sexualmente Transmissível (DST) (BRASIL, 2016b). De acordo com o DIAHV, a 

denominação ‘D’ de ‘DST’, vem de doença, que implica em sintomas e sinais visíveis no 

organismo do indivíduo. Já a denominação “I” de IST vem de infecções, que podem ter 

períodos assintomáticos, ou se mantém assintomáticas durante toda a vida do indivíduo, 

sendo somente detectadas por meio de exames laboratoriais (BRASIL, 2016c). 

Esta mudança na terminologia tem um impacto direto na forma de abordagem do 

tema na educação e nas ações de prevenção de maneira geral, pois o termo IST destaca que o 
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indivíduo está infectado, mas não necessariamente está doente, com sinais e sintomas 

visíveis. Ao tratar como DST, as fases assintomáticas não são consideradas e o indivíduo 

pode ser definido como saudável. Assim, a transmissão do agente poderá ocorrer sem que 

haja preocupação com a infecção. A partir desse panorama, a abordagem das IST, com o foco 

na infecção e não na doença, poderá provocar uma mudança que se refletirá na 

conscientização e atitudes frente à prevenção. 

 

1.2 AS IST DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA 

 

1.2.1 HIV/AIDS 

O HIV tem como alvo o sistema imunológico, agindo de forma a enfraquecer as 

defesas do corpo contra as infecções. Como o vírus destrói e prejudica a função das células 

imunológicas, os indivíduos infectados se tornam gradualmente imunodeficientes (OPAS, 

2017). A AIDS se caracteriza por ser o nível mais crítico de imunodeficiência que o vírus 

pode provocar, podendo levar de 2 a 15 anos para se desenvolver, dependendo do indivíduo. 

Caracteriza-se com AIDS, o indivíduo que começa a desenvolver manifestações clínicas 

graves e certos tipos de câncer, decorrentes da infecção pelo HIV (OMS, 2018). 

O indivíduo com infeção pelo HIV, apresenta sintomas que variam dependendo do 

estágio da infecção. Nas primeiras semanas após a infecção inicial, os indivíduos podem não 

apresentar sintoma algum ou podem manifestar sintomas semelhantes à gripe, incluindo 

febre, dor de cabeça, erupção cutânea e/ou dor de garganta. Entretanto, como o vírus age 

suprimindo o sistema imune progressivamente, o indivíduo infectado pode desenvolver 

outros sinais e sintomas, como inchaço dos gânglios linfáticos, perda de peso, febre, diarreia 

e tosse. Sem tratamento, há o desenvolvimento de doenças graves, como tuberculose, 

meningite criptocócica, infecções bacterianas graves e cânceres, como linfomas e sarcoma de 

Kaposi, entre outros (OPAS, 2017).  

Estima-se que só em 2018, cerca de 8,1 milhões de pessoas no mundo não sabiam que 

estavam vivendo com o HIV (UNAIDS, 2019). Por esse motivo, a transmissão pelo vírus se 

faz silenciosa, uma vez que os indivíduos infectados, desconhecendo sua condição, 

transmitem o vírus para outros indivíduos, fazendo com que ele se espalhe de maneira 

epidêmica, como vem acontecendo com a população ao longo da história.  

Não há cura para a infecção pelo HIV. No entanto, existe o Tratamento Antirretroviral 

(TARV) que é realizado com base em medicamentos eficazes, que podem controlar a 

proliferação viral e ajudar a prevenir a transmissão, para que as pessoas com HIV e aquelas 



24 

em risco substancial, possam desfrutar de uma vida saudável, longa e produtiva (OMS, 

2018).  

 

1.2.2   Sífilis 

A sífilis é uma das IST mais comuns do mundo, com cerca de 6 milhões de novos 

casos a cada ano (OPAS, 2019). Causada pela bactéria Treponema pallidum, a sífilis atinge 

várias partes do corpo, manifestando-se inicialmente, como uma ferida nos órgãos genitais e 

ínguas nas virilhas, que desaparecem espontaneamente e podem passar despercebidas 

(SANTA CATARINA, 2018a). 

A sífilis caracteriza-se por períodos de atividade, com características clínicas, 

imunológicas e histopatológicas distintas (sífilis primária, secundária e terciária) e períodos 

de latência (sífilis latente), sendo o período de atividade responsável por 95% dos casos de 

contaminação em função do contato sexual com as lesões contagiantes, chamadas de cancro 

duro e lesões secundárias. Há também a transmissão por via indireta, através de objetos 

contaminados, tatuagem, transfusão sanguínea, porém são mais raras e de menor interesse 

epidemiológico (AVELLEIRA e BOTTINO, 2006). 

A transmissão pode ocorrer de duas maneiras, via contato sexual sem proteção, 

chamada de sífilis adquirida, ou por transmissão vertical de mãe para bebê durante a 

gestação, sendo chamada de sífilis congênita (AVELLEIRA e BOTTINO, 2006).  

O diagnóstico pode ser confirmado através de exame de sangue simples. Mesmo sem 

apresentar queixas ou se estiver infectado há muito tempo, é possível diagnosticar e realizar o 

tratamento adequado. Quando o tratamento adequado não é feito, a doença fica em latência 

por meses ou anos, até surgirem complicações mais graves como cegueira, paralisia, doenças 

cardíacas e cerebrais que podem tanto deixar sequelas graves, como levar à morte (SANTA 

CATARINA, 2018a). 

Ao contrário do HIV, a sífilis tem cura, através da utilização de antibióticos 

corretamente administrados e indicados por um profissional de saúde especializado. No caso 

de gestantes infectadas, o antibiótico deve ser capaz de tratar e curar o bebê juntamente com a 

mãe (SANTA CATARINA, 2018a). 

 

1.3 PREVENÇÃO 

Sabe-se que a prevenção é a maneira mais eficaz de controlar as IST, uma vez que 

todas elas se caracterizam por serem transmitidas de um indivíduo para outro. Para isso, 

existem duas estratégias de prevenção conhecidas: a prevenção primária, que se dá pelo uso 
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do preservativo, e a prevenção secundária, que se baseia em diagnosticar e tratar 

precocemente as infecções (BRASIL, 2006). 

Segundo GIR et al. (1999), a medida mais efetiva para reduzir a disseminação das IST 

se faz por meio da Educação. É através da educação que se obtém as informações sobre o 

reconhecimento de sinais e sintomas, como utilizar corretamente o preservativo e ter 

comportamentos preventivos diante das infecções. Entretanto, a educação deve buscar atingir 

todas as idades e classes sociais, para que haja efetivamente a redução da disseminação das 

IST (GIR et al., 1999). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais Complementares do Ensino Médio (PCN+) 

orientam que a qualidade de vida das populações humanas é um tema estruturador do ensino 

de biologia. Apontando que, com esses conhecimentos, o estudante poderá aprofundar seu 

entendimento sobre as condições de vida e saúde da população e se preparar para uma ação 

de intervenção que vise à transformação dessas condições (PCN+, 2002). Ainda propõe que 

os temas de saúde devem ser abordados apresentando os índices e indicadores de saúde da 

população em diferentes regiões, com o objetivo de traçar um perfil e identificar as principais 

doenças que afetam a população brasileira (citando as IST) e assim, possibilitar intervenções 

que visem a melhoria nas condições de saúde. 

O conhecimento sobre as epidemias e os fatores determinantes das doenças, de 

maneira geral, permite que as ações preventivas se tornem mais precisas e eficazes, por poder 

elaborar planos que foquem nas populações mais vulneráveis onde há os maiores índices de 

contaminação (PEREIRA, 1995). Por isso, o maior desafio vem sendo identificar essas 

populações, tendo em vista que a grande maioria das IST não são notificadas pelos sistemas 

de notificação em saúde. Além disso, a diversidade populacional encontrada dentro do país 

justifica-se a necessidade do conhecimento do perfil socioeconômico das populações 

infectadas a fim de auxiliar o planejamento local das ações de saúde pública (BERTONI et 

al., 2010) 

Nesse cenário, foi realizada uma análise dos dados epidemiológicos das IST, 

abrangendo os dados nacionais e regionais de Santa Catarina e do município de Florianópolis, 

num período de 10 anos, visando reconhecer o perfil epidemiológico das IST de notificação 

compulsória. Espera-se assim, subsidiar abordagens educacionais e contribuir com a 

conscientização para a tomada de medidas preventivas, buscando então, a redução do número 

de casos das IST no município. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Realizar levantamento dos dados das IST presentes na lista nacional de notificação 

compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde, para o município de Florianópolis no 

período de 2007 a 2017, comparando os dados do município com os cenários nacional, 

regional e estadual. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Sistematizar a coleta de dados epidemiológicos de HIV/AIDS e sífilis para o 

município de Florianópolis disponíveis em diferentes sistemas de notificações; 

- Comparar os dados de Florianópolis com os dados do estado de Santa Catarina, 

Região Sul e do Brasil; 

- Avaliar a prevalência da infecção na população; 

- Avaliar os dados sobre as IST de acordo com a faixa etária, sexo e nível de 

escolarização; 

-  Identificar os grupos mais afetados pelas infecções; 

- Analisar historicamente a evolução da epidemiologia das IST no período de 2007 a 

2017. 
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3.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 IST ANALISADAS 

Neste trabalho foram analisadas três IST (HIV, AIDS e Sífilis), por serem aquelas 

constantes na Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de 

Saúde Pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, 

conforme Portaria nº 204 de 17 de fevereiro de 2016.  Nessa lista, a AIDS está notificada 

desde 1986, a infecção pelo HIV desde 2014, sífilis congênita desde 1986, sífilis em gestante 

em 2005 e sífilis adquirida a partir de 2010.  

Os dados coletados correspondem ao intervalo considerado de 2007 a 2017, utilizando 

uma distribuição cronológica para analisar a frequência dos casos em 10 anos. 

 

3.2 LEVANTAMENTO DOS DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 

Para o levantamento dos dados epidemiológicos das IST, foram realizadas pesquisas 

em seis bancos de dados: 

 Painel de Indicadores Epidemiológicos do Ministério da Saúde (www.aids.gov.br); 

 Boletim Epidemiológico HIV/AIDS e Sífilis da Secretaria de Vigilância em Saúde 

(www.aids.gov.br); 

 Base de dados do SINAN disponibilizado pela DIVE de Santa Catarina 

(http://tabnet.dive.sc.gov.br/); 

 Boletim Epidemiológico HIV/AIDS e Sífilis da DIVE de Santa Catarina 

(www.dive.sc.gov.br); 

 Estimativas populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):  

(https://www.ibge.gov.br); 

 Base de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS): (http://www2.datasus.gov.br) 

 

Estes bancos de dados foram escolhidos por conterem informações confiáveis e 

retiradas de dados oficiais do território nacional pelo Departamento de Vigilância Prevenção 

e Controle das IST, do HIV/AIDS e das Hepatites Virais do Ministério da Saúde 

(DIAHV/MS), bem como das pesquisas censitárias populacionais. 

 

 

http://www.aids.gov.br/
http://www.aids.gov.br/
http://tabnet.dive.sc.gov.br/
http://www.dive.sc.gov.br/
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?edicao=17283&t=downloads
http://www2.datasus.gov.br/
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3.3 CRITÉRIOS ANALISADOS 

De acordo com a disponibilidade dos dados nos bancos públicos para a consulta das 

IST, foram analisados os seguintes parâmetros: 

- HIV: foram analisados os números de casos novos por ano, nos âmbitos Nacional (Brasil), 

Regional (Região Sul), Estadual (Santa Catarina). Os dados do estado de Santa Catarina 

foram ainda organizados por sexo, faixa etária e grau de escolaridade. Para o município 

de Florianópolis, os dados não estão disponíveis nos bancos públicos. 

- AIDS: foram analisados os números de casos novos por ano, nos âmbitos Nacional (Brasil), 

Regional (Região Sul), Estadual (Santa Catarina) e Municipal (Florianópolis). Os dados 

do município de Florianópolis foram ainda organizados por sexo, faixa etária e grau de 

escolaridade. 

- Sífilis: foram analisados os números de casos novos por ano de Sífilis em gestantes, nos 

âmbitos Nacional (Brasil), Regional (Região Sul), Estadual (Santa Catarina) e Municipal 

(Florianópolis). Os dados do município de Florianópolis foram ainda organizados por 

faixa etária e grau de escolaridade das gestantes com sífilis. 

 

3.4. CÁLCULO DO COEFICIENTE DE PREVALÊNCIA 

Para cada IST analisada foi calculado o Coeficiente de Prevalência no âmbito nacional, 

com o intuito de analisar a quantidade de pessoas infectadas a cada 100 mil habitantes de 

cada região brasileira. Para este cálculo, usou-se os dados de estimativas populacionais do 

IBGE de 2007 a 2017 de todas as regiões brasileiras. Para calcular a relação entre o número 

total de casos existentes das infecções e o número de pessoas na população por ano, utilizou-

se o Coeficiente de Prevalência, de acordo com Gusmão e Silva Filho (2015): 

Coeficiente de Prevalência =       Nº de casos existentes         X 100.000 

                Nº de pessoas na população 

 

Foram somados os coeficientes de prevalência de 2007 a 2017 de cada IST no âmbito 

nacional e dividiu-se por 10 (10 anos), para se obter o Coeficiente de Prevalência de 10 anos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da presente análise estão separados de acordo com as infecções 

escolhidas, iniciando pelos dados do HIV e as discussões pertinentes, seguidos dos dados da 

AIDS e as discussões sobre eles e por fim, os dados da Sífilis em gestantes e as discussões 

dos mesmos.  

Todos os dados estão ordenados por âmbito nacional, regional, estadual e municipal, 

respectivamente nesta sequência, com exceção dos dados municipais do HIV, que carecem de 

informações disponíveis, sendo a análise, neste caso, substituída pelos parâmetros estaduais. 

 

4.1 HIV 

Os dados das infecções pelo HIV de âmbito nacional e da Região Sul foram obtidos a 

partir das informações do “Boletim Epidemiológico HIV/AIDS 2018 - MS” (BRASIL, 

2018b), pois o Portal de Indicadores do Ministério da Saúde não contém as informações 

numéricas sobre os casos notificados com HIV. Já os dados de Santa Catarina foram obtidos 

no “Boletim Informativo HIV/AIDS 2019 Santa Catarina” - DIVE. 

 

No período compreendido de 2007 a 2017 foram notificados pelo SINAN, 230.547 

casos de HIV no Brasil, sendo que 20,65% (47.620 casos) foram notificados somente na 

Região Sul. Na Tabela 1 possível verificar que os casos de HIV aumentaram a cada ano em 

todas as regiões brasileiras. 

 

Tabela 1. Número de casos de HIV notificados no SINAN, segundo região brasileira de residência, 

por ano de diagnóstico, no período de 2007 a 2017. Legendas: N= Norte; NE= Nordeste; SE= 

Sudeste; S= Sul e CO= Centro-oeste. 

Região 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

N 186 227 301 485 547 656 1.014 2.468 3.585 4.086 4.306 17.861 

NE 453 533 697 937 1.294 1.512 2.375 4.976 7.412 8.123 9.706 38.018 

SE 5.101 5.496 5.847 6.566 7.283 8.096 9.885 13.454 15.536 16.771 16.859 110.894 

S 1.285 1.459 1.461 1.805 2.304 2.853 5.054 7.025 8.255 8.055 8.064 47.620 

CO 265 267 354 469 746 857 1.384 2.336 2.961 3.030 3.485 16.154 

Total 7.290 7.982 8.660 10.262 12.174 13.974 19.712 30.259 37.749 40.065 42.420 230.547 

Fonte: Própria autora, com base em dados do Ministério da Saúde (2019). 

 

Na Figura 1, observa-se o crescimento dos casos notificados de HIV no Brasil durante 

o período de 10 anos (2007 a 2017). Nesse período houve um aumento percentual de 

481,89%, passando de 7.290 casos para 42.420 casos por ano. Nota-se também, que no 
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período de 2007 a 2015, a Região Sul vinha sendo a segunda região com o maior número de 

casos notificados, porém a partir de 2015 a taxa de crescimento da Região Sul diminuiu e a 

região nordeste passou a ser a segunda região com o maior número de casos notificados. 

 

Figura 1. Número absoluto de casos de HIV notificados no SINAN, comparando as regiões 

brasileiras de residência, por ano de diagnóstico, no período de 2007 a 2017. 

 
Fonte: Própria autora, com base em dados do Ministério da Saúde (2019). 

 

Analisando conjuntamente a Tabela 1 e a Figura 1, observa-se um aumento 

exponencial dos números de novos casos a cada ano e isso pode ser explicado por diversas 

razões. Uma delas se dá pelo fato de que a infecção pelo HIV entrou para a Lista Nacional de 

Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde somente em 2014 (como 

destacado em negrito na Tabela 1), quando passou a ser notificada pelo SINAN - sistema que 

tem por objetivo notificar, principalmente, as doenças de notificação compulsória (BRASIL, 

2016d). Desta forma, a infecção pelo HIV passou a ganhar mais um sistema de notificação e 

investigação, fazendo com que a coleta de dados tenha um maior alcance, e 

consequentemente, fazendo com que mais casos apareçam no sistema. Outra razão se dá pelo 

caráter clínico da infecção, como já discutido anteriormente, o HIV não tem sintomas visíveis 

nas primeiras fases, facilitando o contágio para outras pessoas por via sexual. Portanto, este 

aumento percebido na tabela e figura, é um indicativo de que há uma enorme falta de 

informação e prevenção na população brasileira. 
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De acordo com dados do IBGE (2019), a região Sudeste tem sido a região mais 

populosa do Brasil seguido pela região Nordeste, a Região Sul ocupa o terceiro lugar em 

termos populacionais, conforme Tabela 2. Estes dados são importantes para entendermos a 

prevalência do HIV na população brasileira, demonstrando que as regiões mais populosas não 

são, necessariamente, as que contém os maiores números de casos, como veremos a seguir. 

 

Tabela 2.  Estimativas do tamanho da população nas regiões brasileiras por ano, no período de 2007 a 

2017. 

Ano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-oeste TOTAL 

2007 15.342.561 52.193.847 80.641.101 27.641.501 13.516.181 189.335.191 

2008 15.142.684 53.088.499 80.187.717 27.497.970 13.695.944 189.612.814 

2009 15.359.645 53.591.299 80.915.637 27.718.997 13.895.467 191.481.045 

2010 15.864.454 53.081.950 80.364.410 27.386.891 14.058.094 190.755.799 

2011 16.095.187 53.501.859 80.975.616 27.562.433 14.244.192 192.379.287 

2012 16.318.163 53.907.144 81.565.983 27.731.644 14.423.952 193.946.886 

2013 16.983.484 55.794.707 84.465.570 28.795.762 14.993.191 201.032.714 

2014 17.231.027 56.186.190 85.115.623 29.016.114 15.219.608 202.768.562 

2015 17.472.636 56.560.081 85.745.520 29.230.180 15.442.232 204.450.649 

2016 17.707.783 56.915.936 86.356.952 29.439.773 15.660.988 206.081.432 

2017 17.936.201 57.254.159 86.949.714 29.644.948 15.875.907 207.660.929 

Fonte: Própria autora, com base em dados do IBGE (2019). 

 

 Em 10 anos, a prevalência do HIV na Região Sul têm sido a mais alta do Brasil. na 

Região Sul, em cada 100 mil pessoas, cerca de 16,5 pessoas foram diagnosticadas com HIV, 

de acordo com o Coeficiente de Prevalência (Tabela 3). Já as regiões Sudeste e Nordeste, a 

cada 100 mil pessoas na população, foram diagnosticadas 13,19 e 6,76 pessoas 

respectivamente, sendo essas as regiões mais populosas do Brasil. Nas regiões Norte e 

Centro-oeste foram diagnosticadas 10,30 e 10,60 a cada 100 mil pessoas, respectivamente. 

Esta informação mostra que a Região Sul foi a região mais afetada pelo HIV. 

 

Tabela 3. Coeficiente de Prevalência do HIV, segundo região brasileira de residência, por ano de 

diagnóstico, no período de 2007 a 2017. Legendas: N= Norte; NE= Nordeste; SE= Sudeste; S= Sul e 

CO= Centro-Oeste. 

Região 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MÉDIA 

S 4,65 5,31 5,27 6,59 8,36 10,29 17,55 24,21 28,24 27,36 27,20 16,50 

SE 6,33 6,85 7,23 8,17 8,99 9,93 11,70 15,81 18,12 19,42 19,39 13,19 

CO 1,96 1,95 2,55 3,34 5,24 5,94 9,23 15,35 19,17 19,35 21,95 10,60 

N 1,21 1,50 1,96 3,06 3,40 4,02 5,97 14,32 20,52 23,07 24,01 10,30 

NE 0,87 1,00 1,30 1,77 2,42 2,80 4,26 8,86 13,10 14,27 16,95 6,76 

Fonte: Própria autora, com base em dados do IBGE (2019). 



32 

 

Analisando os três estados da Região Sul isoladamente, no período de estudo, foram 

registrados 47.620 novos casos de HIV o total, sendo que 22% destes (10.487 novos casos) 

correspondem ao estado de Santa Catarina. O estado do Paraná nos anos de 2007 a 2010, era 

o estado com mais casos, porém, a partir de 2011, o Rio Grande do Sul passou a ser o estado 

com o maior número de casos notificados. A Tabela 4 mostra o número de casos de HIV 

notificados de cada estado da Região Sul no período de estudo.  

 

Tabela 4. Número de casos de HIV notificados no SINAN, segundo Unidade da Federação (UF) da 

Região Sul por ano de diagnóstico, no período de 2007 a 2017. Legendas: PR= Paraná; SC= Santa 

Catarina e RS= Rio Grande do Sul. 

UF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

PR 564 615 605 703 799 844 1.474 1.959 2.404 2.268 2.428 14.663 

SC 203 270 298 422 523 652 848 1.465 1.875 1.992 1.939 10.487 

RS 518 574 558 680 982 1.357 2.732 3.601 3.979 3.795 3.697 22.473 

Total 1.285 1.459 1.461 1.805 2.304 2.853 5.054 7.025 8.255 8.055 8.064 47.620 

Fonte: Própria autora, com base em dados do Ministério da Saúde (2019). 

 

A Figura 2 mostra o crescimento de casos de HIV nos três estados da Região Sul. 

Observou-se uma elevação no número de casos até 2015, com destaque para o período de 

2012 a 2015, seguido de uma diminuição entre o período de 2015 a 2017. 
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Figura 2. Número absoluto de casos de HIV notificados no SINAN, segundo UF da Região Sul por 

ano de diagnóstico, no período de 2007 a 2017. 

 
Fonte: Própria autora, com base em dados do Ministério da Saúde (2019). 

 

De acordo com a organização do SUS (Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011), o 

Plano Diretor de Regionalização (PDR) de Santa Catarina, organiza o estado em Regiões de 

Saúde, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes e em Macrorregiões de Saúde, 

formada por uma ou mais regiões de saúde (BRASIL, 2011). Essa organização tem por 

objetivo garantir o acesso do cidadão ao conjunto de ações e serviços necessários à resolução 

de seus problemas de saúde, para que a gestão das ações do SUS ocorra de maneira 

descentralizada e permitindo coerência, consistência e eficiência na alocação e gestão de seus 

recursos (SANTA CATARINA, 2018b). 

Dessa forma, a DIVE disponibiliza os dados das ações de vigilância do estado pela 

divisão em Regiões de Saúde, que são 16 ao todo. Para uma melhor visualização dos dados, 

foram somados os resultados das regiões disponibilizadas pela DIVE em Macrorregiões de 

saúde, que ao todo são sete (SANTA CATARINA, 2018b). O mapa abaixo (Figura 3) 

demonstra a divisão atual das Macrorregionais de saúde do estado. 
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Figura 3. Divisão do estado de Santa Catarina em 07 (sete) Macrorregiões de Saúde. 

 

Fonte: PDR, 2018 

 

De acordo com os dados obtidos através do Boletim Informativo HIV/AIDS 2018 

Santa Catarina (DIVE, 2019), neste Estado, dos 10.486 casos de HIV notificados no período 

de estudo, 6.051 concentram-se nas macrorregiões de saúde da Grande Florianópolis, Foz do 

Rio Itajaí, e Vale do Itajaí, correspondendo a 58% dos casos notificados no estado (Tabela 5) 

As macrorregiões que possuem os menores números de casos são as do Grande Oeste 

e Meio Oeste e Serra Catarinense, representando 12% dos casos de HIV no estado em 10 

anos, sendo estas, representadas geograficamente, as maiores macrorregiões do estado. 

 

Tabela 5. Número de casos de HIV notificados no SINAN, segundo Macrorregião de saúde de 

residência em Santa Catarina por ano de diagnóstico, no período de 2007 a 2017. 

Macrorregião 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Grande 

Florianópolis 
33 46 51 53 55 70 110 301 463 535 562 2.279 

Foz do Rio Itajaí 24 59 55 99 118 154 170 225 351 396 462 2.113 

Vale do Itajaí 36 46 58 92 85 127 167 248 288 289 223 1.659 

Sul 47 51 43 71 109 120 166 260 262 251 244 1.624 

Planalto Norte e 

Nordeste 
44 37 66 72 91 106 144 237 297 293 234 1.621 

Grande Oeste 8 23 15 21 33 50 53 92 114 107 95 611 

Meio Oeste e 

Serra Catarinense 
11 8 10 14 32 25 38 102 99 121 119 579 

TOTAL 203 270 298 422 523 652 848 1.465 1.875 1.992 1.939 10.486 
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Fonte: Própria autora, com base em dados da DIVE (2019). 

 

Apenas no período de 2012 a 2015, o número de novos casos de HIV no estado 

aumentou em 187%, passando de 652 para 1.875 casos novos por ano. Na Macrorregião da 

Grande Florianópolis, o aumento foi de 561% de 2012 a 2015. Conforme Figura 4, é possível 

perceber que a partir de 2014, os casos de HIV da Grande Florianópolis passaram a 

ultrapassar o número de casos das macrorregiões da Foz do Rio Itajaí, Vale do Itajaí, Sul e 

Planalto Norte e Nordeste. Além disso, o gráfico ainda demonstra um crescimento acentuado 

a partir de 2014 até 2017, comparado aos valores de 2007 a 2013, mostrando ainda com um 

leve declínio em 2017 nas macrorregiões do Vale do Itajaí, Sul e Planalto Norte e Nordeste. 

Estes aumentos súbitos nos valores a partir de 2014 devem estar relacionados com o 

fato da infecção por HIV ter entrado na Lista de Notificação Compulsória e, portanto, o 

aumento ficou significativo após o ano de 2014. 

 

Figura 4.  Número absoluto de casos de HIV notificados no SINAN, segundo macrorregiões de 

Saúde de residência em Santa Catarina por ano de diagnóstico, no período de 2007 a 2017. 

Fonte: Própria autora, com base em dados da DIVE (2019). 

  

Ainda no estado de Santa Catarina, para entendermos o perfil epidemiológico da 

população infectada, foi selecionado os parâmetros demográficos de sexo, faixa etária e 

escolaridade dos indivíduos.  
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Desde 2007, a população masculina tem sido a mais afetada pelo HIV, somando o total de 

6.626 casos de HIV no período de 2007 a 2017 em Santa Catarina. Já a população feminina 

soma o total de 3.860 casos novos para o mesmo período (Figura 5). 

 

Figura 5. Proporção dos sexos dos casos de infecção por HIV em Santa Catarina no período de 2007 

a 2017 (casos acumulados). 

 

Fonte: Própria autora, com base em dados da DIVE (2019). 

  

Mais da metade dos casos (5.606 dos 10.487 casos de HIV em SC) estão na faixa 

etária dos 20 aos 34 anos de idade (Figura 6). De acordo com Berquó (2000), a faixa etária 

dos 16 aos 25 anos corresponde à idade de maior atividade sexual, por isso podemos entender 

que é onde há uma maior chance exposição ao vírus nesta faixa etária. 

 

Figura 6. Porcentagem dos casos de HIV notificados no SINAN segundo grau de escolaridade no 

estado de Santa Catarina, no período de 2007 a 2017(casos acumulados). 

 
Fonte: Própria autora, com base em dados da DIVE (2019). 

Masculino 
63% 

Feminino 
37% 
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Analisando as variáveis de escolaridade em Santa Catarina, podemos notar que houve 

uma maior concentração de indivíduos infectados pelo HIV com o Ensino Fundamental 

incompleto (2.666 casos acumulados de 2007 a 2017) e com o Ensino Médio completo (2.567 

casos). Ainda assim, houve 1.261 casos de HIV em indivíduos com o Ensino Fundamental 

Completo e 1.140 casos de indivíduos com o Ensino Superior Completo (Figura 7). 

 
Figura 7. Porcentagem dos casos de HIV notificados no SINAN segundo faixa etária no estado de 

Santa Catarina, no período de 2007 a 2017(casos acumulados). 

 
Fonte: Própria autora, com base em dados da DIVE (2019). 

 

 

Pelo fato da infecção pelo HIV ter entrado para a listagem de notificação compulsória 

somente em 2014, os dados sobre a epidemia da AIDS foi a principal fonte de informações 

para fornecer subsídios à resposta nacional sobre o HIV nos anos anteriores (MS, 2002). 

Após essa inclusão, as ações de vigilância passaram a ser mais completas e próximas à 

realidade. 

Esse fato pode ser observado com os resultados da presente análise, uma vez que 

observa-se que o número de casos sobre de maneira elevada se comparados aos anos de 2007 

à 2013 e de 2014 à 2017 em todo o território nacional, mas fica mais evidente quando 

analisamos o estado de Santa Catarina ao observarmos a elevação no número de casos de 

2014 em diante. 
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Quanto à análise no âmbito nacional, chama a atenção os resultados apontarem que as 

regiões mais populosas não são as que apresentaram o maior número de casos, como é de se 

esperar. Neste caso, a Região Sul, sendo a terceira região mais populosa, foi a segunda região 

que apresentou o maior número de casos, e a primeira com o maior índice de prevalência da 

infecção. Ou seja, na relação número da população/pessoas infectadas, a Região Sul foi a 

mais afetada pelo HIV. 

Dentre os estados da Região Sul, o Rio Grande do Sul foi o que apresentou os maiores 

números. Contudo, os três estados apresentaram elevação no número de casos até 2015 e 

depois uma flutuação até 2017. 

Já em Santa Catarina, a concentração maior de indivíduos infectados pelo HIV 

mostrou ser nas regiões da Grande Florianópolis, Foz do Rio Itajaí e Vale do Itajaí. Estas são 

geograficamente as menores macrorregiões do estado, porém são as regiões que possuem 

alguns dos municípios mais populosos do estado, como Florianópolis, Itajaí, Blumenau, entre 

outros, segundo estimativa do IBGE publicada no diário oficial da União (IBGE, 2018).  

Todas as macrorregiões demonstraram um aumento súbito no número de casos de 

HIV a partir de 2014, principalmente na Grande Florianópolis e Foz do Itajaí, mais uma vez, 

demonstrando a melhoria do alcance do sistema de notificação após a inclusão da infecção 

por HIV na lista de notificação compulsória. 

A grande maioria da população catarinense infectada pelo HIV são homens. Uma 

interessante pesquisa qualitativa realizada na cidade de São Paulo/SP no ano de 2002, buscou 

identificar aspectos da masculinidade relacionadas à vulnerabilidade dos homens à infecção 

pelo HIV (GUERRIERO et al., 2002). Esses autores mostraram que aspectos da 

masculinidade, como: sentir-se forte, imune a doenças, ser incapaz de recusar uma mulher; 

considerar que o homem tem mais necessidade de sexo do que a mulher e de que esse desejo 

é incontrolável, infidelidade, a não-utilização da camisinha pelo alto custo, medo de perder a 

ereção, etc, tornam os homens mais vulneráveis a infecção pelo HIV (GUERRIERO et al., 

2002). 

A faixa etária com maior concentração de casos em Santa Catarina foi dos 20 aos 34 

anos, sendo considerada dentro da faixa de maior atividade sexual, conforme Berquó (2000). 

Quanto ao grau de escolaridade, os maiores números de casos se concentraram nos níveis 

com Ensino Fundamental Incompleto ou Médio Completo, com base nos gráficos de 

proporções. Fonseca et al. (2000) evidenciam que a epidemia de AIDS no Brasil se iniciou 

nos níveis sociais de maior escolaridade e que depois foi se intensificando as escolaridades 

mais baixas, além disso os níveis de evasão escolar os primeiros anos do ensino fundamental 
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são muito elevados, contribuindo para a falta de conhecimento sobre as IST para essa 

população (FONSECA et al., 2000).  

 

4.2 AIDS 

Os dados da AIDS de âmbito nacional e da Região Sul, foram coletados a partir dos 

Painéis indicadores epidemiológicos do portal do Ministério da Saúde (BRASIL, 2018c). Os 

dados das regiões de saúde de Santa Catarina foram retirados do Boletim Informativo 

HIV/AIDS 2019 Santa Catarina da DIVE. Já os dados de Florianópolis, foram retirados da 

base de dados do DATASUS, devido à uma melhor amplitude de dados coletados por 

diversos sistemas de notificações. 

 

No período que compreende de 2007 a 2017, foram notificados um total de 447.578 

casos de AIDS diagnosticados. O panorama da AIDS demonstra uma flutuação durante o 

período de estudo, que pode ser visualizada na Tabela 6. Comparando com os casos de HIV 

do mesmo período (230.547 casos), é importante lembrar que a infecção por HIV passou a 

ser de notificação compulsória apenas em 2014, portanto, essa diferença se faz notável, uma 

vez que os casos de HIV tendem a ser maiores do que o de AIDS por fatores clínicos já 

discutidos anteriormente. 

A região Sudeste é a região com mais casos de AIDS, seguido pela Região Sul e 

Nordeste, sendo esta última demonstrada um aumento no número de casos, ao contrário do 

que vem ocorrendo com a Região Sul, a qual passou a diminuir os seus valores a partir de 

2012, conforme Tabela 6. 

Tabela 6. Número de casos de AIDS notificados no SINAN declarados no SIM e registrados no 

SISCEL/SICLOM, segundo região brasileira de residência, por ano de diagnóstico, no período de 

2007 a 2017. Legendas: N= Norte; NE= Nordeste; SE= Sudeste; S= Sul e CO= Centro-oeste. 

Região 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

N 2.509 3.133 3.205 3.483 3.460 3.633 4.437 4.584 4.356 4.496 4.183 41.479 

NE 6.610 7.157 7.484 7.732 8.155 8.618 9.221 8.967 8.997 8.817 8.944 90.702 

SE 17.733 18.217 18.526 17.799 18.502 17.784 17.382 16.893 16.107 15.467 14.778 189.188 

S 9.082 9.876 8.969 8.704 9.366 9.157 9.157 8.716 8.424 7.634 7.086 96.171 

CO 2.368 2.474 2.548 2.574 2.790 2.992 3.072 2.962 2.765 2.693 2.800 30.038 

Total  38.302 40.857 40.732 40.292 42.273 42.184 43.269 42.122 40.649 39.107 37.791 447.578 

Fonte: Própria autora, com base em dados do Ministério da Saúde (2019). 

 

Mais uma vez, a Região Sul demonstrou ter os maiores índices de prevalência de 

AIDS no Brasil durante os 10 anos analisados. A cada 100 mil pessoas, 34,04 foram 
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diagnosticadas com AIDS somente na Região Sul, de acordo com o Coeficiente de 

Prevalência (Tabela 7). Em segundo lugar a Região Norte, diferente do HIV, aparece com 25 

casos de AIDS a cada 100 mil habitantes. Já as Regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste 

apresentaram a prevalência de 22,85, 20,52 e 16,54 de casos de AIDS a cada 100 mil 

habitantes. Desta maneira podemos observar, novamente, que a Região Sul se mostrou mais 

vulnerável para a AIDS. 

 

Tabela 7. Coeficiente de Prevalência da AIDS, segundo região brasileira de residência, por ano de 

diagnóstico, no período de 2007 a 2017. Legendas: N= Norte; NE= Nordeste; SE= Sudeste; S= Sul e 

CO= Centro-Oeste. 

Região 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MÉDIA 

S 32,86 35,92 32,36 31,78 33,98 33,02 31,80 30,04 28,82 25,93 23,90 34,04 

N 16,35 20,69 20,87 21,95 21,50 22,26 26,13 26,60 24,93 25,39 23,32 25,00 

SE 21,99 22,72 22,90 22,15 22,85 21,80 20,58 19,85 18,78 17,91 16,99 22,85 

CO 17,52 18,06 18,34 18,31 19,59 20,74 20,49 19,46 17,91 17,20 17,64 20,52 

NE 12,66 13,48 13,96 14,57 15,24 15,99 16,53 15,96 15,91 15,49 15,62 16,54 

Fonte: Própria autora, com base em dados do IBGE (2019). 

 

Em 2013 o Governo Federal lançou o Programa Tratamento para Todos, que permite 

que as pessoas diagnosticadas com HIV recebam os medicamentos antirretrovirais (Terapia 

Antirretroviral - TARV), independente da fase que o HIV se encontra no organismo 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). O tratamento é fundamental para que a infecção pelo 

HIV não evolua no organismo e consequentemente, atinja o estágio de síndrome (AIDS, 

neste caso). 

 Na Figura 8, pode-se observar que os resultados deste programa começam a 

demonstrar uma diminuição no número de novos casos a partir de 2014. Este declínio se 

mostra mais evidente no ano de 2017, com 37.791 casos de AIDS no Brasil, chegando a 

números menores que 2007 (38.302 casos). Entre 2013 (43.269 casos), antes do Programa 

Tratamento para Todos ser implementado, a 2017 (37.791 casos), houve uma diminuição de 

13% a menos de casos de AIDS diagnosticados por ano no Brasil. Também está ilustrado na 

Figura 8, a comparação com os casos de HIV, o qual nota-se o movimento contrário ao da 

AIDS, ou seja um aumento do número de casos. Apenas em 2016 pode-se verificar uma 

aproximação melhor com a realidade da infecção, pois entende-se que devemos ter na 

população mais casos de HIV do que de AIDS, tendo em vista que para o indivíduo chegar ao 

nível da AIDS, ele já teve contato com a infecção pelo HIV. Portanto, é esperado que 
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houvesse mais casos de infecção por HIV do que casos com AIDS. Sendo assim, podemos 

concluir que a partir de 2016 os sistemas de notificação ficaram mais eficientes. 

 

Figura 8. Diminuição dos casos de AIDS após a implementação do Programa Tratamento para Todos 

(linha vermelha), em comparação com o crescimento dos casos de HIV (linha cinza) no Brasil, no 

período de 2007 a 2017. 

 
Fonte: Própria autora, com base em dados do Ministério da Saúde (2019). 

 

Já na Região Sul, verifica-se o estado do Rio Grande do Sul tendo as maiores 

notificações de AIDS no período de 2007 a 2017 (total de 48.710 casos acumulados), seguido 

por Santa Catarina (24.287 casos) e Paraná (23.174 casos), conforme a Tabela 8. É possível 

notar o significativo decréscimo após a implementação do programa Tratamento para todos a 

partir de 2014 também para a Região Sul, conforme Figura 9. 

O estado de Santa Catarina apresentou 24.287 novos casos de AIDS no período 

estudado, representando 25% dos casos totais da Região Sul. 

 

Tabela 8. Número de casos de AIDS notificados no SINAN, declarados no SIM e registrados no 

SISCEL/SICLOM, segundo UF da Região Sul por ano de diagnóstico. Brasil, 2007-2017. Legendas: 

PR= Paraná; SC= Santa Catarina e RS= Rio Grande do Sul. 

UF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

RS 5.111 4.927 4.672 4.555 4.682 4.705 4.706 4.432 3.960 3.644 3.316 48.710 

SC 2.038 2.174 2.240 2.201 2.561 2.328 2.305 2.159 2.323 2.107 1.851 24.287 

PR 1.933 2.775 2.057 1.948 2.123 2.124 2.146 2.125 2.141 1.883 1.919 23.174 

Total 9.082 9.876 8.969 8.704 9.366 9.157 9.157 8.716 8.424 7.634 7.086 96.171 

Fonte: Própria autora, com base em dados do Ministério da Saúde, 2019 
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Figura 9. Número absoluto de casos de AIDS notificados no SINAN, declarados no SIM e 

registrados no SISCEL/SICLOM, segundo UF da Região Sul por ano de diagnóstico no período de 

2007 a 2017.  

 

Fonte: Própria autora, com base em dados do Ministério da Saúde (2019). 

 

De acordo com os dados retirados do Boletim Informativo HIV/AIDS 2018 (DIVE, 

2019) para Estado de Santa Catarina, foram notificados 24.287 casos de AIDS no período de 

2007 a 2017. De acordo com a Figura 10, é possível verificar que houve uma flutuação nos 

casos de AIDS por ano em Santa Catarina, com uma diminuição a partir do ano de 2015, 

explicada, provavelmente, pela ação do programa Tratamento para Todos. O ano de 2011 foi 

o ano em que houve o maior número de casos notificados, 2.561 casos de AIDS no estado. 
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Figura 10. Flutuação do número de casos de AIDS notificados no SINAN, em Santa Catarina por ano 

de diagnóstico, no período de 2007 a 2017. 

 
Fonte: Própria autora, com base em dados da DIVE (2019). 

 

Ainda segundo os dados retirados do Boletim Informativo HIV/AIDS 2018 (DIVE, 

2019) para Estado de Santa Catarina, a Macrorregião da Grande Florianópolis demonstrou ser 

a região com os maiores números de casos de AIDS do estado em todo o período analisado, 

totalizando 6.607 novos casos de 2007 a 2017, seguido pela Macrorregião Sul (total de 3.974 

casos), Foz do Rio Itajaí (total de 3.948 casos) e Planalto Norte e Nordeste (total de 3.935 

casos), conforme a Tabela 9 e a Macrorregião da Grande Oeste com os menores números de 

casos nos 10 anos, totalizando 1.151 casos. 

 

Tabela 9. Número de casos de AIDS notificados no SINAN, segundo macrorregiões de saúde de 

residência em Santa Catarina por ano de diagnóstico, no período de 2007 a 2017. 

Macrorregião 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Grande 

Florianópolis 
544 569 649 631 732 582 617 545 597 623 518 6.607 

Sul 347 369 403 385 433 351 372 332 367 327 288 3.974 

Foz do Rio Itajaí 375 359 315 330 416 385 346 381 391 348 302 3.948 

Planalto Norte e 

Nordeste 
329 349 386 384 358 429 400 333 384 313 270 3.935 

Vale do Itajaí 227 255 261 255 350 335 335 337 321 257 255 3.188 

Meio Oeste e Serra 

Catarinense 
103 130 144 137 167 137 137 142 139 140 108 1.484 

Grande Oeste 113 143 82 79 105 109 98 89 124 99 110 1.151 

TOTAL 2.038 2.174 2.240 2.201 2.561 2.328 2.305 2.159 2.323 2.107 1.851 24.287 

Fonte: Própria autora, com base em dados da DIVE (2019). 
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Para o município de Florianópolis, conforme os resultados obtidos através do banco 

de dados do DATASUS, foram notificados 3.224 casos novos de AIDS no período de 2007 a 

2017.  

O ano de 2011 foi quando houve o maior registro de AIDS no município, com 347 

casos diagnosticados. Após este período até 2015, houve uma diminuição razoável (média de 

282 casos por ano), mas em 2016 observou-se um leve aumento novamente (314 casos), 

conforme a Figura 11. 

 

Figura 11. Flutuação do número de casos de AIDS em Florianópolis no período de 2007 a 2017. 

 
Fonte: Própria autora, com base em dados do DATASUS (2019). 

 

Ainda para o município de Florianópolis, para entendermos o perfil epidemiológico da 

população infectada, foi selecionado as variáveis de sexo, faixa etária e escolaridade dos 

indivíduos.  

A população masculina foi a que registrou maiores números de AIDS durante todo o 

período analisado, totalizando 2.151 casos nos dez anos, representando 67% dos casos. Já a 

população feminina somou o total de 10.73 casos novos para o mesmo período em 

Florianópolis, o que representa 33% dos casos, e ainda observa-se que há uma diminuição do 

número de casos a cada ano, conforme a Tabela 10. 
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Tabela 10. Número de casos de AIDS notificados no SINAN, declarados no SIM e registrados no 

SISCEL/SICLOM segundo sexo por ano de diagnóstico no município de Florianópolis, no período de 

2007 a 2017. 

Sexo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total % 

Masculino 170 177 193 188 213 193 202 182 221 225 187 2.151 67 

Feminino 108 101 122 110 134 85 91 87 67 89 79 1.073 33 

TOTAL 278 278 315 298 347 278 293 269 288 314 266 3.224 100 

Fonte: Própria autora, com base em dados do DATASUS (2019). 

 

 Segundo faixa etária, as idades de 20 a 49 anos, somam um total de 81% da população 

afetada, conforme Figura 12. 

 
Figura 12. Porcentagem dos casos de AIDS notificados no SINAN, segundo faixa etária no 

município de Florianópolis, no período de 2007 a 2017(casos acumulados). 

 
Fonte: Própria autora, com base em dados do DATASUS (2019). 

 

 

Segundo o grau escolaridade dos casos novos de AIDS por ano, no período de 2007 a 

2017 em Florianópolis, houve um maior número de casos de indivíduos com o Ensino 

Fundamental incompleto (740 casos acumulados de 2007 a 2017) e com o Ensino Médio 

completo (601 casos), somando mais da metade dos casos de AIDS (58%). 

 



46 

Figura 13. Porcentagem dos casos de AIDS notificados no SINAN segundo Escolaridade no 

município de Florianópolis no período de 2007 a 2017(casos acumulados).. 

 
Fonte: Própria autora, com base em dados do DATASUS (2019). 

 

É importante ressaltar que a AIDS é de notificação compulsória desde 1986 e a infecção 

pelo HIV passou a ser apenas em 2014, configurando uma falta de informação sobre a 

epidemiologia da infecção pelo HIV para casos comprovados antes dessa data, estando estas 

informações condicionadas a cálculos probabilísticos, como já foi explicado anteriormente. 

Como os novos casos de AIDS são registrados obrigatoriamente nos sistemas de notificação 

desde 1986, a análise deste trabalho passa a ser mais exata e precisa para a AIDS do que pela 

infecção pelo HIV. Por este motivo, podemos entender que os casos de HIV registrados antes 

de 2014, podem ser muito maiores do que aparecem no presente trabalho, o que torna os 

resultados ainda mais impressionantes. 

O panorama da AIDS demonstrou certa flutuação, tanto no âmbito Nacional quanto 

Estadual e Municipal, apontando para um auge de casos em 2011 e uma diminuição drástica 

após 2014, ano em que se inicia o programa Tratamento para Todos, iniciativa no Governo 

Federal para todo o Brasil (BRASIL, 2013). 

No âmbito Nacional, podemos destacar que, apesar da Região Sudeste ter apresentado os 

maiores números de casos de AIDS do Brasil, a Região Sul foi a que apresentou a maior 

prevalência da AIDS na sua população. Da mesma forma em que a Região Nordeste ter 

apresentado ser a terceira região com mais casos, ela demonstrou ter o menor índice de 

prevalência da AIDS no Brasil. 

O estado do Rio Grande do Sul apresentou aproximadamente 50% dos casos de AIDS da 

Região Sul e Santa Catarina 25%.  
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Já em Santa Catarina podemos destacar a Macrorregião da Grande Florianópolis foi a que 

apresentou os maiores números de casos durante todos os anos analisados e a Macrorregião 

da Grande Oeste teve os menores números de casos de AIDS do Estado. 

Em Florianópolis, também observamos uma flutuação de modo geral durante o período 

analisado com um auge em 2011. 

Mais uma vez a população masculina teve mais casos que a feminina, sendo que esta 

última demonstrou uma diminuição a cada ano. A faixa etária e o grau de escolaridade de 

mais atenção seguiram o mesmo panorama que os resultados do HIV: 20 a 49 anos e Ensino 

Fundamental incompleto (740 casos) juntamente Ensino Médio completo (601 casos) foram 

os maiores casos de AIDS no município de Florianópolis. Contudo, houve ainda 330 casos de 

AIDS em indivíduos com o Ensino Fundamental Completo e 255 casos de indivíduos com o 

Ensino Superior Completo, 174 casos de indivíduos com o Ensino Superior Incompleto e 160 

com o Ensino Médio completo, conforme Figura 13. Mais uma vez, apontando para uma 

necessidade de melhora nas campanhas de prevenção, para que abranjam todos os graus de 

escolaridade. Neste sentido, se faz importantes ações educativas voltadas tanto para baixa 

escolaridade quanto para alta, visto que a educação é necessária para que a população passe a 

adquirir comportamentos mais preventivos diante das IST (GIR et al., 1999). 

 

4.3 SÍFILIS 

Os resultados das coletas sobre a epidemiologia da Sífilis foram todos retirados a 

partir da base de dados do DATASUS. Foram trabalhados os dados da Sífilis em gestantes, 

devido à infecção ser pertencente à Lista de Notificação Compulsória desde o ano de 2005 

(Portaria nº 33 de 14 de julho de 2005) (MS, 2005). Ao contrário, a Sífilis adquirida entrou 

para essa lista apenas a partir do ano de 2010 (Portaria nº 2.472 de 31 de agosto de 2010) 

(MS, 2010). Além disso, estão disponíveis para consulta apenas os dados de sífilis em 

gestantes em todos os bancos de dados disponibilizados para consulta online, dificultando o 

acesso aos dados sobre a sífilis adquirida. 

 

Acredita-se que seria melhor, pelo escopo deste trabalho, analisar os dados da sífilis 

adquirida juntamente com sífilis em gestante, por possibilitar o entendimento maior sobre 

como se dá a epidemia da sífilis de maneira geral. Porém, devido à ausência dos números de 

homens e de mulheres não gestantes que tiveram a infecção durante o período analisado, os 

dados apresentados estão restritos à análise somente de mulheres gestantes que apresentaram 

sífilis durante a gestação, ou seja, uma parcela restrita da população. 
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Os casos de sífilis em gestantes notificados pelo SINAN, no período de 2007 a 2017, 

somam um total de 240.135 casos no Brasil. Com este valor, pode-se ter uma ideia de que os 

casos de sífilis adquirida superam os casos de sífilis em gestantes, pois os 240.135 casos 

correspondem apenas a uma parcela da população - as gestantes. Com estes dados, pode-se 

entender que o número de homens e mulheres não gestantes infectados pela sífilis pode ser 

muito maior.  

A região Sudeste lidera o ranking das regiões brasileiras, com 108.464 casos, seguida 

pela região Nordeste (49.210 casos) e a Região Sul com 34.856 casos, conforme Tabela 11. 

 

Tabela 11. Número de casos confirmados de sífilis em gestantes notificados no SINAN, segundo 

região de residência por ano de diagnóstico no período de 2007 a 2017. Legendas: N= Norte; NE= 

Nordeste; SE= Sudeste; S=Sul e CO= Centro-oeste. 

Região 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

SE 2.093 2.473 1.736 4.315 6.620 8.483 10.575 13.599 15.783 19.237 23.550 108.464 

NE 2.029 1.758 1.319 2.596 3.437 4.000 4.777 5.809 6.724 7.319 9.442 49.210 

S 715 697 601 1.057 1.487 2.056 2.924 4.031 6.300 7.216 7.772 34.856 

N 1.214 1.261 855 1.436 1.726 1.818 2.220 2.776 3.688 4.405 5.117 26.516 

CO 824 1.111 753 1.228 1.297 1.525 2.103 2.464 2.806 3.138 3.840 21.089 

Total 6.875 7.300 5.264 10.632 14.567 17.882 22.599 28.679 35.301 41.315 49.721 240.135 

Fonte: Própria autora, com base em dados do DATASUS (2019). 

 

Ao contrário dos gráficos de AIDS e HIV, onde havia uma certa flutuação nos casos a 

cada ano, os casos de sífilis em gestantes vêm aumentando drasticamente a cada ano. Apesar 

de haver uma leve diminuição no ano de 2009, depois de 2010 os números aumentaram 

significativamente, conforme se observa na Figura 14. Número absoluto de casos confirmados de 

sífilis em gestante notificados no SINAN, segundo região de residência por ano de diagnóstico 

  



49 

Figura 14. Número absoluto de casos confirmados de sífilis em gestante notificados no SINAN, 

segundo região de residência por ano de diagnóstico no período de 2007 a 2017. 

Fonte: Própria autora, com base em dados do DATASUS (2019). 

 

 O Índice de Prevalência da sífilis em gestante no Brasil se mostrou ser mais alto na 

Região Norte, com 15,64 casos a cada 100 mil habitantes nos 10 anos analisados (Tabela 12). 

Em segundo lugar aparece a Região Centro-Oeste com 14,06 casos a cada 100 mil habitantes. 

Já as Regiões Sudeste, Sul e Nordeste apresentaram índices menores, com 12,80, 12,02 e 8,85 

casos de sífilis em gestante durante o período analisando. Nota-se que este panorama é bem 

diferente dos casos de HIV e AIDS apresentados anteriormente, onde a Região Sul aparecia 

sendo a mais afetada. 

 

Tabela 12. Coeficiente de Prevalência de Sífilis em gestantes, segundo região brasileira de residência, 

por ano de diagnóstico, no período de 2007 a 2017. Legendas: N= Norte; NE= Nordeste; SE= 

Sudeste; S=Sul e CO= Centro-Oeste. 

Região 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MÉDIA 

N 7,91 8,33 5,57 9,05 10,72 11,14 13,07 16,11 21,11 24,88 28,53 15,64 

CO 6,10 8,11 5,42 8,74 9,11 10,57 14,03 16,19 18,17 20,04 24,19 14,07 

SE 2,60 3,08 2,15 5,37 8,18 10,40 12,52 15,98 18,41 22,28 27,08 12,80 

S 2,59 2,53 2,17 3,86 5,40 7,41 10,15 13,89 21,55 24,51 26,22 12,03 

NE 3,89 3,31 2,46 4,89 6,42 7,42 8,56 10,34 11,89 12,86 16,49 8,85 

Fonte: Própria autora, com base em dados do IBGE (2019). 

 

Na Região Sul, o estado de Santa Catarina foi o que apresentou o menor número de 

casos, 7.082 no período analisado, representando 20% dos casos de sífilis em gestante na 
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Região Sul. Somente o estado do Rio Grande do Sul, foi responsável por 46% de casos de 

sífilis em gestantes para a região, com um total de 16.058 casos, conforme Tabela 13. 

 

Tabela 13. Número de casos confirmados de sífilis em gestante notificados no SINAN, segundo UF 

da Região Sul de residência por ano de diagnóstico no período de 2007 a 2017. Legendas: PR= 

Paraná; SC=Santa Catarina e RS= Rio Grande do Sul. 

UF  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

RS 312 384 320 486 646 990 1.300 1.806 3.037 3.321 3.456 16.058 

PR 252 181 182 360 571 733 1.081 1.423 1.965 2.432 2.536 11.716 

SC 151 132 99 211 270 333 543 802 1.298 1.463 1.780 7.082 

Total 715 697 601 1.057 1.487 2.056 2.924 4.031 6.300 7.216 7.772 34.856 

Fonte: Própria autora, com base em dados do DATASUS (2019). 

 

 Contudo, número de novos casos de sífilis em gestante (e provavelmente da sífilis 

adquirida) a cada ano tem tido um aumento significativo dentro do período estudado em 

todos os estados da Região Sul, conforme a Figura 15, assim como no restante do Brasil. 

 

Figura 15.  Número absoluto de casos de sífilis em gestante, segundo UF da Região Sul de residência 

por ano de diagnóstico, no período de 2007 a 2017. 

 

Fonte: Própria autora, com base em dados do DATASUS (2019). 

 

 Segundo a análise das macrorregiões de saúde em Santa Catarina, a Macrorregião de 

saúde Planalto Norte e Nordeste apresentou um total de 1.637 novos casos de sífilis em 

gestante de 2007 a 2017, sendo a região com os maiores registros do estado catarinense. A 

segunda com o maior número de casos foi a Grande Florianópolis que apresentou o total de 
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1.436 casos de sífilis em gestante, conforme a Tabela 14. Contudo, todas as macrorregiões 

demonstraram um número elevado de novos registros sendo superado a cada ano.  

 

Tabela 14. Número de casos confirmados de sífilis em gestante notificados no SINAN, segundo 

Macrorregião de saúde de residência em Santa Catarina por ano de diagnóstico de 2007 a 2017. 

Macrorregiões 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Planalto Norte e 

Nordeste 
31 29 30 50 60 68 142 171 315 317 424 1.637 

Grande Florianópolis 20 20 17 36 53 68 105 208 266 311 332 1.436 

Foz do Rio Itajaí 26 26 29 44 48 60 121 141 259 228 294 1.276 

Meio Oeste e Serra 

Catarinense 
10 5 11 14 33 55 77 110 217 237 307 1.076 

Grande Oeste 19 21 9 23 21 36 47 77 155 206 262 876 

Sul 9 12 9 11 30 35 47 79 117 141 175 665 

Vale do Itajaí 16 11 3 19 15 24 51 58 80 78 107 462 

TOTAL 151 132 99 211 270 333 543 802 1.298 1.463 1.780 7.082 

Fonte: Própria autora, com base em dados do DATASUS (2019). 

 

Já para o município de Florianópolis, foi registrado o total de 568 novos casos de sífilis 

em gestante de 2007 a 2017. Observa-se na Figura 16, um significativo aumento de novos 

casos a cada ano. 

Estes dados chamam a atenção porque observa-se um aumento exponencial de novos 

casos de 2007 a 2017, chegando, em 2017, à 11 vezes a mais o número desde o ano de 2007. 

 

Figura 16. Aumento de casos de Sífilis em gestantes no município de Florianópolis no período de 

2007 a 2017. 

 
Fonte: Própria autora, com base em dados do DATASUS (2019). 
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 Dos 568 novos casos no período analisado, 74% (420 casos), correspondem a 

gestantes diagnosticadas com sífilis na faixa etária de 20 a 39 anos, faixa etária comum de 

gestação. Porém, 22% dos casos (127 casos) correspondem a gestantes diagnosticadas com 

sífilis na faixa etária de 15 a 19 anos. E ainda há registros de adolescentes de 10 a 14 anos 

gestantes diagnosticadas com sífilis (quatro casos), e 17 casos de gestantes na faixa etária dos 

40 aos 59 anos, conforme Figura 17.  

 

Figura 17. Porcentagem de casos confirmados de sífilis em gestantes por faixa etária, no município 

de Florianópolis no período de 2007 a 2017 (casos acumulados). 

 
Fonte: Própria autora, com base em dados do DATASUS (2019). 

 

 Segundo o grau de escolaridade, 50% das gestantes com sífilis em Florianópolis 

possuem o Ensino fundamental incompleto, conforme Figura 18.  
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Figura 18. Porcentagem dos casos de sífilis em gestantes notificados no SINAN segundo 

Escolaridade no município de Florianópolis nos período de 2007 a 2017 (casos acumulados). 

 
Fonte: Própria autora, com base em dados do DATASUS (2019). 

 

 Os dados sobre a sífilis em gestante mostram como tem sido o desenvolvimento da 

epidemia de sífilis no país, pois estes dados são coletados desde 2005 por diversos sistemas 

de notificação, ao contrário da sífilis adquirida, a qual não há disponível para consulta os 

dados dos sistemas de notificação, apesar de já existirem desde 2010. 

 Isto nos ajuda a entender a epidemia de maneira geral, porém carece de informações 

importantes como infecções no sexo masculino e em mulheres não gestantes. Por isso, 

podemos entender que os dados apresentados, se usados como base para compreender a sífilis 

de maneira geral, devem conter números muito maiores do que estes analisados. 

 Destaca-se que os índices de prevalência da sífilis em gestante se mostraram um 

pouco diferentes dos índices do HIV e da AIDS observados para a Região Sul, pois esta 

apareceu em primeiro lugar tanto do HIV quanto da AIDS, mas para a sífilis em gestante ela 

apareceu só em quarto lugar das cinco regiões brasileiras, demonstrando estar mais prevenida 

para a sífilis do que as demais infecções analisadas. 

 Ainda assim, tivemos a Região Sudeste com mais casos do brasil e a Região Centro-

Oeste com menos casos nas três IST analisadas. Já na Região Sul novamente tivemos o 

estado do Rio Grande do Sul com os maiores números de casos durante todos os anos e nas 

três IST. A Macrorregião de saúde do Planalto Norte e Nordeste, surpreendeu pelo maior 

número de casos de sífilis em gestantes, já que nas demais IST havia sido a Macrorregião da 

Grande Florianópolis a mais atingida. 
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 O fato que também chama bastante a atenção, é a maneira com que a sífilis em 

gestante vem aumentando durante o período analisado em todos os âmbitos estudados. Este 

fato fica evidenciado na Figura 16, ao analisarmos a evolução dos casos em Florianópolis.  

 Além disso, podemos destacar a principal faixa etária (20 aos 39 anos) com 74% dos 

casos sendo uma idade mais comum para a gestação, porém é possível notar um grande 

número de gestantes com sífilis menores de 19 anos, tornando mais preocupante esta infecção 

no município de Florianópolis. E por último, nota-se novamente o maior público possuir o 

Ensino Fundamental incompleto, como analisado no perfil da infecção pelo HIV e pelos 

casos de AIDS apresentados, reforçando a ideia de que se faz necessário medidas educativas 

para populações de menor escolaridade, com objetivo de conhecer melhor sobre a infecção e 

quais comportamentos preventivos devem ser tomados. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As IST são um problema histórico e mundial que aumenta a cada ano sem precedentes e 

exigem ações integrais para que sejam combatidas ou que, ao menos passem a diminuir com 

os avanços destas ações. 

Neste estudo, pudemos perceber que apesar de que, de modo geral, o número de casos 

cresce a cada ano, é possível intervir com ações de vigilância em saúde e educação sexual 

para que esta tendência passe a diminuir com os anos.  

Três principais pontos que mais chamam a atenção neste sentido são: 

 Os resultados do programa Tratamento para Todos, onde pudemos observar a 

diminuição dos casos de AIDS após a sua implementação.  

 A inclusão das IST dentro da Lista de Notificação Compulsória e o seu registro 

em bancos públicos contribui para o conhecimento das características das 

infeções e das populações afetadas, a fim de que se possa tomar as medidas de 

intervenção visando à prevenção das infecções. Além disso, permite a condução 

de pesquisas como a realizada no presente trabalho. 

 Embora ainda não haja estudos que mostrem que a mudança na terminologia para 

IST, proposta pela OMS e adotada pelo Ministério da Saúde, provoque uma 

mudança de comportamento preventivo, acredita-se que essa mudança pode gerar 

um impacto na forma de abordar este tema na educação nas escolas e nas 

campanhas de saúde.  

Com isso, podemos destacar que as ações de prevenção às IST devem ser dadas de 

maneiras diversas, visando orientar adequadamente a população sobre os cuidados 

básicos de prevenção, informações sobre como as infecções são transmitidas e como é o 

desenvolvimento da infecção no organismo em cada fase, buscando atingir as populações 

mais afetadas, dando devida atenção aos tratamentos e, principalmente, focando na 

educação preventiva. 

E por fim, destacando a importância de trabalhar com esses e demais dados de 

Florianópolis, pensando em uma mudança positiva frente às IST dentro do município, 

alertando essa população que está em risco, tendo em vista os altos índices aqui 

apresentados. Melhorando a educação desde as escolas e para todas as faixas etárias, afim 

de que possamos observar, futuramente, esses dados sendo reduzidos e as IST 

controladas. 
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