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Resumo 

O objetivo do presente Relato Técnico é descrever como foi realizada a implantação de um 

protocolo para redução no tratamento inadequado de sífilis em gestantes que realizam pré-

natal em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de São Paulo - SP, vez que não havia controle 

e/ou acompanhamento das gestantes quanto ao tratamento da sífilis. Foi implementado uma 

planilha de controle para acompanhamento do tratamento das gestantes e de seus parceiros, 

bem como busca ativa para os faltosos e documentação do tratamento realizado na caderneta 

da gestante. Mostrou dados úteis para nortear as ações dos gestores e de profissionais da 

saúde visando à melhoria da qualidade e à eliminação da sífilis congênita. Apresentou 

evidências de que é possível prestar um cuidado assistido e continuado, obtendo como 

resultado a erradicação de casos de abandono do tratamento de sífilis por parte das gestantes e 

de seus parceiros. 

Palavras-chave: Gestão em Saúde; Sífilis em Gestante; Cuidado Pré-Natal; Saúde Materno-

Infantil. 

 

Abstract 

The objective of this Technical Report is to describe how a protocol to reduce inadequate 

treatment of syphilis in pregnant women in prenatal care at a Basic Health Unit (UBS) in São 

Paulo - SP was performed, since there was no control and/or follow-up of pregnant women 

regarding the treatment of syphilis. A control sheet was implemented to monitor the treatment 

of pregnant women and their partners, as well as an active search for the absenteeism and also 

the documentation regarding the treatment in the pregnant woman's book. It showed useful 

data to guide the actions of managers and health professionals in order to improve quality and 

eliminate congenital syphilis. It was evidenced that it is possible to provide assisted and 

continuous care, resulting in the eradication of cases of abandonment of syphilis treatment by 

pregnant women and their partners. 

Keywords: Health Management; Syphilis in Pregnant Woman; Prenatal care; Maternal and 

Child Health. 
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1 Introdução 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) abordada neste Relato Técnico atua na região norte 

da cidade de São Paulo, é administrada por uma Organização Social de Saúde (OSS) e faz 

parte da Coordenadoria Regional de Saúde Norte da Secretaria de Saúde do município de São 

Paulo, por meio de contrato de gestão firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de São 

Paulo. Atualmente a referida OSS é composta por uma rede assistencial com Centro de 

Atenção Psicossocial Infantil (CAPS), Centro Especializado em Reabilitação III (CER), 

Unidade de Referência a Saúde do Idoso (URSI), Centro de Especialidades Odontológicas 

(CEO), Assistência Médica Ambulatorial Especialidades (AMA-E), Pronto Socorro (PS) e 13 

Unidades Básicas de Saúde, sendo que 03 delas são UBSs com Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), totalizando 14 equipes de ESF. As ESFs tem por objetivo a identificação dos 

agravos no processo de saúde-doença, além de promover melhoria no acesso aos serviços de 

atenção à saúde. 

Faz parte desse processo de identificação o diagnóstico precoce das complicações 

existentes na gestação, através do acompanhamento pré-natal que possibilita continuidade do 

cuidado para manutenção da integridade das condições de saúde e posterior controle dos 

agravos durante o período gestacional. A infecção por sífilis – infecção sexualmente 

transmissível (IST) – é um agravo apontado como um problema de saúde pública, tendo sua 

incidência um aumento gradativo nos últimos anos em todo mundo. No Brasil foi observado 

um constante aumento dos casos de sífilis em gestante e consequentemente por falhas no 

tratamento dessas gestantes, um acréscimo do número de casos da sífilis congênita (Lima, 

Santos, Barbosa, & Ribeiro, 2013).  Um dos desafios vivenciados no acompanhamento pré-

natal é o não tratamento ou tratamento inadequado das gestantes com sífilis, bem como de 

seus parceiros. 

Para resolver o problema descrito, a enfermeira responsável pelo setor de vigilância 

em saúde da unidade básica de saúde, desenvolveu um protocolo para minimizar o tratamento 

inadequado da sífilis em gestantes, visando à redução dos casos de transmissão vertical da 

sífilis – sífilis congênita. Após apresentação do protocolo, implantou-se na sala de medicação 

uma planilha de controle para acompanhamento do tratamento das gestantes e de seus 

parceiros, concomitante com busca ativa, junto às equipes de estratégia de saúde da família, 

por meio de contato telefônico e visita domiciliaria para os faltantes e realização mensal de 

exames para controle da infecção por sífilis, assim como a documentação dos resultados e 

tratamento da sífilis da gestante e do parceiro sexual na carteira da gestante. 

Portanto, este relato técnico tem como objetivo principal apresentar como foi realizada 

a implantação de um protocolo de supervisão para minimizar o tratamento inadequado de 

sífilis em gestantes. Com este fim, esse estudo está estruturado em quatro seções, além desta 

breve introdução. A primeira apresenta a revisão teórica do estudo, com a descrição de 

trabalhos que utilizaram propostas semelhantes à aplicada neste relato. Na seção seguinte, é 

apresentada a metodologia e na próxima são apresentados e analisados os resultados do 

levantamento conduzido. Finalmente na quarta seção, são realizadas as considerações finais 

dos autores. 

2 Referencial Teórico 

De acordo com o Boletim Epidemiológico de 2017 a sífilis afeta um milhão de 

gestantes por ano em todo mundo, provocando 300 mil mortes fetais e neonatais. Em 2016 

foram notificados no Brasil 37.436 casos de sífilis em gestante e 20.474 casos de sífilis 

congênita, dentre elas, 185 óbitos. No mesmo ano ocorreram no Brasil um aumento de 27,9%, 

com a maior proporção dos casos notificados na região sudeste. No estado de São Paulo de 

2007 a junho de 2015 foram notificados 27.079 casos de sífilis em gestante, sendo 44% na 
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capital. A taxa de notificação aumentou cinco vezes, de 1,9% para 9,9%, sem contar com o 

grande aumento de sífilis em gestantes adolescentes nos últimos 05 anos. Por esses motivos o 

Brasil optou por utilizar a taxa de incidência de sífilis congênita de 0,5 caso por 1000 nascidos 

vivos (Brasil. Ministério da Saúde, 2017). 

 A sífilis congênita é considerada um agravo 100% evitável, sua eliminação apesar de 

ser uma das estratégias adotas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), ainda permanece 

como um grande problema de saúde pública no Brasil, e no mundo (Domingues, Szwarcwald, 

Junior, Borges, & Leal, 2014). O tratamento é bem estabelecido e de baixo custo, sendo que, 

para a OMS, esta intervenção de saúde pública é a que apresenta melhor relação custo 

efetividade entre diversos agravos (Magalhães, Kawaguchi, Dias, & Calderon, 2013).  

Dentre as estratégias para redução de sífilis congênita podemos citar: assistência pré-

natal a todas gestantes com atenção integrada e qualificada, com no mínimo seis consultas; 

realização de teste rápido para sífilis (Brasil. Ministério da Saúde, 2011) no acolhimento; teste 

sorológico para identificação de pacientes com sífilis, VDRL (Venereal Disease Research 

Laboratory), na primeira consulta pré-natal, repetindo no início do terceiro trimestre de 

gestação e antes do parto, na maternidade; diagnóstico e tratamento adequados para as 

gestantes infectadas e seus parceiros; documentação dos resultados da sorologia e tratamento 

da sífilis da gestante e do parceiro sexual na carteira da gestante (data, droga e dose); 

notificação dos casos de sífilis congênita, incluindo os casos de aborto e natimorto 

(Domingues & Leal, 2016). 

Foram observados por (Domingues et al., 2014) progressos importantes na ampliação 

da cobertura pré-natal e dos exames sorológicos para sífilis realizados durante a gestação. 

Sendo que o tratamento do parceiro é imprescindível para evitar reinfecção durante a 

gestação, contudo, ainda existem falhas na assistência, caracterizada por baixa cobertura do 

tratamento dos parceiros, diminuindo a oportunidade de tratamento e prevenção de novos 

casos de infecções sexualmente transmissíveis. 

Conforme (França et al., 2015) foi constatado déficit no tratamento adequado para 

gestantes, bem como no tratamento do parceiro, onde a maioria não foi tratada, justificado 

pela baixa adesão ao serviço de saúde pela população masculina, caracterizada pela falta de 

conhecimento acerca de cuidar da saúde, o que leva ao medo ou aceitação do tratamento, 

comprometendo assim a qualidade de vida e contribuindo negativamente para permanência e 

disseminação da doença. Os autores acreditam que é preciso melhorias na assistência da 

atenção básica, como fortalecimento da educação em saúde, implantação de melhorias no 

serviço de saúde, aumento da divulgação da doença e suas consequências mais graves 

favorecendo a prevenção primária da sífilis congênita. 

Para a redução dos casos de sífilis congênita, (Carvalho & Brito, 2014), contribuem 

com seu estudo relatando a relevância de ações que colaborem para o enfrentamento desse 

grave problema de saúde pública, como a necessidade da implementação e monitoramento das 

atividades voltadas à qualidade da assistência pré-natal e a intensificação de mecanismos que 

integre o parceiro ao período gestacional favorecendo sua adesão ao tratamento para os casos 

de sífilis positivo no período gestacional. 

Através do seu estudo (Nonato, Melo, & Guimarães, 2015) analisaram a persistência 

das dificuldades no diagnóstico, manejo da doença, captação e tratamento do parceiro, 

associado por falhas na assistência pré-natal, sendo que os profissionais da atenção básica tem 

um papel essencial na aplicação de medidas adequadas para o controle da transmissão vertical 

da sífilis. Os autores sugerem como estratégia, a flexibilidade nos horários de atendimento 

para que facilitem o comparecimento dos parceiros nas consultas de pré-natal e 

consequentemente incentivem os homens a realizarem exames preventivos, como preconizado 
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pelo Ministério da Saúde, que detectem possíveis doenças que ocasionarão danos a sua saúde, 

da parceira e do feto. 

3 Metodologia 

A unidade de saúde foco do presente Relato Técnico é uma UBS com Estratégia de 

Saúde da Família, classificada como unidade mista, localizada na zona norte de São Paulo – 

SP. Atende uma população de aproximadamente 33.000 usuários, e por ser uma unidade 

mista, é composta por 05 esquipes de ESF acrescidas de especialidades e serviços ofertados 

como atendimentos básicos em Pediatria, Ginecologia, Psiquiatria, Clínica Geral, 

Enfermagem e Odontologia. As ESFs são compostas por uma equipe mínima contendo, 01 

médico generalista, 01 enfermeiro, 02 auxiliares de enfermagem e 06 Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS), conta também com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) que tem 

como objetivo ampliar a abrangência das ações da atenção básica (Brasil. Ministério da 

Saúde, 2012). 

Dentre as principais ações e procedimentos realizados, tem-se a alta demanda do 

acompanhamento pré-natal que deve seguir normas constantes nos manuais, protocolos e 

cadernos indicados pelo Ministério da Saúde e pela secretaria municipal de saúde de São 

Paulo. De acordo com o Boletim Epidemiológico do município de São Paulo, entre 1998 a 

2011, o maior número de sífilis congênita foi notificado pela coordenadoria de saúde norte, 

sendo que do total de casos, 26% foram da Coordenadoria Regional de Saúde que está 

inserida a referida UBS. Atualmente a situação epidemiológica da microrregião apresentou 

aumento gradativo dos casos de sífilis congênita (Figura 1), em consequência do tratamento 

inadequado ou do não tratamento da sífilis em gestante. Observou-se que não havia controle 

do acompanhamento das gestantes em tratamento, assim como de seus parceiros. 

 
Figura 1 

Comparativo por ano 2014 a 2016 do aumento progressivo dos casos e sífilis congênita na microrregião da 

UBS referida. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Com o seguimento dos casos de sífilis em gestantes com tratamento inadequado, o 

aumento da sífilis congênita na microrregião, bem como a cobrança da supervisão técnica 

para o cumprimento das metas, foi desenvolvido pela enfermeira responsável pelo setor de 

vigilância em saúde da UBS, um protocolo para minimizar o tratamento inadequado da sífilis 

em gestantes, visando à redução dos casos de transmissão vertical da sífilis - sífilis congênita, 

vez que não havia controle e/ou acompanhamento das gestantes quanto ao tratamento da 

sífilis na UBS. 

O protocolo foi implementado na UBS em janeiro de 2017. Primeiramente foi 

apresentado aos auxiliares de enfermagem da sala de medicação uma planilha de controle para 

acompanhamento do tratamento das gestantes e de seus parceiros, estimulando junto a equipe 

técnica a importância da busca ativa, por meio de contato telefônico e visita domiciliaria para 

os faltantes; realização mensal de exames para controle da infecção por sífilis; e 

documentação dos resultados e tratamento da sífilis da gestante e do parceiro sexual na 

carteira da gestante. Essas estratégias foram complementadas com a captação das gestantes no 

acolhimento através da realização da primeira consulta pré-natal com o enfermeiro de 

referência e oferta do teste rápido para HIV e Sífilis e com a continuidade do 

acompanhamento pré-natal com qualidade junto aos médicos de saúde da família, 

ginecologistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e ACSs. 

A planilha de controle do tratamento para sífilis identifica se a paciente é gestante, 

além de conter as seguintes informações: nome, prontuário, idade, nº SINAN, contato 

telefônico, datas das doses do medicamento administrado, e iguais informações dos parceiros. 

Esses dados são pertinentes para supervisão do tratamento e possíveis intervenções de saúde 

caso haja abandono. 

4 Resultados Obtidos e Análise 

Após a implementação do protocolo descrito, foi possível acompanhar as gestantes e 

seus parceiros. Analisando os dados observou-se que a equipe de saúde da UBS acompanha 

em média 400 gestantes anualmente, sendo que em 2017 foram acompanhadas 399 gestantes, 

com 320 gestantes (80,20%) captadas pelo acolhimento em até 120 dias do início da gestação. 

O Ministério da Saúde preconiza a realização de, um mínimo de 06 consultas pré-natal, e da 

população observada em 2017, 89,36% das gestantes realizaram seis ou mais consultas. 

Analisando a Figura 2, em 2017, das gestantes em acompanhamento pré-natal, 325 gestantes 

(81,45%) realizaram dois exames VDRL durante a gestação, percentagem superior ao ano de 

2016, que mostra melhoria no acompanhamento pré-natal, seguindo o protocolo preconizado 

de dois exames VDRL, um no primeiro trimestre e o outro no terceiro trimestre. 
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Figura 2 

Comparativo por ano, 2016 e 2017, do aumento da realização do exame VDRL preconizado pelo 

protocolo. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Sabe-se que para a erradicação da sífilis congênita, o primeiro passo é um 

acompanhamento pré-natal de qualidade, com a realização dos exames de rotina, que inclui o 

VDRL e que tanto a gestante quanto o parceiro sejam bem assistidos pela equipe de saúde, 

orientando-os e incentivando-os a realização do tratamento adequadamente para que sejam 

evitadas complicações futuras para mãe, o pai e o bebê. 

Em 2017, 100% das gestantes realizaram pelo menos uma vez o exame VDRL, e 

através dos exames realizados foi identificando e diagnosticando 16 casos de sífilis em 

gestantes. Dessas, 14 gestantes (87,5%) realizaram tratamento adequado, o que está abaixo do 

percentil das gestantes que realizaram tratamento adequado no Brasil em 2015. Os dados 

analisados de janeiro a maio de 2018 demonstram que, das gestantes diagnósticas com sífilis, 

100% realizaram o tratamento adequadamente, como pode ser observado na Figura 3. 
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Figura 3 

Comparativo do percentual dos casos de gestante com tratamento adequado para sífilis do Brasil em 2015, 

da UBS em 2017 e da UBS de janeiro a maio de 2018. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Dos parceiros das gestantes diagnosticadas com sífilis em 2017, 05 parceiros (31,25%) 

realizaram tratamento adequadamente, percentil maior que do Brasil de 2014 a 2017. 

Entretanto considera-se esse percentil baixo para melhoria da qualidade do acompanhamento 

(Figura 4). Dos parceiros analisados de janeiro a maio de 2018, 100% dos casos realizaram 

tratamento adequadamente concomitantemente com as gestantes, e apesar de ser pequeno 

tempo para comparação com os dados do ano anterior, é possível inferir uma tendência no 

seguimento dos casos, evitando assim reinfecção da sífilis e consequentemente a forma 

congênita. 
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Figura 4 

Comparativo do percentual dos casos de parceiros com tratamento adequado no Brasil de 2014 a 2017 e 

da UBS em 2017. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Com o protocolo implementado notou-se que os profissionais envolvidos passaram a 

observar o acompanhamento das gestantes com um olhar mais cuidadoso e preventivo, 

visando à diminuição da incidência da sífilis congênita. Contudo, para que tal prática seja 
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5 Considerações Finais 

A implementação do protocolo para minimizar o tratamento inadequado da sífilis em 

gestantes apresentado neste relato técnico possibilitou à equipe de saúde descrita, visualizar a 

importância do acompanhamento pré-natal. Assim como também apresentou evidencias de 

que é possível prestar um cuidado assistido e continuado, obtendo como resultado a 

erradicação de casos de abandono do tratamento de sífilis por parte das gestantes e de seus 

parceiros. Mostrou dados úteis para nortear as ações dos gestores e de profissionais da saúde 

visando à melhoria da qualidade e à eliminação da sífilis congênita. 

Vale salientar que apesar da limitação do estudo relacionada ao número reduzido de 

casos e da impossibilidade de analisar os dados dos anos anteriores, constatou-se que é 

crescente o número de casos de sífilis em gestantes na unidade de saúde acompanhada, 

aumentando a possibilidade do aumento da sífilis congênita. Embora seja uma doença já 
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gestantes com sífilis precocemente, através de medidas essenciais para o controle e prevenção 

da sífilis congênita. Considera-se que, conforme exposto, a assistência pré-natal a todas 

gestantes com atenção integrada, tem um grande impacto na qualidade do cuidado. Os 

resultados demonstraram a importância da articulação e mobilização permanente entre os 

profissionais de saúde que direta ou indiretamente contribuem na assistência pré-natal. 
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