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Resumo: 

 

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível que tem crescido e ocasionado um 

problema de saúde pública de escala mundial, principalmente mulheres em idade 

reprodutiva, o que resulta num aumento nos casos de sífilis congênita. No mundo, a 

doença causa cerca de 300 mil mortes fetais a cada ano. No Brasil, foi observado um 

aumento constante no número de casos de sífilis em gestantes, congênita e adquirida. 

No Piauí, em Teresina, segundo a Fundação Municipal de Saúde, até o mês de outubro 

de 2018, registrou-se 260 casos de sífilis em gestantes e 188 casos de sífilis congênita. A 

qualidade da assistência dos profissionais de saúde durante a gestação e parto é um 

importante papel para a redução vertical da sífilis. Este projeto de intervenção visa à 

motivação e sensibilização por meio de reconhecimento das dificuldades e contribuição 

diante delas no processo de trabalho que envolve tantos fatores. A viabilidade dessa 

proposta está relacionada ao cumprimento do plano de ação, principalmente quanto ao 

envolvimento de todos os profissionais da equipe Estratégia Saúde da Família com a 

atenção ao tratamento efetivo da gestante com sífilis. É necessário motivar os 

profissionais constantemente para que permaneçam e desempenhem seu papel com 

qualidade e responsabilidade. 
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Abstract 
Syphilis is a sexually transmitted infection that has grown and caused a worldwide pub-

lic health problem, mainly women of reproductive age, which results in an increase in 

cases of congenital syphilis. Worldwide, the disease causes about 300,000 fetal deaths 

each year. In Brazil, there has been a steady increase in the number of syphilis cases in 

pregnant women, congenital and acquired. In Piauí, in Teresina, according to the Mu-

nicipal Health Foundation, until October 2018, there were 260 cases of syphilis in preg-

nant women and 188 cases of congenital syphilis. The quality of care provided by health 

professionals during pregnancy and childbirth is an important role in the vertical reduc-

tion of syphilis. This intervention project aims to motivate and raise awareness by rec-

ognizing the difficulties and contributing to them in the work process that involves so 

many factors. The feasibility of this proposal is related to the fulfillment of the action 

plan, mainly regarding the involvement of all professionals of the Family Health Strate-

gy team with attention to the effective treatment of pregnant women with syphilis. It is 



necessary to motivate professionals constantly so that they remain and perform their 

role with quality and responsibility. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) que tem crescido e 

ocasionado um problema de saúde pública de escala mundial, pois, ainda que haja 

meios de diagnosticar e tratar a enfermidade cresce o número de infectados, 

principalmente mulheres em idade reprodutiva, o que resulta num aumento nos casos de 

sífilis congênita. No mundo, a doença causa cerca de 300 mil mortes fetais a cada ano 

(COSTA et al., 2016 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima a ocorrência de mais de um 

milhão de casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) por dia, mundialmente. 

A sífilis afeta um milhão de gestantes por ano em todo o mundo, levando a mais de 300 

mil mortes fetais e neonatais e colocando em risco de morte prematura mais de 200 mil 

crianças. Na América Latina e Caribe, estima-se que entre 166.000 e 344.000 crianças 

nasçam com sífilis congênita anualmente (BRASIL, 2017). 

No Brasil, nos últimos cinco anos foram observados um aumento constante no 

número de casos de sífilis em gestantes, congênita e adquirida, que pode ser atribuído, 

em parte, pelo aumento da cobertura de testagem, com a ampliação do uso de testes 

rápidos, redução do uso de preservativo, resistência dos profissionais de saúde à 

administração da penicilina na Atenção Básica, desabastecimento mundial de penicilina, 

entre outros. Além disso, o aprimoramento do sistema de vigilância pode se refletir no 

aumento de casos notificados (BRASIL, 2017). 

No Piauí, em Teresina, os índices de sífilis têm aumentado. Segundo a Fundação 

Municipal de Saúde (FMS), até o mês de outubro de 2018, a capital piauiense registrou 

260 casos de sífilis em gestantes e 188 casos de sífilis congênita (casos que há 

transmissão de mãe para filho). Comparando com o ano anterior, quando foram 

registrados 162 casos de sífilis em gestantes e 217 de congênita, significa um aumento 

de 18,20% dos casos de 2017 para 2018 (MELLO, 2018). 

A sífilis é transmitida predominantemente pelo contato sexual. O contágio é 

maior nos estágios iniciais da infecção, sendo reduzido gradativamente à medida que 

ocorre a progressão da doença. Não existe vacina contra a sífilis, e a infecção pela 



bactéria causadora não confere imunidade protetora. Isso significa que as pessoas 

poderão ser infectadas tantas vezes quantas forem expostas ao Treponema pallidum. 

Outra forma de transmissão da sífilis é a que ocorre através da placenta durante a 

gestação, quando a gestante portadora de sífilis não é tratada ou quando realiza o 

tratamento de maneira inadequada (BRASIL, 2016). 

O curso da sífilis não tratada consiste em fases sintomáticas entremeadas por 

períodos assintomáticos (latência). Essa coreografia regular, no entanto, pode ser 

alterada por alguns fatores, como o estado imunológico do hospedeiro e a administração 

de terapia antimicrobiana para outros patógenos e que podem ser efetivas contra a 

bactéria. Dessa forma, o tempo de apresentação e os sinais e sintomas podem variar. 

Classicamente, os estágios da sífilis não tratada são classificados como: sífilis primária, 

sífilis secundária, sífilis latente (recente até um ano após exposição e tardia com mais de 

um ano de evolução) e sífilis terciária (BRASIL, 2016). 

A penicilina é o medicamento de escolha para o tratamento da sífilis. Na Sífilis 

primária, sífilis secundária e latente recente (até um ano de duração) recomenda-se 

Penicilina G benzatina, 2,4 milhões unidades internacionais (UI), intramuscular (IM), 

dose única (1,2 milhão UI em cada glúteo). Para tratamento correto da Sífilis latente 

tardia (mais de um ano de duração) ou latente com duração ignorada e sífilis terciária 

indica-se Penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, IM, (1,2 milhão UI em cada glúteo), 

semanal, por três semanas (dose total de 7,2 milhões UI) (BRASIL, 2015). Existem 

tratamentos com drogas alternativas quando a penicilina não está disponível ou o 

paciente é alérgico. Porém, nenhum com a mesma eficácia da Penicilina. 

O perfil das gestantes com sífilis revela sua vulnerabilidade. Estudos mostram 

que são mulheres jovens, com baixa renda e baixa escolaridade. Acrescidos a isso temos 

aquelas que são drogaditas, tem parceiro privado de liberdade, estão em situação de rua 

e as adolescentes (COSTA et al., 2016).   

A equipe de saúde da família na atenção básica deve estar sensibilizada, 

estabelecer e manter o vínculo, saber oferecer aconselhamento, ser perseverante e não 

desistir. É desejável que haja discussão dos casos com o NASF (Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família), saiba utilizar a rede de serviços locais e faça articulações 

interssetoriais, com as escolas, assistência social e tantas outras que se fizerem 

necessárias.   

A Unidade básica de saúde (UBS) SMC fica na zona norte do município de 

Teresina-Piauí, onde se aplicará o plano de ação proposto, conta com cobertura de 100% 



de Estratégia Saúde da Família (ESF) na cidade sendo três equipes na UBS da região 

mencionada, entretanto isso não tem se traduzido em menores taxas de incidência de 

sífilis em gestantes. 

A realidade das gestantes com sífilis no bairro SMC segue o perfil evidenciado 

nos estudos: moradoras de áreas vulneráveis, de baixa renda vivendo na pobreza e até 

extrema pobreza em moradias precárias (maioria em casebres improvisados, em áreas 

de invasão), com pouca ou nenhuma escolaridade, esposas/companheiras de traficantes, 

mães jovens com muitos filhos e sífilis de repetição. 

 

O objetivo deste estudo foi propor uma intervenção para promover a 

sensibilização dos profissionais diante dos casos de gestantes com sífilis. Além disso 

averiguar a capacidade técnica dos profissionais da ESF no tratamento e 

acompanhamento dessas gestantes durante pré-natal; buscar evidências atualizadas 

sobre o tratamento de gestantes com sífilis; apresentar os protocolos nacionais e locais 

para a equipe e ainda, propor estratégias de atuação dos profissionais diante de gestantes 

com sífilis para sucesso do tratamento. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

A sífilis em gestante preocupa bastante, a bactéria atravessa barreira placentária 

e atinge o feto, o que pode ocorrer em qualquer fase da gestação, levando à sífilis 

congênita. A depender da fase da doença pode atingir mais ou menos o concepto, quanto 

mais recente for a infecção e mais precoce a idade gestacional, maiores os danos (São 

Paulo, 2016).   

O não tratamento da sífilis durante a gestação pode acarretar aborto, natimortos, 

além de complicações precoces e tardias nos nascidos vivos.  Sendo assim, apesar do 

tratamento ter grandes chances de cura, muitas vezes, existem falhas no 

acompanhamento dessa gestante. Ressalta-se que a doença é passível de eliminação, 

desde que a mulher seja identificada e tratada antes de entrar em trabalho de parto 

(ARAÚJO et al., 2012). 

Para enfrentar a doença, a sífilis na gravidez precisa ser diagnosticada de forma 

precoce, para que logo seja tratada de maneira adequada. O tratamento para ser 

considerado eficaz não envolve somente a mulher, como também o seu parceiro. É de 

suma importância que os dois sejam tratados para que não haja consequências para o 



feto, dado que essa enfermidade pode ser transmitida através da placenta da mãe, com 

severas consequências para o feto (SILVA, 2016). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a sífilis atinge mais de 

12 milhões de pessoas em todo o mundo e sua eliminação continua a desafiar 

globalmente os sistemas de saúde (BRASIL, 2018b). 

O Ministério da Saúde (MS) do Brasil lançou, em 1993, o projeto de eliminação 

da sífilis congênita, em consonância com a proposta de controle do agravo nas 

Américas, formulado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Nessa iniciativa, foi definida como meta a redução da 

incidência a valores menores ou iguais a um caso por mil nascidos vivos. No entanto, no 

Brasil, foram registrados em 2005, 5.792 casos de sífilis congênita em menores de um 

ano, refletindo incidência média de 1,9 casos para cada mil nascidos vivos, variando 

entre as regiões de residência (MAGALHÃES et al., 2013). 

No Brasil, segundo relato do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), 

a população mais afetada pela sífilis são as mulheres, principalmente as negras e jovens, 

na faixa etária de 20 a 29 anos. Somente esse grupo representa 14,4% de todos os casos 

de sífilis adquirida e em gestantes notificados. Na comparação por sexo, as mulheres de 

20 a 29 anos alcançam 26,2% do total de casos notificados, enquanto os homens nessa 

mesma faixa etária representam apenas 13,6% (BRASIL, 2018b). 

Dados do Boletim Epidemiológico de Sífilis – 2018, publicado em novembro 

pelo Ministério da Saúde, apontam aumento no número de casos de sífilis no Brasil em 

todos os cenários da infecção. Em comparação ao ano de 2016, observou-se aumento de 

28,5% na taxa de detecção em gestantes, 16,4% na incidência de sífilis congênita e 

31,8% na incidência de sífilis adquirida (BRASIL, 2018a). 

Ainda segundo o Boletim (BRASIL, 2018a), a taxa de detecção da sífilis 

adquirida no Brasil passou de 44,1/100 mil habitantes em 2016 para 58,1 casos para 

cada 100 mil habitantes em 2017. A sífilis adquirida, agravo de notificação compulsória 

desde 2010, teve sua taxa de detecção aumentada de 2 casos por 100 mil habitantes em 

2010 para 58,1 casos por 100 mil habitantes em 2017.Entre gestantes, cresceu de 10,8 

casos por 1 mil nascidos vivos em 2016 para 17,2 casos a cada 1 mil nascidos vivos em 

2017. Já a sífilis congênita passou de 21.183 casos em 2016, para 24.666 em 2017. 

A notificação e vigilância desse agravo são imprescindíveis para o 

monitoramento da transmissão vertical, cujo controle é o objetivo do Plano Operacional 

para a Redução da Transmissão Vertical do HIV (Human Immunodeficiency Virus/ 

https://brazil.unfpa.org/pt-br/news/aumentam-casos-de-sifilis-no-brasil-aponta-ministerio-da-saude
https://brazil.unfpa.org/pt-br/news/aumentam-casos-de-sifilis-no-brasil-aponta-ministerio-da-saude


Vírus da Imunodeficiência Humana) e Sífilis, lançado em 2007 (BRASIL, 2015). 

De acordo com Magalhães et al (2013), a qualidade da assistência à gestação e 

parto é um importante determinante na redução das taxas de transmissão vertical da 

sífilis e o controle da doença tem como fundamento a triagem sorológica e o tratamento 

adequado de gestantes e parceiros. 

O Ministério da Saúde (MS) preconiza também uma série de rotinas diagnósticas 

e protocolos de atendimento a serem observados no seguimento de crianças nascidas de 

mães que tiveram diagnóstico de sífilis na gestação, parto ou puerpério (MAGALHÃES 

et al., 2013). 

 A conduta a ser adotada baseia-se em quatro aspectos: diagnóstico e adequação 

do tratamento para sífilis, evidência clínica, laboratorial e radiográfica da sífilis no 

recém-nascido e comparação da titulação do teste Venereal Disease Research 

Laboratory (VDRL) materno com o teste do concepto na ocasião do parto. À exceção 

dos recém-nascidos assintomáticos, com VDRL não reagente e nascidos de mães 

adequadamente tratadas, todos os demais recém-nascidos com diagnóstico materno de 

sífilis devem ser submetidos aos procedimentos de rastreamento na maternidade 

(MAGALHÃES et al., 2013). 

Segundo Costa et al (2016), para prevenir a sífilis congênita é necessária uma 

assistência adequada à gestante, que considere: 

- Captação precoce e busca ativa se faltas a consultas; 

- Utilização do teste rápido para diagnóstico precoce e início do tratamento, 

principalmente para gestantes mais vulneráveis; 

- Priorização de coleta, envio e monitoramento de resultado de sorologias; 

- Garantia de tratamento adequado, inclusive ao (s) parceiro (s); 

- Monitoramento de sorologias mensais após o tratamento, identificando queda 

ou aumento da titulação; 

- O pré-natal do homem; 

- O preenchimento correto do cartão da gestante (com informações sobre seu 

tratamento, do parceiro e sorologias de controle) e orientações à futura mãe sobre a 

importância de levá-lo a maternidade, na admissão ao parto. 

Magalhães et al. (2013) afirma que uma oferta adequada de serviços de saúde 

impacta positivamente no desfecho da gestação, uma vez que, supõe-se intervenção 

mais rápida com mais chances de efetividade dos resultados, isso ainda reduz os gastos 

com a assistência ao recém-nascido. Por isso é necessário que o serviço seja acessível e 



de qualidade. 

A equipe de saúde deve promover a saúde por intermédio de ações. Essa atitude 

deve incluir a educação, informação e comunicação sobre a doença e ainda incentivar e 

conscientizar sobre a importância do uso de preservativos nas relações sexuais 

(BRASIL, 2006). 

O acolhimento da mulher no serviço de saúde pela captação precoce, a oferta 

mínima de exames preconizados pelos protocolos do Ministério da Saúde, registros 

apropriados e garantia do tratamento oportuno, com o reconhecimento das necessidades 

de saúde, são estratégias para a organização da unidade, melhoria da qualidade e 

acompanhamento efetivo dos casos (MAGALHÃES et al., 2013). 

A qualidade da assistência dos profissionais de saúde durante a gestação e parto 

é um importante papel para a redução vertical da sífilis, haja vista que o tratamento da 

gestante e do parceiro reduz a incidência dos agravos e consequências (SCHMEING, 

2012). 

Costa et al. (2016) corrobora quando diz que não basta termos uma rede se 

serviços de saúde estruturada, a problemática da sífilis exige que os profissionais 

tenham conhecimento sobre a doença, estabeleçam fluxos dentro dos serviços 

(específicos a cada realidade) e principalmente, tenham um olhar integral a toda 

complexidade que uma gestante com sífilis pode representar. É necessário que perceba 

suas vulnerabilidades e principalmente as relacionadas ao parceiro, para que crie 

estratégias efetivas. 

 Diante de tantos desafios é essencial que, em cada UBS (Unidade Básica de 

Saúde) haja profissionais motivados para o enfrentamento da sífilis e alcance da meta da 

OPAS (Organização Panamericana da Saúde), relativa a diminuição da taxa de 

incidência de sífilis congênita: menor que 0,5/mil nascidos vivos (BRASIL, 2016). 

Ainda que sejam necessárias diversas outras ações para o controle da sífilis em 

gestante e congênita, profissionais motivados e satisfeitos com seu trabalho são mais 

produtivos, tem o poder de influenciar seus pares e melhorar a qualidade do serviço 

(COSTA et al., 2016).   

Estudo realizado em Recife (MENDES, 2013) com médicos e enfermeiros 

buscou identificar quais destes fatores eram os mais importantes para motivá-los no 

trabalho. Os resultados encontrados mostraram que a realização profissional é o fator 

mais importante seguido pelas relações sociais e estabilidade.   

Outro estudo, que buscou fatores de satisfação e qualidade de vida no trabalho 



de enfermeiros da atenção básica mostrou que, o que traz satisfação são as condições de 

trabalho seguidas do reconhecimento, remuneração e autonomia (SCHRADER et al., 

2012). 

Foi proposto um plano operativo, conforme quadro 1. 

 

Quadro 1- Plano Operativo 

 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

SENSIBILIZAÇÃO 

DOS 

PROFISSIONAIS 

DIANTE DO 

CRESCENTE 

NÚMERO DE 

GESTANTES COM 

SÍFILIS 

Averiguar a 

capacidade 

técnica dos 

profissionais da 

ESF no 

tratamento e 

acompanhamento 

das gestantes 

durante pré-natal 

Fortalecer as 

ações e estratégias 

para que se 

promova o 

conhecimento 

técnico 

Prazo: 30 dias 

Realizar roda de 

conversa com a 

equipe ESF para 

avaliar saberes 

sobre o tratamento 

efetivo contra sífilis 

gestacional 

Equipe da ESF da 

SMC com a pós- 

graduanda 

responsável. 

SENSIBILIZAÇÃO 

DOS 

PROFISSIONAIS 

DIANTE DO 

CRESCENTE 

NÚMERO DE 

GESTANTES COM 

SÍFILIS 

Buscar evidências 

atualizadas sobre 

o tratamento de 

gestantes com 

sífilis 

 

Ofertar 

capacitação com 

dados atualizados 

que impactem na 

conscientização 

da equipe 

Prazo: 60 dias 

Realizar palestras 

com a equipe ESF 

para que se 

fortaleçam as ações 

de tratamento 

efetivo contra sífilis 

gestacional 

Equipe da ESF da 

SMC com a pós- 

graduanda 

responsável. 

SENSIBILIZAÇÃO 

DOS 

PROFISSIONAIS 

DIANTE DO 

CRESCENTE 

NÚMERO DE 

Apresentar os 

protocolos 

nacionais e locais 

para a equipe 

 

Reforçar os 

conhecimentos 

técnicos da equipe 

diante das ações e 

estratégias que já 

são preconizadas 

Realizar palestras 

com a equipe ESF 

para que se 

fortaleçam as ações 

de tratamento 

efetivo contra sífilis 

Equipe da ESF da 

SMC com a pós- 

graduanda 

responsável. 



GESTANTES COM 

SÍFILIS 

 pelo MS 

Prazo: 60 dias 

gestacional 

SENSIBILIZAÇÃO 

DOS 

PROFISSIONAIS 

DIANTE DO 

CRESCENTE 

NÚMERO DE 

GESTANTES COM 

SÍFILIS 

Propor estratégias 

de atuação dos 

profissionais 

diante de 

gestantes com 

sífilis para 

sucesso do 

tratamento 

Mostrar casos 

reais de gestantes 

atendidas pela 

equipe como 

exemplos 

comparativos 

(respeitando o 

sigilo destas) nos 

tratamentos 

corretos e nos 

casos em que 

ocorreram falhas 

Prazo: 60 dias 

Evidenciar o 

acolhimento, 

humanização, 

linguagem 

acessível ao 

entendimento da 

gestante, 

disponibilidade da 

equipe para o 

sucesso do 

tratamento 

Equipe da ESF da 

SMC com a pós- 

graduanda 

responsável. 

 

  

A proposta de intervenção apresentada no plano operativo para a situação-

problema são os números crescentes de sífilis gestacional na Unidade Básica de Saúde 

SMC e será composta por um plano de ações. 

A viabilidade dessa proposta está diretamente relacionada ao cumprimento ao 

plano de ação, principalmente às relacionadas com o envolvimento de todos os 

profissionais da equipe ESF com a atenção ao tratamento efetivo da gestante com sífilis. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

 A partir de uma análise do território adscrito da Equipe de Saúde da Família 

SMC foi realizado um diagnóstico situacional onde foi identificada a situação-problema 

de saúde que se fez objeto deste trabalho. 

Com isso está proposto um plano de intervenção para melhoria no processo de 

trabalho de atendimento as gestantes com sífilis. O objetivo da mudança é conseguir 

sensibilizar os profissionais da equipe durante todo o acompanhamento das gestantes 



em tratamento. 

As ações devem ser simultâneas com atuação de todos os membros da equipe 

que recebem as gestantes para atendimento. Ao final, espera-se que a terapêutica seja 

efetiva e sem episódios recorrentes. 

 Na região da SMC a vulnerabilidade da população é alta, há grande rotatividade 

de profissionais médicos e a carga de trabalho é grande, muitas são as 

responsabilidades, o que leva alguns profissionais ao estado de estresse, mesmo 

gostando do que faz e tendo perfil para o trabalho. Isso dificulta o enfrentamento da 

sífilis porque profissionais novos precisam de treinamento e experiência, o que 

demanda tempo. 

É necessário motivá-los constantemente para que permaneçam e desempenhem 

seu papel com qualidade e responsabilidade, o que pouco acontece por parte da gestão. 

Este projeto de intervenção visa à motivação e sensibilização por meio de 

reconhecimento das dificuldades e contribuição diante delas no processo de trabalho 

que envolve tantos fatores. 

Em meio a tantas dificuldades todos os profissionais desenvolvem trabalhos 

bastante significativos contribuindo com a melhoria da situação de saúde da população. 
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