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RESUMO 
 

A sífilis congênita é um problema de saúde pública responsável por desfechos 
trágicos na gestação, bem como malformações severas ao concepto. É transmitida 
verticalmente, com maior probabilidade de infecção no primeiro trimestre da 
gestação. A prevenção é a alternativa de maior eficácia no enfretamento desta 
enfermidade e é feita com acesso ao pré-natal de qualidade, em que se oferte 
rastreio, tratamento e acompanhamento adequados, bem como democratização do 
acesso a informação sobre o tema. Este plano foi elaborado com o objetivo de 
trabalhar medidas de educação em saúde para prevenção de sífilis congênita na 
comunidade adstrita ao Centro de Saúde da Família Olímpica I, em São Luís – MA. 
O plano de ação se desenvolverá no decorrer do ano de 2017, na Unidade de Saúde 
da Família Olímpica I, no bairro Cidade Olímpica, em São Luís – MA. Ocorrerão 
palestras, oficinas, mesas-redondas entre a comunidade, profissionais de saúde e 
representantes do poder público para propor novas formas de abordagem do 
problema. A prevenção da sífilis congênita representa um desafio ao sistema de 
saúde devido ao impacto socioeconômico que a enfermidade pode acarretar. 
Promover acesso ao pré-natal de qualidade bem como investir em ações de 
educação em saúde são essenciais para a prevenção da doença.    
  
Palavras-chave: Sífilis Congênita. Prevenção de doenças. Educação em Saúde.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
Congenital syphilis is a public health issue responsible for tragic outcomes in 
pregnancy and severe malformations to the fetus. It is transmitted vertically, with 
greater likelihood of infection in the first trimester of pregnancy. Prevention is the 
alternative of greater effectiveness in coping this disease and is made with access to 
quality prenatal care in which screening, treatment, appropriate follow-up and 
democratization of access to information on the subject should be performed. This 
plan was created with the aim of developing health education to prevent congenital 
syphilis on Centro de Saúde da Família Olímpica I, in São Luís – MA. The action 
plan will be developed during the year 2017, in the Centro de Saúde da Família 
Olímpica I, in the Cidade Olímpica neighborhood, in São Luis - MA. There will be 
lectures, workshops, round tables between the community, health professionals and 
government representatives to propose new ways of addressing the problem. 
Prevention of congenital syphilis represents a challenge to the health system due to 
the socio-economic impact that the disease can cause. Promoting access to quality 
prenatal and investing in health education programs is essential for the prevention of 
disease. 
 
Keywords: Congenital syphilis. Disease Prevention. Health Education. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

 
1.1 TÍTULO 

Prevenção da Sífilis Congênita em uma unidade básica de saúde de São Luís 

- MA 

 
1.2 EQUIPE EXECUTORA 

 Olinto Farias Castelo Branco Junior  

 Josélia de Jesus Garcia Pinheiro 

 

1.3 PARCERIAS INSTITUCIONAIS  

 Secretaria Municipal de Saúde de São Luís – MA 

 Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão  

 Ministério da Saúde  

 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

2.1 Contextualização 

 

A sífilis é uma doença sexualmente transmissível causada pelo treponema 

pallidum, uma bactéria espiroqueta e gram-negativa. Clinicamente apresenta três 

fases ativas (sífilis primária, secundária e terciária) e uma fase de latência. O 

acometimento na gestante pode favorecer a transmissão vertical, cuja taxa varia 

entre 10 a 30% nas fases latente ou terciária e entre 70 a 100% nas fases primárias 

e secundárias (BRASIL, 2006; COSTA, 2012).  

A infecção do concepto por via transplacentária pode desencadear a 

síndrome da sífilis congênita, doença grave, mas evitável, que pode ser eliminada 

com a detecção precoce e tratamento adequado de mulheres grávidas. A sífilis 

congênita representa a infecção neonatal de maior incidência. Em até 40% dos 

casos de mães não tratadas irá ocorrer aborto espontâneo, natimorto ou morte 

perinatal. Entre as crianças infectadas muitas poderão evoluir com alterações 

ósseas, amaurose, surdez, microcefalia, entre outras (GUINSBURG, 2010; GOMEZ, 

2013).  



8 
 

A intervenção de maior impacto para a eliminação da sífilis congênita é a sua 

prevenção, através do diagnóstico e tratamento adequados, assim como no 

desenvolvimento de ações educação em saúde. Estes, realizados principalmente 

pelas equipes de saúde da família (ESF) da atenção básica, porta de entrada 

preferencial do Sistema Único de Saúde brasileiro (OMS, 2011; ARAÚJO, 2012).  

A Unidade de Saúde da Família Dr. Antônio Carlos Sousa dos Reis – 

Olímpica I se localiza na Avenida Dois, quadra 36, bairro Cidade Olímpica, na cidade 

de São Luís – MA. Conta com três ESF com médicos, enfermeiros e agentes 

comunitários de saúde (ACS) com cobertura de 11.562 pessoas. A equipe 46 da 

unidade é composta por médico, enfermeira, técnica de enfermagem e sete ACS 

que atuam abrangendo 3.983 indivíduos, sendo 693 famílias cadastradas, apesar de 

contar com microárea descoberta por falecimento de agente.  

O aumento de mulheres com sífilis gestacional – VDRL reagente – foi 

identificado na unidade a partir da observação situacional através dos cartões das 

gestantes e também da análise das fontes de dados disponíveis em fichas de 

produção diária da equipe 46 – ESF Olímpica I. O problema em questão apresenta 

grande relevância clínico-epidemiológico devido aos riscos aumentados de 

transmissão vertical, com repercussões devastadoras para o concepto, ao passo 

que sua abordagem terapêutica é simples e de baixo custo econômico. 

 

2.2 Proposta 

 

O enfrentamento desse problema de saúde pública será baseado na 

prevenção através de ações de educação em saúde, medida com maior eficácia e 

menor custo para o combate desta doença. A proposta se desenvolverá pautada na 

promoção de educação em saúde para a comunidade adstrita. Serão propostas 

metodologias passivas e ativas de aprendizado através de palestras, encontros de 

grupos e oficinas, em que saberes serão intercambiados entre profissionais de 

saúde, líderes comunitários, representantes do poder público e a comunidade 

acerca de melhorias no acesso a um pré-natal de qualidade, em que o atendimento 

ofertado a gestante seja integral e humanizado, conforme recomendações do 

Ministério da Saúde.   
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3 JUSTIFICATIVA  

 

A sífilis representa um problema de saúde pública, sobretudo em países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Anualmente ocorrem 12 milhões de novos 

casos no mundo, sendo que a sífilis congênita é responsável por mais de 500 mil 

mortes fetais por ano. Na infecção recente não tratada, estima-se que 25% terminem 

em aborto ou óbito fetal, 11% em óbito neonatal, 13% em parto prematuro ou baixo 

peso ao nascer e 20% apresentando sinais clínicos de sífilis congênita 

(NASCIMENTO, 2012; MAGALHÃES, 2011).  

A sífilis congênita constitui um tradicional evento-sentinela para 

monitoramento da Atenção Primária em Saúde por se tratar de uma doença de fácil 

prevenção, cuja ocorrência sugere falhas no funcionamento da rede de atenção 

básica e/ou da sua integração com o sistema de saúde (ARAÚJO, 2012; 

DOMINGUES, 2013). 

No Brasil, a sífilis gestacional e congênita são agravos de notificação 

compulsória, no entanto, estima-se que apenas 32% dos casos de sífilis gestacional 

e 17,4% de sífilis congênita são notificados. No maranhão, segundo dados do 

DataSUS, entre 2002 e 2012 houve 2136 casos confirmados de sífilis congênita, 

sendo que desses, 830 ocorreram na capital do estado, São Luís. Esses dados 

refletem deficiências importantes na qualidade dos serviços de pré-natal ofertados, 

seja por falha no acesso, na não realização de exames ou na obtenção do 

diagnóstico tardiamente, o que comprometem a saúde materno-fetal (CAMPOS, 

2011; GALATOIRE, 2012).  

Apesar disso, os testes diagnósticos estão amplamente disponíveis e 

apresentam sensibilidade eficaz, através dos testes de triagem sorológica não 

treponêmicos, o VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) e os treponêmicos 

por meio dos testes rápidos. O tratamento é economicamente viável e acessível. 

Segundo o Ministério da Saúde, o tratamento é adequado quando é realizado com 

penicilina benzatina de acordo com a fase clínica da doença, tendo sido finalizado 

pelo menos 30 dias antes do parto, com parceiro corretamente tratado e 

documentando em prontuário (BRASIL, 2006).  

Campos (2011) afirma que o perfil epidemiológico indica que a sífilis está 

ocorrendo em jovens, com algum grau de escolaridade, renda familiar menor do que 
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um salário mínimo e com parceiro sexual fixo, fatores que indicam vulnerabilidade 

social o que podem dificultar o acesso aos serviços de saúde.  

A eliminação da sífilis congênita como problema de saúde pública requer a 

redução da sua incidência para menos de um caso por mil nascidos vivos. Para isso, 

devem ser desenvolvidas ações de prevenção no pré-natal, estimuladas através do 

rastreio/tratamento eficazes, bem como na adoção das medidas de educação em 

saúde. (MESQUITA, 2012). 

Desse modo, para eliminar esta enfermidade é necessário transpor barreiras 

socioeconômicas, fortalecendo a atenção básica do Sistema Único de Saúde, 

garantindo uma assistência pré-natal ampla e de qualidade, de forma a promover 

uma democratização no acesso ao conhecimento do tema, bem como fornecer 

diagnóstico precoce e tratamento eficaz, melhorando assim os indicadores de saúde 

e o bem-estar da população (NONATO; 2015).   

Neste contexto, entende-se que ações de educação em saúde são 

fundamentais, pois fortalecem as práticas de saúde ao trazerem o usuário para o 

cerne do problema, despertando uma consciência crítica a respeito das 

adversidades observadas em sua realidade, estimulando a busca por soluções 

adequadas (BRASIL, 2007).  

 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL  

 

Realizar medidas de educação em saúde para prevenção de sífilis congênita 

na comunidade adstrita ao Centro de Saúde da Família Olímpica I, em São Luís 

– MA.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Orientar mulheres em idade fértil, gestantes e profissionais da unidade sobre 

o tema, durante as consultas na Unidade, em sala de espera, palestras, bem 

como durante visitas domiciliares;  

 Confeccionar materiais informativos para divulgação local. 
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5 METAS  

 

 Obter 100% de adesão das pacientes ao pré-natal; 

 Capacitar 100% dos médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e ACS 

da unidade sobre prevenção de sífilis congênita; 

 Orientar 100% das mulheres em idade fértil e gestantes da área. 

 

 

6 METODOLOGIA  

 

Trata-se de um Plano de Ação, em que inicialmente capacitará médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem e os agentes comunitários de saúde (ACS) da 

unidade acerca do tema – prevenção da sífilis congênita, sendo ministrado em 

conjunto por médico e enfermeiro da equipe.  

Após essa etapa, será feita busca ativa de gestantes e mulheres em idade 

fértil, pelos ACS na região adstrita, também serão captadas gestantes através das 

fichas de atendimento individual para consultas médicas e de enfermagem, bem 

como palestras, mesas-redondas, oficinas e outras atividades.   

As palestras serão direcionadas ao público alvo, ministradas pelos 

profissionais de saúde, tendo caráter multidisciplinar (médicos, enfermeiros, 

assistentes sociais, ACS), abordando a prevenção da sífilis congênita, através do 

uso de preservativos em todas as relações, rastreio universal da doença no pré-

natal, tratamento adequado quando necessário etc.  

Serão organizados ainda grupos de debate entre os profissionais de saúde e 

as gestantes, em que cada ator social irá compartilhar suas experiências de modo a 

chegarem a um denominador comum para enfrentar o problema.  

As palestras e grupos ocorrerão mensalmente, com a possibilidade de ser 

quinzenal para abranger todo o público alvo. Bimestralmente, serão organizadas 

mesas redondas com líderes comunitários, representantes do governo, profissionais 

de saúde e público alvo para debater políticas públicas e propor medidas que 

traduzam melhoria de qualidade do pré-natal na atenção básica.  

Além disso, para ampliar o nível de aprendizado e imersão das gestantes, 

serão desenvolvidas oficinas em que elas sedimentarão todo conhecimento 
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adquirido e confeccionarão banners, folders e panfletos para divulgação em escolas, 

associações e rádios da comunidade.  

 

 

7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

ATIVIDADES 

Jan-

Fev/17 

Mar-

Abr/17 

Maio-

Jun/17 

Jul-

Ago/17 

Set-

Out/17 

Nov-

Dez/17 

Disponibilização dos recursos junto 

aos órgãos públicos 
    X      

Capacitação de ACS, médicos, 
enfermeiros e técnicos de 
enfermagem 

   X     X     

Busca ativa das gestantes e 
mulheres em idade fértil. Busca por 
fichas de atendimento 

   X      

Formação dos grupos e início das 
palestras 

      X      X      X     X  

Início das mesas-redondas        X      X     X      X 

 
Início das oficinas  

        X      X  

Divulgação dos materiais 
confeccionados em oficinas 

          X 

 

 

8 IMPACTOS GERADOS 

 

Reduzir a incidência de sífilis congênita na população através da prevenção 

pelo acesso à informação nas ações da educação em saúde, diminuindo o 

significativo impacto socioeconômico da enfermidade.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A prevenção da sífilis congênita representa um desafio ao sistema de saúde 

devido ao impacto socioeconômico que a enfermidade pode acarretar. Promover o 

acesso irrestrito da população vulnerável, bem como disponibilizar propedêutica 

eficaz pode permitir que haja melhoria dos índices de qualidade de vida da 

comunidade. Possibilitar a integração desta mesma comunidade com as atividades 

desenvolvidas na Unidade de Saúde Olímpica I permitirá entender melhor o 

problema, com a formulação de novas e melhores formas de intervenção 

fortalecendo, deste modo, a atenção básica.    

Além disso, a promoção de saúde na atenção primária requer o 

desenvolvimento de ações educativas necessárias à tentativa de aumentar o grau 

de informação da população sobre a prevenção da sífilis congênita, bem como 

estimular e desenvolver o processo de mudança de hábitos e estilos de vida. Dessa 

forma, o conjunto de ações proposto por este plano representa estratégias para o 

enfretamento do problema em questão. 
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