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[...] Se você quiser começar amanhã a mudar a prática e implementar a 

evidência, prepare-se bem: envolva o público pertinente; desenvolva uma 

proposta de mudança que seja baseada em evidência, factível e atraente; 

estude as principais dificuldades para o sucesso da mudança e selecione um 

conjunto de estratégias e medidas em diferentes níveis ligados ao problema; 

sem dúvida, trabalhe dentro de seus recursos e possibilidades. Defina 

indicadores de medida de sucesso e monitorize o progresso continuamente 

ou a intervalos regulares. Finalmente, satisfaça-se com um trabalho que 

leva o cuidado mais eficaz, eficiente, seguro e amistoso para seus pacientes 

(GROL ; GRIMSHAW . 2003,p.9)



 

 

RESUMO 

A sífilis e a sífilis congênita são doenças preveníveis, desde que o doente ou a gestante 

infectada sejam diagnosticados e prontamente tratados, de forma adequada, assim como seu(s) 

parceiro(s) sexual(ais), sendo sua ocorrência indicativa de falhas na assistência à saúde da 

população e na assistência pré-natal. A triagem sorológica no pré-natal é uma medida eficaz e 

o tratamento com penicilina é efetivo e barato. Contudo a produção e disponibilidade do 

fármaco nos últimos cinco anos tornou-se escassa no Brasil e em todo mundo, devido 

interesses econômicos. Tal desabastecimento resultou em tratamento com antibióticos que não 

possuem eficiência científica para tratar e bloquear a transmissão. O resultado deste cenário 

foi o ressurgimento dessa doença com números alarmantes. Segundo dados disponíveis na 

Secretaria Municipal de Saúde de Betim, em 2015 foram notificados 88 casos de sífilis, em 

2016, 171 novos casos, um aumento de quase 100%. Tendência observada em escala global. 

Os números de gestantes infectadas e de sífilis congênita também cresceram de forma 

alarmante. Dessa forma, medidas educativas e triagem adequada no pré-natal passaram a ser 

tema prioritário nas agendas dos serviços de saúde. Este trabalho visa elaborar um plano de 

intervenção com medidas direcionadas para prevenção, diagnóstico e tratamento adequado 

para mulheres gravidas com sífilis e sífilis congênita na Unidade Básica de Saúde, Campos 

Elíseos e na cidade de Betim, Minas Gerais. A metodologia foi executada em três etapas: o 

diagnóstico situacional, utilizando o método de estimativa rápida, revisão da literatura sobre o 

tema e a elaboração do plano de ação. A revisão de literatura foi realizada na Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados da literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e no Scientific Eletronic Library Online (SciELO), bem como 

nos módulos do Curso de Especialização Estratégia de Saúde da Família da Universidade 

Federal de Minas Gerais, publicações do Ministério da Saúde e livros sobre o tema. Espera-se 

diminuir os casos de sífilis na população em geral, principalmente em gestantes e sífilis 

congênita visto que a detecção e o tratamento da sífilis na gestante representam importantes 

medidas de Saúde Pública, essenciais para o controle e prevenção da sífilis congênita e 

também considerando que é uma doença que deve ser notificada. 

 

 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Sífilis na gravidez. 

Sífilis congênita. 
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ABSTRACT 

Syphilis and congenital syphilis are preventable diseases if the infected patient or pregnant 

woman is promptly diagnosed and properly treated, as well as sexual partner (s), being their 

occurrence an indicative of failure in the prenatal and health care. Serological screening at 

prenatal is an effective measure and penicillin treatment is efficient and also cheap. However 

the production and availability of the drug in the last five years has become scarce in Brazil 

and worldwide due to economic issues. Such shortages resulted in treatment with antibiotics 

that lack the scientific efficiency to treat and block transmission. The result of this scenario 

was the resurgence of this disease with alarming numbers. According to data available at the 

Secretária Municipal de Saúde de Betim (Betim Municipal Health Secretary), in 2015, 88 

cases of syphilis were reported; in 2016, 171 new cases meaning an increase of almost 100%. 

A trend observed on a global scale. The numbers of infected pregnant women and congenital 

syphilis also increased at an alarming rate. Thus, educational measures and appropriate 

prenatal screening became a priority issue in the health services agenda. This work aims to 

elaborate an intervention plan, with measures for prevention, diagnosis and appropriate 

treatment of pregnant women diagnosed with syphilis and congenital syphilis in the city of 

Betim and in the primary health care unit, UBS, Campos Elíseos. The methodology was 

carried out in three stages: situational diagnosis, using the rapid estimation method, review of 

the literature on the subject; the search was carried out in he Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS), in the databases of the Latin American and Caribean literature on Health Science 

(LILACS) and in on the Scientific Eletronic Library Online (Scielo) as well as in the modules 

of the Curso de Especializaçao de Estrategia de Saúde da Familia da Universidade Federal de 

Minas Gerais, publications of Ministerio da Saude (MS) and books related to subject; and the 

elaboration of the action plan. It is expected to reduce syphilis in the general population, 

especially in pregnant women and congenital syphilis, since the detection and treatment of 

syphilis in pregnant women represent important public health measures essential for the 

control and prevention of congenital syphilis and also considering that is a disease that must 

be reported. 

  

 

Key words: Family health strategy. Primary health care. Syphilis at pregnancy and congenital 

syphilis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST), de amplitude global, historicamente 

bem conhecida e estudada, causada por uma bactéria do grupo espiroqueta, o Treponema 

Pallidum. Sua forma congênita representa doença prevenível, desde que a gestante infectada 

seja diagnosticada e prontamente tratada, de forma adequada, assim como seu(s) parceiro(s) 

sexual(is), sendo sua ocorrência indicativa de falha na assistência pré-natal (DOMINGUES et 

al.,2013). A triagem sorológica no pré-natal é uma medida eficaz e o tratamento com 

penicilina é efetivo e barato (PHISKE, 2014). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2008) é estimado mundialmente 

aproximadamente dois milhões de mulheres grávidas são infectadas pela sífilis anualmente; o 

teste para diagnóstico da sífilis não é realizado pela maioria das gestantes e as que o fazem 

não são tratadas adequadamente ou sequer recebem tratamento. Neste sentido, a OMS 

acrescenta ainda que mais ou menos 50% dessas pacientes não tratadas ou inadequadamente 

tratadas podem transmitir a doença ao filho, podendo levar a morte fetal, morte neonatal, 

prematuridade, baixo peso ao nascer ou infecção congênita. 

Ainda segundo a OMS (2008), corroborado por Nonato; Melo; Guimarães (2015) os 

principais fatores de risco para a sífilis durante a gestação e sífilis congênita são idade 

materna abaixo de 20 anos, baixa escolaridade, inicio tardio de pré-natal e história pregressa 

de doenças sexualmente transmissíveis. 

O recente desabastecimento, desde 2014, das farmácias com penicilina, antibiótico de 

primeira escolha, para tratamento e bloqueio da doença, com eficácia comprovada em 

literatura científica resultou em terapias com medicações que não possuem evidência 

suficiente para curar a infecção. Como resultado deste cenário notou-se o ressurgimento da 

sífilis e da sífilis congênita em todo o mundo, inclusive no Brasil. 

 

1.1 Breves informações sobre o município de BetimBetim foi colonizada por luso-
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brasileiros e fazia parte de uma importante rota de bandeirantes, que vinham de São Paulo a 

Pitangui, atraídos pelas descobertas minerais, e também de uma rota de abastecimento que 

vinha da Bahia a Minas Gerais. Devido ao fato de que a rota que passava por Betim era 

próspera, o bandeirante Joseph Rodrigues Betim, origem do nome do município, ligado ao 

famoso Borba Gato, solicitou sesmaria nesta região em 1711 (PLANO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE BETIM, 2014/2017) 

No documento acima relata que no ano de 1754, o povoado passou a ser conhecido como 

Arraial da Capela Nova de Betim. Em agosto de 1797, Bernardo José Lorena, Conde de 

Sarzedas, assumiu o governo da Capitania de Minas e criou novos distritos, entre eles, Capela 

Nova de Betim. Em 1938, Betim foi elevado a município, através do Decreto do Governador 

Benedicto Valladares Ribeiro, em 17 de dezembro. 

Betim integra a região metropolitana de Belo Horizonte, sendo a 5ª maior cidade do estado e 

uma das cinquenta maiores cidade do Brasil. As rodovias MG - 060, MG -050, BR-381, BR-

040, BR-262 cortam  a    cidade    e    os    municípios    que    fazem    divisa: Contagem, 

Esmeraldas,  Igarapé,  Ibirité, São  Joaquim de  Bicas, Mário  Campos.  Os rios que banham o 

município são: Rio Paraopeba, Rio Betim e Riacho das Areias. Betim é divido em sete regiões: 

Alterosas, Centro, Citrolândia, Imbiruçu, Norte, PTB e Teresópolis (IBGE, 2012). 

O município tem uma área de 342.846 km² e densidade demográfica de 1.102,80 hab./km². Na 

área urbana vivem 375.331 pessoas e na área rural 2.758 pessoas. De  acordo  com  dados  

censitários  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística (IBGE, 2012)  a  população  

betinense  atual  é  378.089  habitantes.  Sendo estimada 422.354 habitantes para 2016 (IBGE, 

2012). 

 A pirâmide demográfica de Betim apresenta maior concentração populacional na 

faixa etária de 20 a 49 anos, mas as taxas de crescimento apresentam redução. É 

possível observar aceleração em direção a um maior envelhecimento da população, 

com a tendência de redução dos jovens, faixa que será superada pela população idosa 

(PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BETIM 2014/2017,p.16) 

  

A altitude é de 860m, o clima é tropical de altitude. A vegetação é de cerrado e mata Atlântica. 

A Latitude é -19° 58' 04'' e longitude -44° 11' 54'. 
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Segundo Plano Municipal de Saúde de Betim 2014/2017, o  setor mais relevante do município 

é o industrial, seguido pelo comércio, transporte e comunicação. Além de polo petroquímico e 

automotivo, a cidade também abriga importantes indústrias nos setores de metalurgia, 

alumínio, mecânica e logística. São 58.538 pessoas economicamente ativas (IBGE, 2012). 

 Ainda de acordo com Plano Municipal de Saúde de Betim 2014/2017, a porcentagem de 

pessoas que recebem até meio salário mínimo é de 3,6%, destacando-se a renda da população 

de 1/2 a três salários (52,4%). 

Em relação à frequência de analfabetismo aborda que na população residente com idade maior 

ou igual a 15 anos é de 5%. Esse indicador reflete a dificuldade de acesso da população à 

instrução, estabelecendo-se uma situação de difícil reversibilidade para o futuro. 

 Quanto ao saneamento básico de Betim aproximadamente 97,9% dos domicílios particulares 

do município possuem acesso à rede geral de abastecimento de água tratada. Dos domicílios 

particulares com banheiro, 84,6% estão ligados à rede geral de esgoto, sendo que o tratamento 

desse efluente não está sendo avaliado. Em relação a soluções individuais para destino dos 

dejetos, 12,2% dos domicílios particulares têm fossa. Vale ressaltar que 2,1% despejam 

diretamente em uma coleção hídrica os dejetos, contribuindo para a contaminação dos corpos 

receptores. 99,9% dos domicílios particulares possuem acesso à rede geral de energia elétrica. 

A coleta dos resíduos sólidos em domicílios particulares permanentes pelo serviço de limpeza 

urbana oferece uma boa cobertura (97%), minimizando a quantidade de resíduos no ambiente, 

os quais podem funcionar como foco para proliferação de vetores de doenças (PLANO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BETIM 2014/2017). 

1.2 O sistema municipal de saúde 

 

A gestão municipal é divida em 14 Secretarias, dentre às quais está a Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS). O município de Betim é habilitado em Gestão Plena do Sistema de Saúde, 

tendo sob sua responsabilidade “todas as atividades de gestão dos serviços e as ações de saúde 

ambulatoriais e hospitalares” realiza também “ações de vigilância sanitária, epidemiologia e 

controle de doenças de seu território’’ (PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BETIM 
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2014/2017, p.17). 

A gestão da saúde é feita por meio do Plano Municipal de Saúde, elaborado em 20 de 

dezembro de 2013, por representantes da sociedade organizada. Este documento apresenta 

metas para o quatriênio de 2014-2017, considerando o relatório da 12
a
 Conferência Municipal 

de Saúde de Betim de Junho de 2013, termo de compromisso de gestão do município com 

vistas a garantir os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Pacto 

pela Saúde; o orçamento para a função saúde; as discussões técnicas promovidas na mesa 

gestora da Secretaria Municipal de Saúde; oficinas realizadas pela equipe de planejamento 

com as diretorias, coordenadorias, divisões e os setores da Secretaria Municipal de Saúde; 

Plano Plurianual aprovado pela Câmara Municipal de Betim; compromissos e prioridades 

para a área da saúde, expressos no programa de governo e reiterados no discurso de posse do 

prefeito em 1º de janeiro de 2013 (PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BETIM 

2014/2017). 

Betim tem seu território dividido em dez regiões administrativas: Alterosas, Centro, 

Citrolândia, Imbiruçu, Norte, PTB , Petrovale, Teresópolis, Icaivera e Vianópolis. As unidades 

e os serviços de saúde estão distribuídos nestas dez regionais observando as características e 

as necessidades de cada região administrativa. “Compõem-se de unidades de atenção primária, 

especializada, de urgência e emergência e hospitalares, além de unidades de apoio diagnóstico 

e terapêutico” (PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BETIM 2014/201,p.29). 

Betim possui cinco centros de referências em atenção especializada: 

• Centro de Referência em Reabilitação Anderson Gomes de Freitas: com atendimentos 

de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e nutrição, com atendimentos 

nas áreas ortopédicas e neurológicas às populações adulta e pediátrica. 

• Centro de Referência em Especialidades Divino Ferreira Braga: com atendimento em 

alergologia, angiologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, fonoaudiologia, 

gastroentorologia,  geriatria, ginecologia, hematologia, homeopatia, mastologia, nefrologia, 

neurologia, otorrinolaringologia, ortopedia, oftalmologia, pneumologia, proctologia, pré-natal 

de alto risco, reumatologia, urologia e nutrição que também oferece o Serviço de 

Acompanhamento de Recém Nascido de Alto Risco (Serenar) que faz o acompanhamento de 
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bebês prematuros após receberem alta das unidades de neonatologia. 

• Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador (CEREST), atende a saúde 

dos trabalhadores da região de Betim. 

• Serviço de Prevenção e Assistência a Doenças Infecciosas (Sepadi) oferece tratamento 

médico, farmacológico e palestras para instruir e esclarecer dúvidas, além de realizar o teste 

para HIV/AIDS e DSTs de forma sigilosa e confidencial. vítimas de acidentes com material 

biológico e perfuro cortantes, mulheres e crianças vítimas de abuso sexual e outros casos de 

doenças infecciosas que os profissionais das Unidades de Atenção Primária de Saúde 

indicarem. 

• Centro de Tratamento de Lesões João Pipoca. O centro oferece  serviços por meio de 

uma parceria entre a prefeitura e a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 

(FHEMIG), para atender casos de lesões de maior complexidade, como as originadas pela 

hanseníase e feridas consideradas mais complicadas, como as que não cicatrizam. 

A atenção hospitalar consta de: 

• O Hospital Público Regional Prefeito Osvaldo Rezende Franco caracterizado 

como hospital geral, nos âmbitos eletivo, urgência e emergência. O HPRB conta com 

272 leitos de média complexidade nas clínicas básicas, em especialidades, 

maternidade de alto risco, emergência e hospital-dia, 20 leitos de Unidade de Terapia 

Intensiva adulto tipo 2, 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal tipo 2, seis 

leitos de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica tipo 2, seis leitos de Unidade de 

Isolamento e dez leitos de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional 

(UcinCo), com previsão para implantação de quatro leitos de Unidade de Cuidado 

Intermediário Neonatal Canguru (UcinCa). Possui unidade de pronto-socorro com 

atendimento a politraumatizados, serviços ambulatoriais de alta complexidade de 

terapia renal substitutiva (hemodiálise), serviço de apoio diagnóstico e traçados 

gráficos e laboratório de análises clínicas.  

 É referência para os municípios que compõem a Região de Saúde de Betim. 

Secretaria Municipal de Saúde pactua internações hospitalares em média 

complexidade assistencial com os municípios de Belo Horizonte, Carmópolis de 
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Minas, Cláudio, Contagem, Ibirité, Itaguara, Piracema, Ribeirão das Neves, São José 

da Varginha e Sarzedo. 

• O Hospital Público Regional de Betim é porta de entrada para internação e 

avaliação de toda a rede de saúde e referência municipal e regional para trauma, 

agressões, neurocirurgias (Acidente Vascular Encefálico – AVE, Traumatismo 

Craniano Encefálico – TCE e outras patologias), casos de média e alta complexidade 

de cirurgia geral, clínica médica, pediatria e ortopedia. 

• Maternidade Pública Municipal Haydée Espejo Conroy, conta com 67 leitos, 

distribuídos entre atenção gineco-obstétrica e neonatal, e 17 leitos complementares, 

distribuídos em dois leitos de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru 

(UcinCa), 14 leitos de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional 

(UCINCo) e um leito de unidade de isolamento 

A atenção primária são 34 Unidades Primárias, totalizando-se 77 áreas de equipes de Saúde da 

Família e 16 áreas de equipes de Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS). As 

áreas de abrangência de cada Unidade Primária de Saúde são territórios mapeados e divididos 

em microáreas, que são os territórios-processos dos Agentes Comunitários de Saúde, 

totalizando 698 micro áreas no município. 

Atenção em Saúde Mental possui quatro Centro de Referência em Saúde Mental (CERSAM): 

(Jardim Alterosa, Betim Central, Cersam Citrolândia e Centro de Referencia em Saúde Mental 

Infanto Juvenil (CERSAMI), Centro de Atenção Psicosocial Alcool e droga (CAPS AD) (1). 

Além disso, o município conta assistência farmacêutica: Farmácia Viva, serviço de 

atendimento móvel de urgência: SAMU, serviço de oferta de sangue e hemoderivados: 

Hemominas, serviço de laboratório e análises clínicas: Laboratorio Central, o Centro de 

Refência e Especialidade do Consorcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba: 

CISMEP e o centro de zoonose.  

Todos os dados do item 1.2 foram retirados do documento elaborado pela Prefeitura 

Municipal de Betim: Plano Municipal de Saúde de Betim 2014/201). 

1.3 A Equipe de Saúde da Família Campos Elíseos, seu território e sua população 
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A Unidade Básica de Saúde (UBS) de Campos Elíseos é formada por duas equipes de saúde, a 

Equipe Campos Elíseos e a Equipe Cruzeiro.  A população total atendida pela UBS é de 

aproximadamente 13 mil habitantes. Campos Elíseos possui uma população estimada de 5400 

habitantes, dividas em cinco micro áreas, com estimativa de dependência de 95% do SUS. 

 

Quadro 1 – Estimativa populacional por faixa etária dos usuários da Unidade Básica de 

Saúde Campos Elíseos. Betim- Minas Gerais 

Faixa etária em anos Homens Mulheres Total 

0-4 198 205 403 

4-5 211 217 428 

10-19 500 512 1012 

20-29 528 515 1043 

30-39 464 450 914 

40-49 375 351 726 

50-59 252 240 492 

60-69 119 107 226 

70-79 63 48 111 

80-89 23 15 38 

90-99 4 13 17 

100 ou mais 1 2 3 

Total 2738 2675 5413 

Fonte: Fichas de cadastramento dos usuários entre 2014 e 2016. 

 

A distribuição etária da população mostra o resultado de uma tendência observada também no 

país de diminuição de base e aumento do topo. Tais eventos são resultados da transição 

demográfica, influenciada pela diminuição da taxa de natalidade na população e aumento da 

expectativa de vida. 

 

Quadro 2 –  Número de famílias por micro áreas da Unidade Básica de Saúde Campos 

Elíseos. Betim- Minas Gerais 



21 

 

Microareas Número de famílias 

Micro 1 152 

Micro 2 109 

Micro 3 47 

Micro 4 170 

Micro 5 171 

Total 649 

Fonte: Cadastramento realizado entre 2014 e 2016. 

 

A equipe é composta por uma enfermeira, concursada, trabalha no serviço há cinco anos, 

atualmente sem técnico de enfermagem, quatro Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e um 

médico. A territorialização e cadastramento ainda estão em andamento. A unidade não conta 

com o Núcleo de apoio a Saúde da Família (NASF), e também não possui atendimento 

odontológico e nem farmácia na unidade. 

O mapa da unidade é representado  abaixo: 

 

Figura 1- Mapa de abrangência da UBS Campos Elíseos, Julho de 2017 
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Fonte: Google mapas. 

Legenda: Rosa – Equipe Cruzeiro; Azul – Equipe Campos Elíseos 

 

Estima-se que menos de 80% da população da área de abrangência tenham acesso a 

esgotamento sanitário adequado (IBGE, 2010). 

Aproximadamente 800 usuários são analfabetos (0,13%), baseado na taxa de analfabetismo do 

município de Betim segundo censo de 2010. (IBGE, 2010). 

A região possui duas escolas municipais, uma escola estadual e uma creche. Existem poucas 

opções de lazer público na região, sendo a principal uma quadra de futebol em condições 

precárias de manutenção. 

 

1.4 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 
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Com o objetivo de levantar os problemas vivenciados pela comunidade, a Equipe Campos 

Elíseos realizou o diagnóstico situacional da área de abrangência utilizando a técnica da 

estimativa rápida que “permite examinar os documentos existentes, entrevistar informantes 

importantes e fazer observações sobre as condições de vida da comunidade que se quer 

conhecer” (CAMPOS; FARIA; SANTOS; 2010, p.36). 

Os problemas mais relevantes identificados na unidade, território e comunidade são: 

 Grande fluxo de atendimento interno da unidade e elevado número de consultas de  

casos agudos e demanda espontânea. 

 Aumento dos casos de sífilis na população em geral, principalmente em gestantes e 

sífilis congênita. 

 Desabastecimento da farmácia. 

 Sobrecarga de trabalho dos funcionários devido à área descoberta e sem equipe. 

 Limitação financeira da prefeitura para realização de exames laboratoriais. 

 Violência. 

 Problemas  na infraestrutura da unidade. 

 Rotatividade de funcionários. 

 

 

 De modo geral “o problema pode ser definido como uma discrepância entre uma situação real 

e uma situação desejada ou ideal, pode ser entendido como um obstáculo que impede 

determinado ato de alcançar seus objetivos” (CAMPOS; FARIA; SANTOS; 2010,p.26). 

Para a equipe enfrentar esta gama de problemas de uma só vez é praticamente inviável pelo 

custo operacional e também pelo número insuficiente de funcionários. Diante disso foi 

necessário a priorização dos mesmos. 

 

1.5 Priorização dos problemas 
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Segundo Campos, Faria e Santos (2010) todos os problemas precisam ser priorizados. É 

necessário a equipe reunir-se e analisar todos os problemas para verificar qual que traz mais 

prejuízo para a saúde da comunidade. 

A priorização foi realizada utilizando os critérios para seleção: importância do problema, sua 

urgência, a própria capacidade da equipe para enfrentá-lo, a viabilidade e os recursos, 

distribuindo pontos conforme sua urgência; definindo se a solução do problema está dentro, 

fora ou parcialmente dentro da capacidade de enfrentamento da equipe responsável pelo 

mesmo (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). Dentre os problemas levantados encontramos 

alguns onde o poder de resolução e governabilidade é baixa, ou seja, a equipe não tem 

condições por si só de resolvê-los, necessitando envolver outras instâncias públicas. 

 

Quadro 3 – Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita a Unidade de Saúde Campos Elíseos, Betim - 

Minas Gerais 

 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

enfrentamento*** 

Aumento dos casos de sífilis 

na população em geral, 

principalmente em gestantes 

e sífilis congênita. 

Alta 8 Parcial 

Elevado número de 

consultas de casos agudos e 

demanda espontânea. 

Alta 7 Parcial 

Desabastecimento da 

farmácia 

Alta 4 Fora 

Ausência de exames 

laboratoriais 

Alta 4 Fora 
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Sobrecarga de trabalho dos 

funcionários devido à área 

descoberta e sem equipe. 

Alta 4 Fora 

Problemas da infra estrutura 

da unidade. 

Alta 4 Parcialmente 

Rotatividade de funciona-

rios. 

Alta 4 Fora 

Violência Alta 4 Fora 

Fonte: adaptação do quadro do Módulo de Planejamento e Avaliação das Ações de Saúde (2010). 

*Alta, média ou baixa 

** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 

 

O problema priorizado foi o “aumento dos casos de sífilis na população em geral, 

principalmente em gestantes e sífilis congênita” que por muitas vezes não são diagnosticadas 

e nem recebem um tratamento adequado e não são notificados 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Apesar da melhoria do acesso ao pré-natal após a instalação da ESF, ampliação das equipes, 

realização do teste rápido, os casos de sífilis durante a gestação e sífilis congênita, 

principalmente nos últimos anos, continuam elevados no município de Betim.  De acordo com 

matéria publicada no jornal “O Tempo”, em 27/06/2016 de autoria de Vale (2016) os casos de 

sífilis em gestantes subiram 882% nos últimos oito anos, em recém-nascidos o aumento no 

mesmo período foi de 619% segundo dados da Secretária Estadual de Saúde de Minas Gerais 

(SES – MG). Segundo a mesma matéria, em 2008 havia 189 casos de sífilis congênita, em 

2015 foram contabilizadas 1359 ocorrências. De forma proporcional o número de gestantes 

com sífilis em 2008 era de 256, passando para 2156 em 2016. Segundo dados disponíveis na 

Secretaria Municipal de Saúde de Betim, em 2015 foram notificados 88 casos de sífilis, em 
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2016, 171 novos casos, um aumento de quase 100%. 

O quadro abaixo resume a frequência de sífilis notificadas em Betim segundo ano, tipo e sexo 

entre 2007 e 2017. 

 

Quadro 4 – Frequência de sífilis notificadas em Betim segundo ano, tipo e sexo. 2007-

2017 

 

Ano 

Sífilis não especificada 

Sífilis em Gestantes Homens Mulheres 

2007 9 6 16 

2008 8 3 32 

2009 9 4 19 

2010 8 4 20 

2011 28 13 20 

2012 39 7 16 

2013 60 17 37 

2014 125 58 45 

2015 69 29 85 

2016 177 93 86 

2017 97 44 53 

Total 629 278 429 

Fonte: SINAN/SVE/CVS/SMS-BETIM 

Nota: Dados atualizados: 06/07/2017 

 
 

 

Na UBS Campos Elíseos, dados coletados pela equipe de enfermagem e ACS mostram que 

nos últimos três anos houve ao menos três casos de sífilis em gestantes, tendo um evoluído 

com morte fetal. 

Os dados da frequência de sífilis notificados da UBS, entre 2007 – 2017, também foram 

organizados no quadro abaixo. 

 

Quadro 5 – Frequência de sífilis notificadas segundo ano, tipo, sexo e Unidade Básica 

de Saúde Campos Elíseos, Betim, 2007-2017 

 

Ano 

Sífilis não especificada 

Sífilis em Gestantes Sífilis Congênita Homens Mulheres 
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2007 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 1 1 1 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 3 0 

2017 1 0 0 0 

Fonte: SINAN/SVE/CVS/SMS-BETIM  

Nota: 2.Dados atualizados: 06/07/2017 

2.* apenas as Maternidades e o SEPADI notificam. 

 

 

Diante dos dados apresentados a equipe discutiu a necessidade de elaborar um projeto de 

intervenção para diminuir os casos de sífilis na população em geral, principalmente em 

gestantes e sífilis congênita visto que a detecção, o tratamento e a notificação desse agravo, 

principalmente na gestante, representam importantes medidas de Saúde Pública. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2008) a notificação da sífilis na gestante permite 

controlar a transmissão vertical da infecção, acompanhar o comportamento da doença entre as 

gestantes, auxiliar no planejamento de ações de saúde, definir prioridades de intervenção e 

avaliar o impacto dessas intervenções. 

Segundo Vasques-Manzanilla (2004) apud  Nonato; Melo; Guimarães (2015) os profissionais 

da ESF têm um papel muito importante na aplicação de medidas adequadas para a prevenção 

e controle  da transmissão vertical da sífilis, com a realização de diagnósticos precoces e  

exames de rotina e para reduzir nascimentos prematuros, abortos e natimortos 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Elaborar um plano de intervenção, com medidas para prevenção, diagnóstico e tratamento 
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adequado das gestantes diagnosticadas com sífilis e sífilis congênita  na UBS Campos Elíseos, 

município de Betim, Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Diagnosticar os casos de sífilis durante a gestação e sífilis congênita na UBS Campos 

Elíseos 

• Reorganizar o fluxo da primeira consulta de pré-natal adicionando o teste rápido para 

sífilis. 

• Capacitar a equipe de saúde para diagnosticar e abordar o paciente portador de sífilis. 

• Realizar busca ativa dos casos de sífilis para avaliação de tratamento adequado. 

• Tratar os pacientes com penicilina de forma adequada o quanto antes. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi elaborado a partir do diagnóstico situacional da comunidade adscrita à 

Unidade Básica Campos Elíseos, município de Betim, Minas Gerais. Foi utilizada a busca 

ativa para identificação dos problemas vivenciados pela comunidade e também pela equipe. 

Após a identificação e priorização do problema foi necessária realizar uma revisão narrativa 

da literatura, uma vez que ela dá maior flexibilidade de busca do material já escrito sobre o 

tema por outros autores. Esta busca foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas 

bases de dados da literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

no Scientific Eletronic Library Online (SciELO), bem como nos módulos do Curso de 

Especialização Estratégia de Saúde da Família da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), publicações do Ministério da Saúde e livros. Foram analisadas publicações entre os 

anos de 2000 a 2017. Os descritores utilizados foram: Estratégia Saúde da Família. Atenção 

Primária à Saúde. Sífilis na gravidez. Sífilis congênita. 
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O método escolhido para elaboração do projeto de intervenção foi o Projeto 

Estratégico Situacional (PES), estudado no Módulo de Planejamento e Avaliação das Ações 

de Saúde de autoria de Campos; Faria e Santos (2010). 

 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 Estratégia Saúde da Família 

 

A Estratégia da Saúde da Família (ESF) criada pelo Ministério da Saúde em 1994, como o 

objetivo de substituir o modelo assistencial para uma proposta plenamente sintonizada com os 

princípios da universalidade e equidade da atenção e da integralidade das ações e, acima de 

tudo, voltada a permanente defesa da vida do cidadão. O objetivo da ESF é então garantir 

dentro dos princípios da Atenção Primária a Saúde (APS) e também dentro dos princípios do 

SUS uma nova dinâmica entre os serviços de saúde e a população, considerando o individuo 

dentro do contexto da comunidade e da família (BRASIL, 2000). 

 A APS é a porta de entrada dos usuários com o SUS, ali se resolvem a maior parte dos 

problemas de saúde, 80%, por meio de uma atenção ambulatorial de baixa complexidade 

tecnológica e com práticas clínicas diversas (LAVRAS, 2011). 

Para Starfield (2002) e Organização Pan Americana (2011) citados por Oliveira  (2013.p.159). 

A Atenção Primária em Saúde (APS) é reconhecidamente um componente-

chave dos sistemas de saúde. Esse reconhecimento fundamenta-se nas 

evidências de seu impacto na saúde e no desenvolvimento da população nos 

países que a adotaram como base para seus sistemas de saúde: melhores 

indicadores de saúde, maior eficiência no fluxo dos usuários dentro do 

sistema, tratamento mais efetivo de condições crônicas, maior eficiência do 

cuidado, maior utilização de práticas preventivas, maior satisfação dos 

usuários e diminuição das iniquidades sobre o acesso aos serviços e o estado 

geral de saúde. 

 

A Atenção Primária em Saúde orienta-se por dois eixos estruturantes “atributos essenciais à 

atenção no primeiro contato, a longitudinalidade, a integralidade e a coordenação, e atributos 

derivados a orientação familiar e comunitária e a competência cultural” (STARFIELD, 

2002.p.62). 
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A APS apresenta uma estratégia de organização e reorganização dos sistemas de saúde e 

também um modelo de mudança da prática clínico-assistencial dos profissionais de saúde 

(STARFIELD, 2002).    

Medina et al. (2014, p.70) citaram Brasil (2011),  no que diz respeito as inovações propostas 

para o trabalho das equipes de Saúde da Família,  enfatizando a incorporação  de práticas de 

promoção da saúde, nas dimensões  individual e coletiva, “com a realização de ações 

educativas e comunicação em saúde’ procurando incentivar  mudanças comportamentais, 

hábitos e estilos de vida, intervenções sobre determinantes sociais que interferem na qualidade 

de vida dos indivíduos”. 

Para Pereira (2018.p.27) é importante 

 [...] compreender os problemas que afetam a saúde dos pacientes inseridos 

no contexto de atuação da equipe para que posteriormente sejam construídas 

estratégias capazes de impulsionar o desenvolvimento de ações de promoção 

em saúde, as quais deverão contemplar a singularidade dos sujeitos, 

conhecendo e valorizando a realidade da qual fazem parte. 

 

Neste sentido de acordo com Succi
 
 et al (2008,sp) o “conjunto de procedimentos clínicos e 

educativos destinados a acompanhar a evolução da gravidez e promover a saúde da gestante e 

da criança caracteriza a assistência pré-natal”. 

Estes procedimentos requerem muitos esforços constantes dos profissionais de saúde  que 

compõem a equipe para executarem as ações. É também muito importante a participação da 

população alvo, “que deve estar atenta aos problemas surgidos e buscar soluções. Assim é 

possível avaliar a qualidade dessa assistência, com a proposta de aprimorá-la” (SUCCI
 
 et al., 

2008,sp). 

Succi
 
 et al (2008.sp) no resumo de seu trabalho “Avaliação da Assistência Pré-Natal em 

Unidades Básicas do Município de São Paulo” abordou que para avaliar a assistência foi 

utilizado. 

[...] um indicador que considerava como atendimento de excelência aquele 

com início do acompanhamento pré-natal no primeiro trimestre da gestação, 

no mínimo seis consultas, registro de pelo menos dois resultados de exames 

sorológicos para sífilis e um teste para o HIV, retorno à UBS até 42 dias pós-

parto.  Embora com evidente melhora do atendimento no período, a baixa 

proporção de atendimento pré-natal de excelência revela urgente 

necessidade de melhorar essa assistência nas UBS no Município de São 
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Paulo. 

 

Corrobarando Figueiredo (2004) enfatiza que a criação de indicadores da qualidade da 

assistência facilita a definição de problemas e a avaliação da implantação das políticas 

públicas de saúde e da organização dos serviços. Facilita também o monitoramento das ações 

preventivas no pré-natal. 

A atenção pré-natal de qualidade destaca-se como sendo o primeiro alvo a 

ser atingido quando se busca reduzir taxas de morbimortalidade materna e 

perinatal. O principal objetivo da atenção nesse período é acolher a mulher 

desde o início da gravidez propiciando bem-estar materno, fetal e o 

nascimento de uma criança saudável. A atenção pré-natal integra atividades 

primárias à saúde exigindo recursos de baixa complexidade e 

implementação de ações com eficácia reconhecida (COSTA, 2013.p.517). 

 

Costa (2013.p.521) acrescenta que “a educação em saúde é um espaço privilegiado de 

encontro de subjetividades em que ocorre a possibilidade de construção de conhecimentos 

que se efetiva em transformações da realidade da gestante que se traduz em qualidade de vida 

para si e seu concepto’’. 

Diante do exposto, percebe-se a importância em tratar cada vez mais a saúde da mulher, 

principalmente, durante a gestação, sendo esta uma fase que irá requerer cuidados específicos. 

A ausência de um acompanhamento eficaz possibilita a ocorrência de várias complicações 

tanto para a gestante quanto para o feto.   

5.2 Conceito de sífilis e formas clínicas 

 

A sífilis é doença infecto contagiosa, transmitida pela via sexual e verticalmente durante a 

gestação, por uma bactéria do grupo das espiroquetas, não cultivável, que pode sobreviver 

fora de seu ambiente por até 26 horas e se divide a cada 30 horas em seu hospedeiro. 

“Caracteriza-se por períodos de atividade e latência; pelo acometimento sistêmico 

disseminado e pela evolução para complicações graves em parte dos pacientes que não 

trataram ou que foram tratados inadequadamente”. É fracamente corável para observação 

direta em microscópio, daí a origem de seu nome, pálido, do latim pallidum (AVELLEIRA; 

BOTTINO, 2006, p.113). 

Avelleira e Botino (2006) em seu trabalho “Sífilis, diagnóstico, tratamento e controle” relatam 
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que a sífilis é uma doença bem conhecida histórica e cientificamente, com descrição de 

inúmeros relatos, desde o século XV quando se disseminou rapidamente pela Europa. Com 

introdução da penicilina que, por sua eficácia, teve grande impacto muitos pensaram que a 

doença estivesse controlada, resultando na diminuição do interesse por seu estudo e controle. 

Epidemiologicamente os surtos de sífilis estão associados a diversas variáveis: 

 mudanças de comportamento sexual em 1960 com surgimento da pílula 

anticoncepcional fizeram que o número de casos novamente aumentasse; 

 ausência de insumos para tratamento adequado – 2014; 

 O papel das  Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST); 

Foi revisado no inicio dos anos 80 com o aparecimento do HIV, (Vírus da Imunodeficiência 

Humana). O papel da sífilis como fator facilitador na transmissão do vírus HIV ocasionaria 

novo interesse pela sífilis e a necessidade de estratégias para seu controle (AVELLEIRA; 

BOTINO, 2006, p.113). 

Quanto a etiopatogenia as autoras descrevem que a “penetração do treponema é realizada por 

pequenas abrasões decorrentes da relação sexual. Logo após, o treponema atinge o sistema 

linfático regional e, por disseminação hematogênica, outras partes do corpo”. Resultando em 

erosão e exulceração no ponto de inoculação. A imunidade humoral não é capaz de proteger. 

“A imunidade celular é mais tardia, permitindo ao T. Pallidum multiplicar sobreviver por 

longos períodos” (AVELLEIRA; BOTINO, 2006,p.113). 

Em relação à transmissão a sífilis é transmitida pela via sexual (sífilis adquirida) e 

verticalmente (sífilis congênita) pela placenta da mãe para o feto. O contato com as 

lesões contagiantes (cancro duro e lesões secundárias) pelos órgãos genitais é 

responsável por 95% dos casos de sífilis (AVELLEIRA; BOTINO, 2006, p.113). 

 

Ainda segundo as autoras a história natural da doença, quando não tratada de forma adequada, 

é crônica e com manifestações específicas do ponto de vista clínico, imunológico e 

histopatológico. Quando o diagnóstico é feito após um ano, é considerada sífilis tardia. 

De acordo com Avelleira e Bottino, (2006), a sífilis apresenta as seguintes formas clínicas: 

• Sífilis primária: ocorre aproximadamente três semanas após o período de inoculação 

causando uma lesão única, indolor no local de entrada chamada de cancro duro com aspecto 
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de pápula rósea de bordas rígidas com  exulceração central. Após 15 dias aparece uma reação 

linfonodal perilesional, bilateral, múltipla, sem sinais de necrose e indolor. Geralmente a lesão 

se localiza, no homem no sulco balano prepucial e nas mulheres nos pequenos lábios, 

podendo muitas vezes passar despercebida. As lesões são altamente infectantes e ricas em 

espiroquetas. Lesões extragenitais também podem ocorrem em língua, região anal e dedos. A 

resolução ocorre de forma espontânea, num período de 4 a 5 dias, sem deixar cicatriz 

(AVELEIRA; BOTTINO, 2006). 

• Sífilis secundária: caracterizada pelo acometimento sistêmico, o segundo estágio da 

doença apresenta manifestações cutâneas exuberantes com maculas pápulas eritematosas 

branco acinzentadas, chamadas de roséola sifilítica. O acometimento da palma da mão é 

sugestivo. Alopecia em região occipitoparietal, poliadenomegalia generalizada, mialgia, 

artralgia, anorexia, meningismo, hepatoesplenomegalia, faringite representam outros sintomas 

que podem se manifestar nessa fase da doença (AVELEIRA; BOTTINO, 2006). 

 A doença, sem o tratamento adequado e com o passar do tempo passa a entrar em períodos de 

latência cada vez mais duradouros, sendo que em alguns pacientes, 33%, se manifesta após 

anos com sintomas cardiovasculares e neurológicos, quadro chamado de sífilis terciária 

(BARROS et al., 2005). 

• Sífilis terciária: podendo se manifestar de 10 a 20 anos após a primo-infecção a sífilis 

terciária, caracteriza-se pela destruição de tecidos moles: pele, cardiovascular, nervoso, 

músculo, fígado e também ossos, pelos granulomas ou gomas destrutivos com ausência quase 

total de treponemas. 

◦ Sífilis cardiovascular: a lesão básica da sífilis cardiovascular é a aortite, 

principalmente em aorta descendente, sendo assintomática na maioria dos casos e tendo como 

principal complicação o aneurisma de aorta. A miocardite a goma sifilítica miocárdica são 

raras (SARAIVA; CESAR; MELLO, 2010). 

◦ Neurossífilis: o sistema nervoso é invadido pelo treponema entre a 12 e 18 semanas 

da primo-infecção porém em 70% dos casos apresenta resolução espontânea. Pode evoluir 

como meningite assintomática da sífilis, ou sintomática.  Na sua fase inicial, de 5 a 12 anos, a 

invasão se restringe ao leito vascular das meninges causando reação inflamatória local, 

algumas vezes esse processo pode causar um quadro de infarto cerebral devido a formação de 
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trombos no leito vascular. O envolvimento do parênquima cerebral ocorre de forma tardia, 18 

anos após a infecção inicial e cursa com atrofia cerebral, alteração das células da glia e 

espessamento de meninges. “Na meningite sifilítica os sintomas incluem vômitos, náuseas, 

rigidez de nuca, alterações focais como afasia e hemiplegia’’. Já na neurossífilis 

parenquimatosa os sintomas podem mimetizar qualquer doença psiquiátrica ou com alteração 

das funções cognitivas, como confusão mental, depressão, alteração de humor, alterações de 

personalidade, além de sintomas focais, alterações de fala, alterações motoras (BARROS et 

al., 2005,p.122). 

 

• Sífilis congênita: A sífilis congênita ocorre quando há transmissão transplacentária do 

treponema para o concepto pela gestante não tratada ou tratada de forma indevida podendo 

ocorrer em qualquer idade gestacional, ou em qualquer fase da doença, nas fases primárias e 

secundárias o risco de infecção do concepto está entre 70 e 100% e na sífilis terciária e na fase 

latente o risco de infecção é de 30%. A transmissão pode ocorrer também durante o trabalho 

de parto, se houverem lesões no canal vaginal. A taxa de abortamento espontâneo, natimorto 

ou morte perinatal é de 40% nas crianças de mães não tratadas.  A sífilis congênita é divida 

em dois períodos, a precoce e a tardia (BRASI, 2016; SECRETARIA DO ESTADO DE 

SAÚDE-SÃO PAULO, 2008). 

◦ Sífilis congênita precoce: síndrome clínica que se caracteriza até o segundo ano e 

deve ser diagnosticada por uma série de medidas que incluem o quadro sorológico materno 

associado a achados clínicos, laboratoriais e de imagem do recém nascido. A maioria dos 

casos é assintomática podendo ocorrer prematuridade, baixo peso, hepatomegalia,  

esplenomegalia,  lesões  cutâneas (pênfigo sifilítico, condiloma plano, petéquias, púrpura, 

fissura peri bucal), periostite, osteocondrite, pseudoparalisia dos membros, sofrimento 

respiratório com ou sem pneumonia, rinite sero-sanguinolenta, icterícia, anemia, 

linfadenopatia generalizada, síndrome nefrótica,  convulsão  e  meningite,  trombocitopenia, 

leucocitose ou leucopenia. (SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE  – SÃO PAULO, 2008). 

◦ Sífilis congênita tardia: esta relacionada a problemas de cicatrização dos tecidos 

associados a doença precoce, podendo envolver vários órgãos e tecidos. As principais 

características são tíbia em “Lâmina  de  Sabre”,  articulações  de  Clutton,  fronte “olímpica”,  
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nariz  “em  sela”,  dentes  incisivos  medianos superiores deformados (dentes de Hutchinson), 

molares em “amora”,  rágades  periorais,  mandíbula  curta,  arco  palatino elevado, ceratite 

intersticial, surdez neurológica e dificuldade no aprendizado (SECRETARIA DO ESTADO 

DE SAÚDE  – SÃO PAULO, 2008). 

O quadro abaixo resume os principais sintomas da sífilis congênita. 

 

Quadro 6 – Principais sintomas da Sífilis congênita 

 

Sífilis congênita 

 Sífilis congênita precoce Sífilis congênita tardia 

Idade Até três meses Após segundo ano de vida 

Sinais e 

sintomas 

• Lesões vesiculobolhosas 

disseminadas, em palmas de mãos e plantas dos 

pés; Linfadenomegalia generalizada; 

Hepatoesplenomegalia; 

• Sinais meníngeos; 

• Secreção nasal purulenta ou 

sanguinolenta; 

• Baixo ganho de peso. 

• Ùlcera gomosa, principalmente em 

nariz, septo e palato duro; Tíbia em lamina 

de sabre; 

• Bossa em ossos parientais e 

frontais; 

• Lesão ocular (queratite intersticial); 

• Surdez neurosensorial; 

• Dentes incisivos de Hutchinson. 

 

Fonte:  https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/pediatria/infec%C3%A7%C3%B5es-

nos-rec%C3%A9m-nascidos/s%C3%ADfilis-cong%C3%AAnita 

 

5.3 Diagnóstico e tratamento 

 

Segundo Phiske (2014) a sífilis congênita é uma doença prevenível, desde que a gestante 

infectada seja diagnosticada precocemente e receba o tratamento adequado de imediato bem 

como como seu(s) parceiro(s) sexual(is). A triagem sorológica no pré-natal é uma medida 

eficaz e o tratamento com penicilina é efetivo, barato e facilmente disponível (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2011). 

Para a maioria das gestantes não é solicitado o teste para sífilis portanto elas não o fazem e as 
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que o fazem não são tratadas como deveria ser ou sequer recebem tratamento. 

Aproximadamente 50% das gestantes não tratadas ou inadequadamente tratadas podem 

transmitir a doença ao feto, causando morte fetal, morte neonatal, prematuridade, baixo peso 

ao nascer ou infecção congênita (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011). 

Corroborando Rodrigues; Guimarães (2004) enfatizam que a elevada incidência da sífilis 

congênita em todo o mundo tem como principal fator  é a assistência pré-natal inadequada.  O 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2012 ) associa a sífilis  a outros fatores de risco como a 

doença, a pobreza, infecção pelo HIV, ao abuso de drogas e subutilização do sistema de saúde. 

Considera os fatores de risco individuais: gestantes adolescentes, raça/cor não branca, baixa 

escolaridade, história de doenças sexualmente transmissíveis (DST), história de sífilis em 

gestações anteriores, múltiplos parceiros e baixa renda. 

 “Além da garantia do acesso ao serviço de saúde, a qualidade da assistência pré-natal e no 

momento do parto é determinante para a redução da incidência de sífilis congênita” (BRASIL, 

2012.p.180) 

Os métodos para diagnosticar a infecção materna dependem da fase da doença. Sob essa ótica, 

o exame Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) deve ser solicitado no início da 

gestação e repetido no terceiro trimestre e momento do parto. Os dois primeiros exames são 

para garantir o diagnóstico precoce à gestante com sífilis e tratamento em tempo hábil, e o 

terceiro para o tratamento precoce da criança. O VDRL pode ser de caráter qualitativo 

(reagente ou não reagente) ou quantitativo (anticorpos). O quantitativo tem preferência por ser 

útil no diagnóstico inicial da sífilis (CAMPOS, 2010). 

Todas as gestantes com sífilis devem ser referenciadas ao pré-natal de alto risco, sendo 

responsabilidade médica controlar seu acompanhamento, no entanto a equipe responsável pela 

gestante na ESF deverá dar continuidade a essa atenção. A gestante deve ser orientada pelo 

médico e enfermeira sobre o uso correto da medicação com o objetivo de prevenir possíveis 

consequências para mãe e filho. O não acompanhamento pré-natal e a não adesão ao 

tratamento é considerado fator de risco principal para a sífilis congênita (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE  DE BELO HORIZONTE, 2013). 

“Estima-se que por ano existam a nível mundial 12 milhões de casos novos de sífilis em 

adultos, sendo 90% em países subdesenvolvidos, e sua forma congênita nunca deixou de 
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constituir problema de saúde pública ocorrendo em 10% a 15% das gestantes” (CAMPOS et 

al., 2010.p.1748). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2011) o diagnóstico pode ser clínico ou 

laboratorial, contudo durante as fases de latência a sífilis é assintomática e o diagnóstico é 

portanto laboratorial. Não existe um teste ideal para o diagnóstico de sífilis, o treponema não 

cresce em cultura, sendo utilizado portanto ensaios imunológicos ou pesquisa direta.   

Ainda de acordo com a Organização Mundial de Saúde (2011) os testes podem ser divididos 

em: 

• Testes não treponêmicos: o VDRL (laboratório de investigação de doenças venéreas) e 

RPR (reagínico sorológico rápido) são testes baratos, de alta sensibilidade e mais adequados 

para os estágios iniciais da doença. Contudo, estudos diversos mostram uma grande variação 

da confiança de resultados.   

• Testes treponêmicos: incluem ensaios como hemaglutinaçao passiva TPHA, 

Imunofluorescência indireta FTA-Abs, ensaio imunoenzimatico ELISA, ensaio 

quimioluminescente ECLIA. São mais específicos, porém não permitem diferenciar entre o 

individuo tratado e o individuo não tratado. 

Dessa forma o diagnóstico laboratorial é feito idealmente pela combinação dos dois teste 

(SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE-SÃO PAULO, 2016). 

O teste rápido para sífilis é garantido pela rede de atenção à mulher, Cegonha do Ministério 

da Saúde, devendo ser aplicado por profissional qualificado para tal e com teste rápido para 

sífilis com registro vigente na Agencia Nacional de Vigilância a Saúde (ANVISA). O teste 

rápido deve ser utilizado como teste de triagem, destacando-se seu uso para gestantes e seus 

parceiros na atenção primária a saúde (SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE-SÃO 

PAULO, 2016) 

Em relação ao tratamento, segundo as orientações do CDC (Centro de Controle e Prevenção 

de Doenças) de 2015 a penicilina G benzatina parenteral é a droga de primeira escolha com 

eficácia comprovada para o tratamento adequado da sífilis. As doses e o tempo de tratamento 

variam de acordo com a fase da doença. Durante a gestação a penicilina é a única droga, com 

evidência científica, para o tratamento da sífilis. Para as gestantes  que são alérgicas a 

penicilina  devem ser encaminhadas para a dessensibilização. 



38 

 

Segundo as Diretrizes de Atenção Integral para Pessoas com Infecção Sexualmente 

Transmissível (IST) publicada pelo Ministério de Saúde em 2015 o tratamento deve seguir o 

seguinte regime terapêutico: 

 

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

◦ Penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, IM, dose única (1,2 milhão UI em cada glúteo). 

Alternativa: 

• Doxiciclina 100 mg, VO, 2xdia, por 15 dias (exceto para gestantes); 

• Ceftriaxona 1g, IV ou IM, 1xdia, por 8 a 10 dias para gestantes e não gestantes. 

 

- Sífilis latente tardia (mais de um ano de duração) ou latente com duração ignorada e 

sífilis terciária 

• 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. Alternativa: 

• Doxiciclina 100 mg, VO, 2xdia, por 30 dias (exceto para gestantes); 

• Ceftriaxona 1g, IV ou IM, 1xdia, por 8 a 10 dias para gestantes e não gestantes. 

 

-Neurossífilis 

• Penicilina cristalina, 18-24 milhões UI/dia, IV, administrada em doses de 3-4 milhões 

UI, a cada 4 horas ou por infusão contínua, por 14 dias. Alternativa: 

• Ceftriaxona 2 g, IV ou IM, 1xdia, por 10 a 14 dias. 

Recomenda-se que todo parceiro sexual seja avaliado clinicamente, sendo possível o 

tratamento preventivo nos casos de exposição à sífilis primária, sífilis secundária ou latente 

recente (BRASIL, 2015). 

O seguimento do paciente deve ser feito através de teste não treponêmico, VDRL,  a cada três 

meses no primeiro ano e a cada seis meses no segundo ano. Gestantes devem ser avaliadas 

com o VDRL mensalmente. A redução de dois títulos dentro do período de seis a nove meses 

é indicativo de cura. Cicatrizes sorológicas podem ocorrer mantendo o exame com titulo 

positivo, porém baixo por toda a vida. Considera-se a reinfecção apenas quando há elevação 

de dois títulos no seguimento destes pacientes. 
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O diagnóstico e o tratamento da sífilis na gestante são importantes medidas de Saúde Pública, 

essenciais para o controle e prevenção da sífilis congênita. Os profissionais da Estratégia 

Saúde da Família têm um papel fundamental na aplicação de medidas corretas para o controle 

da transmissão vertical da sífilis, com a realização de exames de rotina e redução de 

nascimentos prematuros, abortos e natimortos (FERNANDES; FERNANDES; NAKATA, 

2007). 

 

5.4 Diretrizes para o Controle da Sífilis Congênita 

 

Constatamos que fatores associados à sífilis congênita sugerem falhas na assistência pré-natal 

e indicam a necessidade de propor novas estratégias com o objetivo de reduzir a transmissão 

vertical da sífilis. Estão contidas em nossa proposta a capacitação continuada dos 

profissionais, discussão dos casos, fortalecimento da vigilância epidemiológica, para o 

monitoramento dos resultados do VDRL de gestantes no sistema de laboratórios, e 

abordagens integradas de prevenção da sífilis dando mais visibilidade à sífilis congênita, 

todavia um problema de Saúde Pública longe de ser eliminado. 

 

6 PROPOSTA  DE INTERVENÇÂO 

 

O plano de ação é um instrumento que estabelece uma articulação entre o problema que é 

imediatista que traz inquietações em alguém e que precisa ser resolvido e aquele voltado para 

uma resolução para o futuro. Ele permite a participação de toda equipe de saúde na tentativa 

de solucionar o problema. Todo método de planejamento é constituído de passos ou etapas 

sequenciais de ações ou atividades, no seu desenvolvimento (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 

2010). 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “aumento dos casos de Sífilis na gravidez e 

sífilis congênita”, para o qual se registra uma descrição, explicação e seleção de seus nós 

críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado (CAMPOS; 

FARIA; SANTOS, 2010). Os passos 6.1 e 6.2 foram descritos na introdução  do trabalho. 
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6.1 Descrição do problema selecionado 

 

“Descrever um problema é caracterizá-lo para saber a sua dimensão e o que ele representa na 

realidade. Deve identificar o que caracteriza o problema inclusive sua quantificação” 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010,p.59). 

O retorno da sífilis como epidemia na população, em especial durante a gestação e em sua 

forma congênita, tornou-se um problema de saúde pública de elevadíssima prioridade devido 

suas morbidades diversas para o recém nascido, além de mostrar uma falha do serviço de 

atenção primária em um grupo prioritário – gestantes. Na área de abrangência que atuamos a 

grande preocupação é com o aumento de casos de sífilis na gravidez e também sífilis 

congênita.  Segundo dados disponíveis na Secretaria Municipal de Saúde de Betim, em 2015 

foram notificados 88 casos de sífilis, em 2016, 171 novos casos, um aumento de quase 100%. 

Na UBS Campos Eliseos, dados coletados pela equipe de enfermagem e ACS mostram que 

nos últimos 3 anos ocorreram  8 casos de sífilis,  sendo três durante a gestação e um 

evoluindo com morte fetal. Diante deste resultado a equipe ficou muito mobilizada para 

interagir imediatamente com estes pacientes vistos o risco de ocorrer complicações. Pode-se 

inferir que há uma fragilidade no serviço de pré-natal. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado 

 

Para Campos, Faria e Santos (2010, p.61) explicar é entender a gênese do problema que se 

pretende enfrentar a partir da identificação das suas causas. “Geralmente, a causa de um 

problema é outro problema ou outros problemas”. 

Para explicação do problema foram destacadas várias questões entende-se  que as principais 

causas do retorno da sífilis na população cita-se: 

• Desabastecimento da farmácia de penicilina benzatina, droga de primeira escolha com 

eficácia completa no tratamento e bloqueio de transmissão da doença nos últimos três anos. 

• Condução inadequada da consulta de pré-natal, sem realização de exames adequados, 

ou aplicação de teste rápido. 

• Tratamento inadequado: seja por abandono ou pelo desconhecimento do protocolo 
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previsto na literatura cientifica. 

• Ausência de campanhas educacionais e preventivas nas populações de risco. 

• Estigma social do diagnóstico. 

• Existe um número pequeno de indivíduos sexualmente ativos  que fazem uso de 

preservativos nas relações sexuais. 

• Inicio precoce das relações sexuais na adolescência, associado ao consumo de bebidas 

alcoólicas e uso de drogas contribuindo para as relações sexuais sem o uso do preservativo. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos 

 

Segundo Campos, Faria e Santos (2010,p.65) os nós críticos são aquelas causas que são 

consideradas as mais importantes na origem do problema e que merecem ser enfrentadas para 

solucioná-lo. As causas devem estar “dentro do espaço de governabilidade do ator, o seu 

enfrentamento tem possibilidades de ser viabilizado pelo ator que está planejando” 

Nós críticos do problema relacionado a sífilis na gravidez e sífilis congênita são: 

• Tratamento inadequado; 

• Ausência de notificação compulsória  adequada; 

• Ausência de campanhas de educação e prevenção; 

• Consulta de pré-natal, sem realização de exames adequados, ou aplicação de 

teste rápido; 

• Processo de trabalho ineficaz; 

• Falta de capacitação da equipe sobre sífilis; 

 

6.4 Desenho das operações 

 

As operações são conjuntos de ações que devem ser desenvolvidas durante a execução do 

plano, as operações consomem recursos econômicos, organizacionais, cognitivos e de poder. 

Elas previamente são desenhadas para dar base ao enfretamento dos nós críticos do problema 

selecionado (CAMPOS; FARIAS; SANTOS, 2010).  

Faz-se necessário descrever as operações para o enfrentamento das causas selecionadas como 
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nós críticos, identificar os produtos e resultados para cada operação definida e identificar os 

recursos necessários para a concretização das operações. 

Alguns itens dos quadros serão explicados abaixo para facilitar a compreensão da leitura de 

pessoas leigas que poderão ter acesso ao trabalho. 

Segundo Campos; Faria; Santos, (2010) são estes os recursos necessários. 

 Políticos, responsável pela mobilização social; 

 Cognitivos, informação sobe o tema; 

 Estrutural, profissional para acompanhar  o grupo  operativo; 

 Financeiro, recurso para custear o que for necessário; 

 Os recursos críticos 

“ São aqueles indispensáveis para a execução de uma operação e que não estão disponíveis. 

Os membros da equipe devem discutir e ter a clareza dos recursos críticos que são necessários 

para operacionalizar os projetos, e criar estratégias para que se possa viabilizá-los”(CAMPOS; 

FARIA; SANTOS,2010, p.620). 

 Analise de viabilidade 

Para analisar a viabilidade de um plano o ator precisa identificar três variáveis: os atores que 

controlam os recursos críticos, quais recursos cada um desses atores controla, qual a 

motivação de cada ator em relação aos objetivos pretendidos com o plano para, então, definir 

operações/ações estratégicas capazes de construir viabilidade para o plano ou, dito de outra 

maneira, motivar o ator que controla os recursos críticos. Isto pode ser conseguido por meio 

de ações estratégicas que buscam mobilizar, convencer, cooptar ou mesmo pressionar certos 

atores para que mudem sua posição (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

 Controle dos recursos críticos 

Quem controla os recursos críticos pode ter motivação favorável, indiferente ou 

desvafororável. Se indeferente ou desfavorável é necessário usar ações estratégicas para 

aumenta o nível de motivação. 

 Elaboração do plano operativo 

Para a operacionalização de um plano é preciso designar responsáveis por cada projeto e 

operações estratégicas. Eles vão definir os prazos para o cumprimento de cada operação. São 

considerados gerentes, eles se responsabilizarão pelo acompanhamento da execução de todas 
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as ações definidas nos prazos programados. O seu papel principal é garantir que as ações 

sejam executadas de forma coerente e sincronizadas, prestando contas do andamento do 

projeto nos espaços definidos para o sistema de gestão do plano (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010). 

 Processo de Avaliação e monitoramento  das ações  

Descreve como vai ser o processo de avaliação e monitoramento, como serão estabelecidas as 

correções e novo prazo. 

Nos quadros abaixo são  apresentados os desenhos das operações para resolução do problema 

“aumento da sífilis na gravidez e sífilis congênita na área de abrangência da Equipe de Saúde 

da Família Campos Eliseos em Betim-MG. 

 

Quadro 7 – Desenho de operações para resolução do nó crítico 1  “tratamento 

inadequado” do problema  da comunidade adscrita sob responsabilidade da Equipe de 

Saúde da Família Campos Eliseos, em Betim, Minas Gerais. 

Nó crítico 1  Tratamento inadequado 

Operação 
- Rever o esquema de tratamento de todos os casos nos últimos três 

anos (decorrentes da ausência da droga de primeira escolha). 

-Busca ativa para descobrir quem são os pacientes com quadros de 

sífilis tratados de forma inadequada. Rever os prontuários 

preenchidos de forma incompleta e subnotificações. 

-Agendar as (os) pacientes para uma consulta. 

-Solicitar o exame adequado ou teste rápido. Nos casos positivados 

iniciar o reforço do atual protocolo de tratamento. 

 -Consulta, testagem e tratamento de parceiros expostos.     

Projeto  Sífilis tem cura. 

Resultados 

esperados 

Cobertura dos casos tratados de forma inadequada. 
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Produtos 

esperados 

 Tratamento adequado e negativação da doença 

Recursos 

necessários 

Organizacional: busca ativa, agendamento das consultas. 

Politico: disponibilização de medicação e disponibilização dos 

exames. 

Financeiro: disponibilização de recursos para diagnóstico, 

tratamento e orientações. 

Cognitivo: Otimizar as formas de orientações. 

Recursos 

críticos 

Organizacional: busca ativa por micro área pelas ACS e 

agendamento das consultas. 

Politico: disponibilização de medicação, apoio ao projeto 

Financeiro: disponibilização de recursos para diagnóstico, 

tratamento e orientações. 

Cognitivo: Otimizar as formas de orientações. 

Controle dos 

recursos 

críticos 

Secretária de Saúde -indiferente 

Médico e enfermeira - motivados 

Ações 

estratégicas 

- Apresentação e discussão do projeto ao gestor local. 

- Médico e enfermeira estão bem motivados não há necessidade de 

usar nenhuma ação estratégica. 

Prazo     Foi realizado em outubro de 2017 até abril de 2018 

Responsável 

(eis) pelo 

acompanha-

mento das 

operações 

Neste projeto conta com toda a equipe, foram realizadas reuniões 

frequentes para discussão do andamento do mesmo e os 

encaminhamentos necessários. Os responsáveis são o médico e a 

enfermeira. 

Processo de O processo de monitoramento e avaliação das operações feita   para  
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monitoramento 

e avaliação das    

operações 

garantir os recursos, indicando novos rumos e correções se houvesse 

necessidade. 

Fonte: autoria própria 

 

Quadro 8 - Desenho de operações para resolução do nó crítico 2  “Ausência de 

Notificação adequada” do problema  da comunidade adscrita sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Campos Eliseos, Betim, Minas Gerais. 

Nó crítico 2 
 Ausência de Notificação adequada 

Operação 

(operações) 

- Capacitar os profissionais no manuseio e preenchimento do 

formulário para notificação. 

-Orientar que qualquer pessoa, profissional de saúde ou não, pode 

notificar uma doença.  Em geral, essa tarefa é direcionada ao 

médico, e nem sempre as equipes estão completas – o que leva a 

subnotificações. 

Projeto  Notificação para controle epidemiológico 

Resultados 

esperados 

 Notificação de todos os casos de sífilis. 

Produtos 

esperados 

Todos os casos notificados e profissionais de saúde capacitados 

Recursos 

necessários 

Organizacional: rastreamento nos prontuários e atualização das 

notificações. 

Politico: adesão ao projeto. 

Cognitivo: manejo no preenchimento da notificação e importância 

da mesma. 

Recursos críticos Estrutural: disponibilização para toda equipe participar do projeto. 

Cognitivo: manejo no preenchimento da notificação e importância 
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da mesma. 

Político: adesão ao projeto 

Controle dos 

recursos críticos 

-Secretaria de Saúde – indiferente 

Médica e enfermeira- estão bem motivados 

Ações 

estratégicas 

- Apresentar e discutir o projeto com a Secretaria de Saúde 

- Não há necessidade de usar nenhuma ação estratégica porque o 

médico e a enfermeira estão estimulados. 

Prazo   Foi realizado em outubro de 2017 até abril de 2018 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das operações 

Neste projeto conta com toda a equipe, foram reuniões frequentes 

para discussão do andamento do mesmo e os encaminhamentos que 

necessários. Os responsáveis são o médico e a enfermeira. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das    

operações 

O processo de monitoramento e avaliação das operações foram  

realizados pelo médico e a enfermeira. A gestão do plano foi feita 

para  garantir de recursos, indicando novos rumos e correções se 

houver necessidade. 

Fonte: autoria própria 

 

Quadro 9 – Desenho de operações para resolução do nó crítico 2  Ausência de 

campanhas de educação e prevenção do problema  da comunidade adscrita sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Campos Eliseos, Betim, Minas Gerais. 

 

Nó crítico 3 
   Ausência de campanhas de educação e prevenção 

Operação 

(operações) 

  Campanha nas escolas, casas de apoio, sobre DSTs e formas de 

prevenção. 

Projeto  Educar é prevenir 

Resultados Atingir o público de risco e a população local sobre a importância 
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esperados de prevenção e tratamento adequado. 

Produtos 

esperados 

-Orientar a população sobre os riscos da sífilis e da sífilis 

congênita. 

-Educação em escolas e outras instituições. 

Recursos 

necessários 

Organizacional: palestras em escolas e casas de apoio, material de 

informação. Campanhas de Prevenção/Educação 

Politico:  adesão da Secretária de Saúde e Secretária da Educação 

Financeiro: materiais educativos. 

Cognitivo: repasse de conhecimento 

Recursos críticos Estrutural: disponibilização para toda equipe participar do projeto. 

Cognitivo: elaborar palestra para os diversos públicos e ter 

capacidade para responder as dúvidas.   

Político: adesão ao projeto. 

Controle dos 

recursos críticos 

-Secretaria de Saúde – indiferente 

-Funcionários da UBS bem motivados 

Ações estratégicas -Apresentar e discutir o projeto na Secretária de Saúde e secretária 

de Educação. 

-Médico, enfermeiro e funcionários já estão motivados, não há 

necessidade de usar nenhuma ação estratégica. 

Prazo   Outubro de 2017 até abril de 2018 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das operações 

Neste projeto conta com toda a equipe, foram feitas reuniões 

frequentes para discussão do andamento do mesmo e os 

encaminhamentos necessários. Os responsáveis são o médico, a 

enfermeira e a gerente da UBS. 

Processo de 

monitoramento e 

O processo de monitoramento e avaliação das operações foram   

realizados pelo médico e enfermeira. A gestão do plano foi feita 

para garantir de recursos, indicando novos rumos e correções.  
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avaliação das 

operações 

Fonte: autoria própria 

 

Quadro 10 – Desenho de operações para resolução do nó crítico 4  “Consulta de pré-

natal, sem realização de exames adequados, ou aplicação de teste rápido” do problema  

da comunidade adscrita sob responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Campos 

Eliseos, Betim, Minas Gerais 

 

Nó crítico 4  Consulta de pré-natal, sem realização de exames adequados, ou 

aplicação de teste rápido; 

Operação 

(operações) 

 -Realizar o teste rápido, acolher diante de um resultado positivo, 

orientar sobre o tratamento, orientar parceiros e educar sobre a 

doença, notificar a doença. 

-Implantar teste rápido para sífilis e outras IST na primeira consulta 

de pré-natal da enfermagem 

Projeto   Acolhimento fraterno 

Resultados 

esperados 

Reduzir os casos de sífilis congênita pelo diagnóstico precoce e 

tratamento de gestantes.   

Produtos 

esperados 

 Reajuste na linha/ processo de trabalho, com testagem de 100% das 

gestantes em primeira consulta. 

Recursos 

necessários 

Organizacional: ajuste da agenda. 

Financeiro: garantir disponibilidade de teste rápido na unidade. 

Politico: Apoio ao projeto 

Cognitivo: capacidade de acolher, orientar e tratar diante de um 

teste positivo. 

Recursos críticos Estrutural: disponibilização da enfermagem e dos técnicos para 



49 

 

realização dos testes rápidos. 

Cognitivo: ser capacitado para realizar, compreender, explicar e 

encaminhar os resultados dos testes rápidos. 

Político: adesão ao projeto 

Financeiro: disponibilização dos matérias necessários. 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretária de Saúde indiferente. 

Médico e enfermeira motivados 

Ações 

estratégicas 

Apresentar e discutir o projeto na  Secretária de Saúde. 

Médico e enfermeiro já estão motivados, não há necessidade de usar 

nenhuma ação estratégica 

Prazo   Foi realizado em outubro de 2017 até abril de 2018 

Responsável (eis) 

pelo acompanha-

mento das opera-

ções 

Enfermeiras das equipes e enfermeira de apoio e médico. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

O processo de monitoramento e avaliação das operações forão 

realizados pelo médico e a enfermeira. A gestão do plano foi feita 

para garantir de recursos, indicando novos rumos e correções.  

Fonte: autoria própria 

 

Quadro 11 – Desenho de operações para resolução do nó crítico 4  “Falta de capacitação 

da equipe sobre sífilis” do problema  da comunidade adscrita sob responsabilidade da 

Equipe de Saúde da Família Campos Eliseos, Betim, Minas Gerais. 

 

Nó crítico 5   Falta de capacitação da equipe sobre sífilis. 
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Operação 

(operações) 

 Realizar um treinamento com os profissionais da unidade sobre 

doenças de notificação compulsória e sua importância, enfatizando 

a sífilis. 

Projeto 
   Reciclar 

Resultados 

esperados 

Capacitar 100% dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem 

e agentes comunitários da UBS Campos Elíseos de Betim e Betim. 

Produtos 

esperados 

 Todas as equipes capacitadas para atenderem, acompanharem e 

monitorarem o tratamento do paciente com diagnóstico positivo de 

sífilis. 

Recursos 

necessários 

Organizacional: treinamento dos funcionários das UBS em reunião 

geral das unidades. Programação da agenda. 

Cognitivo: palestra sobre notificação, treinamento de conduta entre 

os funcionários com possíveis cenários. 

Recursos críticos Estrutural: disponibilização da equipe para participação do treino. 

Cognitivo: ser capacitado para identificar, compreender e usar as 

vias atualizadas de notificação.   

Controle dos 

recursos críticos 

para viabilidade 

do plano 

Médico e Secretaria de Saúde 

Ações 

estratégicas 

Apresentar demanda em reunião de colegiado gestor e selecionar 

data para realização de treinamento em reunião geral. 

Prazo   Foi realizado em outubro de 2017 até abril de 2018  

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhament

o das operações 

Gestor e secretária de saúde. 
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Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

O processo de monitoramento e avaliação das operações forão  

realizados pelos  Gestor e secretária de saúde .A gestão do plano foi 

feita para garantir os recursos, indicando novos rumos e correções.  

Fonte: autoria própria 

 

7 CONSIDERAÇÕES 

 

A sífilis é uma doença infectocontagiosa antiga, bem conhecida, de tratamento estabelecido e 

curativo quando realizado de forma adequada. A epidemia atual, global e em diversos 

municípios do país mostra que ainda existe uma importante falha na abordagem dos pacientes 

dentro dessas condições. 

Educar a população, notificar de forma adequada, tratar de forma precisa são 

responsabilidades dos profissionais de saúde, contudo, o impacto dessas ações ainda parece 

atingir uma meta aquém do adequado. 

Considerando tais reflexões, esse trabalho procurou estabelecer uma forma 

sistematizada para enfrentar esse problema de forma a obter melhores resultados com 

ferramentas antigas e bem conhecidas na atenção primária: busca ativa, notificação 

compulsória, educação e participação social, tratamento guiado por protocolos, priorização de 

casos. 

A revisão de prontuários realizada no inicio desse trabalho, bem como a busca por dados de 

notificação junto a secretaria municipal de saúde mostrou que existiam poucos casos 

confirmados, notificados e tratados nos últimos cinco anos, sendo quatro de sífilis adquirida, 

três de sífilis em gestação e nenhum de sífilis congênita. 

Desde o início dessa intervenção, em outubro de 2017 até abril de 2018, foram realizados 15 

diagnósticos de sífilis, sendo cinco casos de sífilis durante a gestação, com tratamento 

adequado de todos, tendo apenas dois casos evoluído para sífilis neonatal, também tratados 

em ambiente intra-hospitalar de forma adequada. Toda a gestante que realizou pré-natal 

dentro da unidade, desde outubro de 2017, foi submetida ao teste rápido em primeira consulta, 

como proposto no reajuste de agenda de atendimento da enfermagem, fato que permitiu o 
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diagnóstico logo no primeiro contato da paciente com o serviço, sendo prontamente notificado, 

tratado e orientado em caso de resultado positivo; com demanda para realização de busca 

ativa e tratamento de parceria. Foi realizado um diagnóstico de sífilis terciária com possível 

acometimento neurológico.  Um público de mais de 300 pessoas foram educadas em palestras  

e campanhas sobre IST. Todos os profissionais da unidade foram submetidos a um 

treinamento sobre manejo da doença, notificação e tratamento. 

Esse trabalho mostra a importância da atenção primária para manejo e abordagem das IST, 

como local de primeiro contato do individuo com o SUS, que deve acolher, oferecer 

resolubilidade e também educar para prevenir e orientar a população. 
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