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RESUMO 

 

A sífilis é uma Doença Sexualmente Transmissível, infectocontagiosa, 
transmitida pela bactéria Treponema pallidum, na relação sexual sem proteção 
com uma pessoa infectada, para o bebê durante a gestação ou no parto. Da 
sua descoberta até os dias de hoje continua sendo uma das doenças mais 
silenciosas e severas presentes em todas as classes sociais. Ainda há altos 
índices de novos casos no Brasil, que surgem por falta de orientação, 
profissionais não qualificados, gestantes que negligenciam o pré-natal, 
parceiros diversos e, a não aceitação ao tratamento. Quando adquirida na 
gravidez, o risco do feto ser infectado pela placenta é de cerca de 60 a 80%, e 
a probabilidade aumenta na segunda metade da gestação, caracterizando a 
sífilis congênita. Portanto, faz-se importante o pré-natal, tratamento do parceiro 
e outros métodos contraceptivos como anticoncepcionais e preservativos e 
esta é a missão primordial de todos os profissionais da saúde, principalmente 
os farmacêuticos, que estão em contato direto com a população. Sendo assim, 
a seguinte pesquisa tem como objetivo elaborar um plano de intervenção para 
o controle da sífilis em gestantes na Unidade Básica de Saúde Dom Bosco na 

cidade de Pará de Minas- Minas Gerais. O projeto de intervenção para o 

enfrentamento do problema identificado foi baseado nos dez passos do 
Planejamento Estratégico Situacional, com o foco na conscientização da 
importância da informação e conhecimento para a prevenção e o tratamento. O 
projeto de intervenção proposto configura-se uma estratégia relevante, 
permitindo uma ação da Unidade Básica de Saúde com o intuito de erradicar a 
doença com um esforço conjunto para se obter bons resultados 
 

Palavras-chave: Sífilis Congênita. Gravidez de alto risco. Estratégia Saúde da 

Família. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Syphilis is a sexually transmitted disease, infectious, transmitted by the 
bacterium Treponema pallidum, in unprotected sex with an infected person, to 
the baby during pregnancy or childbirth. From its discovery to the present day it 
remains one of the most silent and severe diseases present in all social 
classes. There are still high rates of new cases in Brazil, which arise due to lack 
of guidance, unskilled professionals, pregnant women who neglect prenatal 
care, diverse partners and non-acceptance of treatment. When acquired in 
pregnancy, the risk of the fetus being infected by the placenta is about 60 to 
80%, and the likelihood increases in the second half of pregnancy, 
characterizing congenital syphilis. Therefore, prenatal care, partner treatment 
and other contraceptive methods such as contraceptives and condoms are 
important and this is the primary mission of all health professionals, especially 
pharmacists, who are in direct contact with the population. Thus, the following 
research aims to develop an intervention plan for the control of syphilis in 
pregnant women at the Dom Bosco Basic Health Unit in the city of Pará de 
Minas-Minas Gerais. The intervention project for addressing the identified 
problem was based on the ten steps of Situational Strategic Planning, focusing 
on raising awareness of the importance of information and knowledge for 
prevention and treatment. The proposed intervention project is a relevant 
strategy, allowing an action of the Basic Health Unit to eradicate the disease 
with a joint effort to obtain good results. 
 

Keywords: Syphilis Congenital. Pregnancy High Risk. Family Health Strategy. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

1.1 - Aspectos Gerais do Município 

 

 Pará de Minas é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, Região 

Sudeste do país. Pertence ao colar metropolitano de Belo Horizonte e localiza-se a 

oeste da capital do estado, distando desta cerca de 90 km. Ocupa uma área de 

551,247 km², sendo que 9,9 km² estão em perímetro urbano (IBGE, 2010). 

 A exploração da área do atual do município teve início na segunda metade 

do século XVII, após a abertura de um ponto de parada para bandeirantes que iam e 

vinham das minas de Pitangui, tendo alguns se afixado no local. A construção da 

Capela Nossa Senhora da Piedade, no século XVIII, marca o estabelecimento do 

arraial, que durante décadas se desenvolveu em função da agropecuária de 

subsistência e foi elevado à categoria de distrito em 1846, emancipando-se em 

1859. No decorrer do século XX, ganham impulso a indústria têxtil, o setor 

siderúrgico e as agroindústrias, configurando Pará de Minas como um dos principais 

polos estaduais da suinocultura e da avicultura, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010). 

 O IBGE considera Pará de Minas como um centro de zona A, ou seja, a 

cidade exerce influência preponderante sobre as demais próximas. Eventos como o 

carnaval da cidade (PARÁFOLIA), a Cavalgada de Pará de Minas e a Fest Frango 

(Feira Estadual do Frango e do Suíno) configuram-se como alguns dos principais 

atrativos de Pará de Minas, bem como as programações culturais da Casa da 

Cultura, do Cine Café e do Teatro Municipal Geraldina Campos de Almeida. Em 

meio ao perímetro urbano, o Parque Bariri reserva espaços para caminhadas, 

descansos e lazer infantil. Na Serra de Santa Cruz, o monumento do Cristo 

Redentor de Pará de Minas se tornou um dos principais marcos do município, 

inspirado no Cristo Redentor carioca (IBGE, 2010). 

 A população total em 2010 era de 84 215 habitantes, sendo 41 639 homens 

e 42 576 mulheres, 18 870 habitantes (22,41%) tinham menos de 15 anos de idade, 

59 259 habitantes (70,34%) tinham de 15 a 64 anos e 6 086 pessoas (7,23%) 

possuíam mais de 65 anos. A esperança de vida ao nascer era de 75,9 anos e a 

taxa de fecundidade total por mulher era de 1,6. Ainda 79 599 habitantes viviam na 

zona urbana e 4 616 na zona rural (IBGE, 2010). 
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1.2 - Aspectos da Comunidade 

 

A comunidade de cobertura da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dom Bosco 

realiza a cobertura de atendimento de exatamente quatro bairros, sendo: Dom 

Bosco, Patafufo, Jardim Beatriz, Jardim das Piteiras. Por ser uma região de bairros 

bem antigos de Pará de Minas, possui uma população com grande maioria de classe 

social média, se beneficiando dos serviços básicos de: eletricidade, água potável, 

redes esgotos, ruas asfaltadas iluminação pública e coleta de lixo (três vezes por 

semana).  

Toda a comunidade tem o apoio de associações de moradores, da creche 

Dom Bosco para crianças de 0 – 5 anos, da escola estadual Dom Bosco para ensino 

fundamental- médio, e o projeto Bola de Gude (apoio as crianças e jovens para 

desenvolvimento escolar e esportivo).  

 

1.3 - O Sistema Municipal de Saúde 

 

 O município está composto de uma Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 

26 UBS, sendo grande parte delas composta de saúde bucal e do Núcleo Ampliado 

em Saúde da Família (NASF), Unidade de Pronto Atendimento, Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência, Hospital Municipal, Policlínica (atenção de 

especialidades), Centro de Atenção à Saúde da Mulher e Criança (CASMUC), 

Centro de Referência em Saúde Mental (CERSAM). 

Para garantir tanto o acesso da população como o financiamento do Sistema 

Único de Saúde (SUS) foi criado Sistema de Informações sobre Orçamentos 

Públicos em Saúde (SIOPS), que constitui instrumento para o acompanhamento do 

cumprimento do dispositivo constitucional que determina, em orçamento, a aplicação 

mínima de recursos em ações e serviços públicos de saúde (ASPS).  

O financiamento do SUS é feito pelas três esferas de governo, federal, 

estadual e municipal, como determina a Constituição Federal de 1988. O 

estabelecimento das fontes de recursos para custear as despesas com ações e 

serviços públicos de saúde atende a um dos pilares da "Seguridade Social", fazendo 

valer o direito de acesso da população.  
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Pode-se dizer que o município de Pará de Minas é financiado pela esfera 

federal, através de programas como: Programa de Agentes Comunitários de Saúde, 

Programa de Assistência Farmacêutica Básica, Programa de Saúde Bucal, 

Programa de Saúde da Família, Vigilância Sanitária, Piso de Atenção Básica.  

O financiamento estadual é mais relacionado à Atenção Primaria como 

doações para construções de UBS e já no financiamento municipal, baseado mais 

nos recursos próprios arrecadados. 

 Quanto às transferências os recursos destinados à saúde são destinados de 

maneiras via fundo, um monte utilizado na saúde, sem valores específicos 

detalhados até esse momento. 

O percentual de recursos próprios aplicados em ações e serviços de saúde 

pelo município no período de janeiro de 2014 a agosto de 2019 se totaliza em R$ 

29.940,356,56. Aumento de 15,86% em relação ao período anterior (SIOPS). 

Quanto à Rede de serviços, conta com: 

 Atenção primária: 26 unidades de pronto atendimento, 23 com saúde bucal, 

apoio do NASF. 

 Atenção especializada: Policlínica, Laboratório de Bioquímica, Centro de 

Atenção à Saúde da Mulher e da Criança (CASMUC), Centro de Referência 

em Saúde Mental (CERSAM). 

 Atenção de urgência e emergência: Unidade de Pronto Atendimento e Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

 Atenção hospitalar: O apoio do Hospital Nossa Senhora da Conceição de 

Pará de Minas. 

 Apoio diagnóstico: Realiza Ultrassonografias de emergências e Raio X, como 

um grande apoio das UBS. 

 Assistência farmacêutica: O município conta com a Farmácia Minas, dispondo 

de medicamentos básicos na ajuda dos pacientes. 

 Vigilância da saúde: Contribui para melhoria do SUS seja epidemiológica, 

ambiental, saúde do trabalhador e sanitária voltados para a consulta de dados 

e documentos de interesse público, tanto para profissionais de saúde, 

pesquisadores, estudantes, quanto para jornalistas e cidadãos, sempre 

pautado na Lei da Transparência e na Política Social. 
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 Relação dos pontos de atenção: É algo que vem sendo bem falado 

ultimamente, pois ainda falta uma necessidade melhor de referência e contra 

referência de Atenção Primaria aos demais níveis de Atenção. 

 Relação com outros municípios: Está em andamento até o momento, pois a 

necessidade de leitos para um paciente com necessidade de atenção de 

terceiro nível, faz com que buscamos ajuda com outros municípios. Sendo o 

principal caminho de referência em Belo Horizonte e Divinópolis. 

 Consórcio de saúde: Quando realizamos ou necessitamos de ajuda com 

algum paciente temos apoio do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS). 

  Modelo de atenção: O modelo de atenção ao município está sendo adotado a 

cada dia, fazendo promoção à saúde e atenção humanizada. 

 

1.4 - A Unidade de Saúde da Família Dom Bosco  

 

A UBS Dom Bosco foi inaugurada há quase vinte anos, está localizada no 

bairro Jardim Beatriz, na Rua Londrina, número 305. É uma casa doada por um 

morador da época, adaptada para Unidade de Saúde. A casa é antiga, necessitando 

de uma reforma, pois atinge uma demanda muito grande de atenção da população, 

fazendo a cobertura de 4.100 pessoas. 

O modelo de sua infraestrutura é da melhor forma possível: uma recepção, 

uma sala de espera, uma sala de enfermagem, dois consultórios médicos, um 

consultório odontológico, uma sala de triagem/curativos/observação/procedimentos, 

uma sala de vacina (inativa), uma sala do NASF, uma sala de eletrocardiograma e 

coleta de exames, uma farmácia básica, um espaço para agendamentos de exames 

e palestras, dois banheiros da equipe, dois banheiros para os pacientes e uma 

cozinha para equipe. 

 

1.5 - A Equipe de Saúde da Família Dom Bosco 

 

A equipe é formada por dois médicos, uma enfermeira, dois técnicos de 

enfermagem, um recepcionista, um dentista, um assistente de dentista, seis agentes 

comunitárias de saúde (ACS), uma farmacêutica, um técnico administrativo, um 
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servidor para serviços gerais e um educador físico. Conta ainda com o apoio do 

NASF, com os profissionais: fisioterapeuta, fonoaudióloga, psicóloga e nutricionista.  

São feitas reuniões todas as segundas feiras, com todos da equipe para 

discutir casos dos pacientes, demandas, problemas com colegas de trabalho e 

caminhos a serem realizados para atingir uma meta de boa atenção aos pacientes. 

A população está muito contente com o andamento da atenção dos mesmos, pois se 

busca a ajuda humanizada e uma melhor visão aos cuidados deles. 

 

1.6- O Funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe Dom Bosco 

 

 A UBS está aberta a atenção da população das 07:00 as 16:00 horas, de 

segunda a sexta-feira. Sempre com auxilio de todos os profissionais em suas 

funções de trabalho. Nas segundas feiras além da equipe, está também o 

fisioterapeuta, nas terças feiras a nutricionista, nas quartas feiras a psicóloga e 

fonoaudióloga. Uma vez por mês é realizada a saúde do trabalhador, atendendo até 

as 20:00 horas, visando ajudar aos usuários que não podem ser atendidos em 

horários de funcionamento da UBS. 

O Quadro 1 apresenta a faixa etária da população da área de cobertura 

acompanhada pela equipe. 

 

Quadro 1. Idade da população da área de cobertura Unidade Básica de Saúde Dom 

Bosco na cidade de Pará de Minas – Minas Gerais 

Faixa etária 

(anos) 

Masculino Feminino Total 

1 23 25 48 

1- 4 87 72 159 

5- 14 118 98 211 

15- 19 237 211 448 

20- 29 335 342 677 

30-39 474 415 889 

40-49 354 376 730 

50-59 112 96 208 

60-69 83 91 174 
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70-79 77 85 162 

≥80 54 65 119 

Total 1949 1876 3825 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

Quanto ao perfil epidemiológico temos as informações descritas a seguir. 

 Principais causas de óbitos: De modo geral não se tem uma causa especifica 

para causas de mortes na área de cobertura da Unidade de Atendimento, a 

não ser por: hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes melitus (DM), 

Trauma ou Tabagismo.  

 Principais causas de internação: As principais são por acidentes, infarto 

agudo de miocárdio, partos ou acidente cardiovascular. 

 Doenças de notificação: A grande maioria de notificações acontece no 

período de dengue, onde cresce o numero de notificações. 

 

O Quadro 2 apresenta as atividades desenvolvidas pela equipe.  

 

Quadro 2. Acompanhamento das Famílias na Área/Equipe Unidade Básica de 

Saúde Dom Bosco na cidade de Pará de Minas – Minas Gerais 

UBS Dom Bosco  Famílias Visita mensal Visitas/família/ano 

1353 358 18,02 % 

Distribuição das consultas de médico e enfermeiro segundo os programas e 

área de UBS 2019 

Puericultura 50 

Pré-natal  71 

Hipertensão  135 

Diabetes  243 

Câncer  03 

Tuberculose  00 

Hanseníase  00 

Total  502 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

 

Quanto às Coberturas são descritas as seguintes. 
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 Vacinação: não está realizando vacinas na UBS desde 2017 (sala de vacina 

com infiltrações).  

 Pré-natal: a realização vem sendo muito satisfatória, pois a usuária é 

acompanhada até os dias antecedentes do parto, fazendo-se a referência para o 

hospital da cidade e encaminhando-se para cidades vizinhas, se necessário.  

 Puericultura: o serviço apesar de ser de suma importância para avaliação do 

desenvolvimento e crescimento da criança, ainda acontece de forma incipiente, a 

equipe ainda não conseguiu sensibilizar as mães de forma que a adesão ocorra de 

maneira integral.  

 

1.7. – O dia a dia da Equipe Dom Bosco 

 

A equipe Dom Bosco realiza um trabalho para seguir as normas e melhorar a 

cada dia o atendimento de nossos pacientes. Baseado nisso, cada profissional fica 

responsável por sua função e também trabalho em conjunto. Como a UBS fica 

aberta de segunda-feira à sexta-feira, o processo de trabalho funciona da seguinte 

maneira: 

 Médicos: 24 consultas diárias (seis receitas, 12 consultas programadas, seis 

desmanda espontânea / programada); 10 visitas domiciliares (mensais). 

 Enfermeira: acolhimentos e triagem diários, seis consultas programadas, 

quatro visitas domiciliares mensal; 

 NASF: 20 consultas mensais para cada profissional (fonoaudióloga, 

psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social). Nota-se: 

dependendo da necessidade do paciente, esses profissionais realizam visitas 

domiciliares; 

 Técnicos de enfermagem: realizam curativos em UBS e domiciliar, 

acolhimento, coleta de exames, eletrocardiograma, vacinas ou procedimento 

medicamentoso; 

 ACS: visitas domiciliares diárias, acolhimento e cadastro de famílias em área 

de cobertura;  

 Recepcionistas e serviços gerais: acolhimento, agendamento de consultas e 

organização da UBS; 

 Odontologia: 12 consultas diárias (agendados/urgência); 
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Dentre todos os atendimentos da equipe diários, estamos realizando outros 

projetos de promoção à saúde para a população: grupo de tabagismo, grupo de 

atividade física, grupo de gestante, projeto de caminhada “Caminhada Feliz” e grupo 

de HIPERDIA (diabético-hipertensos).  

 

1.8 - Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

(primeiro passo)  

 

O município de Pará de Minas apresenta diversos problemas em relação à 

conscientização para a mudança de estilo de vida da população. É muito difícil fazer 

uma reeducação, de modo que estamos buscando melhorar até mesmo nossas 

equipes de saúde para poder atender melhor nossa população.  

Tais problemas são: casos de sífilis; aumento de hipertensos; aumento de 

diabéticos; obesidade; tabagismo; alcoolismo; diminuição de cotas para realizações 

de exames, para um possível diagnóstico; aumento de pacientes dislipidêmicos; 

sedentarismo; alto índice de transtorno de ansiedade e stress;  

 

1.9 - Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 

intervenção (segundo passo) 

 

O Quadro 3 apresenta a classificação de prioridades para os problemas 

identificados no diagnóstico acompanhados pela equipe. 

 

Quadro 3. Classificação de prioridade para os problemas identificados no 

diagnóstico da comunidade adscrita a Unidade de Saúde da Família Dom Bosco, 

município de Pará de Minas, estado de Minas Gerais 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

Enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Sífilis ou 

infecções 

sexualmente 

transmissíveis 

(IST) 

Alta 5 Parcial 1 
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Riscos 

Cardiológicos 

Alta 7 Parcial 1 

Diabéticos 

Descompensados 

Alta 6 Parcial 1 

Saúde Mental Alta 5 Parcial 2 

Dificuldades ao 

Tratamento 

Medicamentoso 

Média 4 Parcial 3 

Poliqueixosos/ 

Dorsalgia  

Baixa 3 Parcial 4 

Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

*Alta, média ou baixa. 

** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30. 

***Total parcial ou fora. 

****Ordenado considerando os três itens. 

 



15 
 

2 - JUSTIFICATIVA 

 

O interesse de pesquisar e fazer uma análise sobre Sífilis em gestantes 

surgiu a partir da percepção de que apesar de ter sido descoberta há mais de cem 

anos, e o tratamento descoberto há sessenta anos com a penicilina sendo muito 

eficaz nas fases iniciais da doença, ainda é uma patologia pouco divulgada e falada, 

e que às vezes não se é dada a importância devida nos atendimentos.  

Os métodos de prevenção devem ser implementados, pois a sífilis leva as 

pessoas a um risco para adquirir outras doenças como as Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST), inclusive à infecção pelo HIV/AIDS. 

Percebendo-se um grande número de pessoas portadoras da doença, há uma 

necessidade de que todos os profissionais da área da saúde estejam atentos às 

suas manifestações para as orientações devidas. 

Abaixo segue os dados no Quadro 4, sobre os números de casos de sífilis na 

UBS Dom Bosco. 

 

Quadro 4: Números de casos de Sífilis na UBS Dom Bosco, do município de Pará 

de Minas/Minas Gerais. (Junho/2018 – Junho/2019). 

Descrição <15/19a

nos 

20/29an

os 

30/39an

os 

40/49a

nos 

50/59a

nos 

60 e + 

anos 

Total 

 F M F M F M F M F M F M F M 

Sífilis 

Congênita 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sífilis 

Gestante 

3 -- 5 -- 1 -- 0 -- 0 -- 0 -- 9 -- 

Sífilis 

Adquirida 

0 2 1 3 0  1 0 0 0 0 0 0 1 6 

Total 3 2 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 10 6 

Fonte: Autoria Própria (2019) 



16 
 

3 - OBJETIVOS 

 

3.1- Objetivo Geral 

 

Elaborar um plano de intervenção para o controle da sífilis em gestantes na 

UBS Dom Bosco na cidade de Pará de Minas – Minas Gerais. 

 

3.2 - Objetivos Específicos 

 

 Informar a população atendida sobre as ações de controle da sífilis em 

gestante, as formas de tratamento e principalmente o método de prevenção, 

na UBS da Equipe Dom Bosco, do município de Para de Minas/Minas Gerais. 

 Identificar as ações na prevenção da sífilis em gestantes realizadas pela UBS 

da Equipe Dom Bosco, do município de Pará de Minas/Minas Gerais. 

 Investigar os obstáculos enfrentados pela equipe na prevenção da sífilis em 

gestantes na UBS da Equipe Dom Bosco, do município de Pará de 

Minas/Minas Gerais. 
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4 - METODOLOGIA 

 

O projeto de intervenção para o enfrentamento do problema identificado pela 

Equipe de Saúde elaborado foi baseado nos dez passos do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) que compreende: identificação dos problemas, 

classificação e priorização de problemas, explicação do problema selecionado, 

descrição do problema selecionado, seleção dos ¨nós críticos¨, desenho das 

operações, identificação dos recursos necessários, análise de viabilidade do plano, 

elaboração do plano operativo e gestão do plano (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2018). 

Todo o trabalho desenvolvido neste projeto envolve os profissionais de saúde 

que prestam serviço de atenção primária na UBS Dom Bosco, do município de Pará 

de Minas/Minas Gerais, baseados nos dados diagnosticados da Secretaria Municipal 

de Saúde, com treinamento e comprometimento dos profissionais envolvidos, para 

realizar as ações corretamente e o monitoramento da resposta ao tratamento, com 

campanhas de conscientização da importância da prevenção da sífilis gestacional 

para a população. 

Foi realizada uma revisão bibliográfica a fim de obter maior embasamento 

científico sobre o assunto. A revisão de literatura foi realizada através de descritores 

em Ciências da Saúde, utilizando as seguintes palavras chaves: Sífilis Congênita, 

Gravidez de alto risco e Estratégia Saúde da Família. 
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5 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 - Atenção Primária à Saúde  

 

O documento de Posicionamento da Organização Pan–Americana da Saúde/ 

Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) para Renovação da Atenção Primária 

à Saúde (APS) nas Américas, define um sistema de saúde com base na APS como 

uma abordagem abrangente de organização e operação de sistemas de saúde, 

fazendo do direito ao mais alto nível possível de saúde sua principal meta, guiado 

pelos princípios de resposta às necessidades de saúde das pessoas, fomento da 

qualidade, responsabilidade governamental, justiça social, sustentabilidade, 

participação e intersetorialidade (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAUDE, 

2007). 

A APS é a porta de entrada para que os usuários possam ter acesso aos 

outros níveis de atenção, como os níveis secundários e terciários da saúde se 

houver a necessidade.  

 

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e 

a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas 

gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho 

em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas 

quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade 

existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias 

de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os 

problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território. É o 

contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se 

pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do 

cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, 

da humanização, da equidade e da participação social (BRASIL, 2006a, 

p.10). 

 

5.2 - Sífilis 
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A sífilis é uma infecção de caráter sistêmico, infectocontagiosa, causada a 

partir da infecção pela bactéria gram-negativa Treponema Pallidum (T. Pallidum), 

exclusiva do ser humano, que se apresenta em sua forma primária, podendo 

desencadear formas mais graves quando não tratada precocemente, pode evoluir 

para uma enfermidade crônica com sequelas irreversíveis em longo prazo, 

comprometendo a pele e órgãos internos, como coração, fígado e sistema nervoso 

central. É transmitida predominantemente por via sexual e vertical. A transmissão 

pela transfusão de sangue ou derivados pode ocorrer, mas tornou-se rara, devido ao 

controle realizado pelos hemocentros (RODRIGUES FILHO; COSTA; LENO, 1994, 

BRASIL, 2016). 

 O agente etiológico da sífilis, Treponema Pallidum somente foi descoberto 

em 1905, pelo zoologista Fritz Schaudin e pelo dermatologista Paul Erich Hoffman. 

Schaudin examinou o preparado a fresco, da amostra coletada por Hoffmann de 

pápula existente na vulva de uma mulher com sífilis secundária. Os dois observaram 

ao microscópio os microrganismos espiralados, finos, que giravam em torno do seu 

maior comprimento e que se movia para frente e para trás. Denominaram-nos, 

inicialmente, de Spirochaeta Pallida e, um ano depois, mudaram o nome para 

Treponema Pallidum (BRASIL, 2014). Morfologicamente o Treponema Pallidum é 

uma espiral fina com espiras regulares e pontas afiladas. Possui cerca de 10 a 15 

espiras e tem cerca de oito micrômetros de comprimento, podendo apresentar 

variações no comprimento e no número de espirais (BRASIL, 2014, BRASIL, 2016). 

 É uma doença que está presente em todas as classes sociais, e se classifica 

como pandêmica e que o tratamento existe a mais de 60 anos, baseado na 

administração de um antibiótico (penicilina benzatina) distribuído em todo o território 

nacional pelo Sistema Único de Saúde (SUS), especificamente na atenção de baixa 

complexidade com eficácia comprovada cientificamente (ARAÚJO et al.,2012).  

 A descoberta da penicilina nos anos 40 se deu de forma acidental, pelo 

médico e bacteriologista escocês Alexander Fleming, em 1928, com isso houve uma 

redução desta infecção, mas nos anos 60,80 e 90 os casos de sífilis tiveram um 

aumento significativo no Brasil e no mundo, mas especificamente em sua forma 

congênita (FIGUEIRÓ-FILHO, 2007, SARACENI; MIRANDA, 2012, ARAÚJO et al., 

2012). 

 As pessoas sexualmente ativas devem realizar o teste para diagnosticar a 

sífilis, principalmente as gestantes, porque pode provocar a morte do neonato ou a 
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morte intra-útero. Entre os sintomas apresentados pelo feto pode destacar o baixo 

peso, rinite com coriza sanguinolenta, obstrução nasal, prematuridade, choro ao 

manuseio, hepatoesplenomegalia, alterações respiratórias (pneumonia), icterícia, 

anemia severa, ascite e lesões cutâneas (na palma da mão e no pé) (ARAÚJO et 

al.,2012). 

 

5.3 - Evolução da doença 

 

A sífilis é uma doença que evolui lentamente, infectocontagiosa e quando não 

tratada, aumenta significativamente o risco de se contrair a infecção pelo vírus da 

imunodeficiência humana a (HIV), do inglês human immunodeficiency vírus, 

alternando períodos sintomáticos e assintomáticos, com características clínicas, 

imunológicas e histopatológicas distintas (BRASIL, 2016). 

Os estágios da sífilis não tratada são classificados como: sífilis primária, sífilis 

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

um ano de evolução) e sífilis terciária (RICORD et al., 1838,BRASIL,2014). 

 

5.4 - Sífilis congênita 

 

Sífilis congênita precoce é aquela que se manifesta antes dos dois primeiros 

anos de vida, e como sífilis congênita tardia aquela que se manifesta após os dois 

anos (BRASIL, 2014). O diagnóstico em ambas as fases carece da realização de 

uma avaliação epidemiológica criteriosa da situação materna e da avaliação clínico-

laboratorial e estudos de imagem na criança (PEELING; YE, 2004; BRASIL, 2014). 

A sífilis congênita pode ocorrer em qualquer fase da gestação e em qualquer 

estágio da infecção pelo Treponema Pallidum, chegando a probabilidades de 70% a 

100% nas fases primárias e secundárias da sífilis. Desta forma, constatamos a 

importância de o profissional de saúde valorizar a realização do Teste Rápido (TR) 

no primeiro trimestre de gestação, para um diagnóstico precoce da sífilis na sua 

população de gestante. Nesse momento epidêmico da sífilis, cabe a equipe de 

saúde investigar também a situação sorológica das mães da sua área de cuidado, 

pois o diagnóstico de sífilis congênita no seu estágio tardio tem a mesma gravidade 

do diagnóstico da sífilis gestacional nesse período da infecção (BRASIL, 2006b). 
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A definição de sífilis congênita é clara, “É a transmissão de uma doença ou 

infecção de mãe para filho" que resulta da disseminação hematogênica do 

Treponema Pallidum da gestante infectada para seu concepto, principalmente de 

mães com sífilis nas fases primária ou secundária. Tendo como resultado o recém-

nascido (RN) com sífilis, quando não ocorre aborto espontâneo, natimorto ou morte 

perinatal (40% dos casos) nas gestantes com sífilis não tratadas ou 

inadequadamente tratadas, que transmite ao seu concepto o Treponema Pallidum 

por via transplacentária (VAZ, 2008). 

 

5.5 - Epidemiologia 

 

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

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

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

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

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

A taxa de detecção da sífilis adquirida no Brasil passou de 44,1/100 mil 

habitantes em 2016 para 58,1 casos para cada 100 mil habitantes em 2017. A sífilis 

adquirida, agravo de notificação compulsória desde 2010, teve sua taxa de detecção 

aumentada de 2 casos por 100 mil habitantes em 2010 para 58,1 casos por 100 mil 

habitantes em 2017(BRASIL, 2018). 

Entre gestantes, cresceu de 10,8 casos por 1 mil nascidos vivos em 2016 

para 17,2 casos a cada 1 mil nascidos vivos em 2017. A sífilis congênita passou de 

21.183 casos em 2016, para 24.666 em 2017. O número de óbitos por sífilis 

congênita foi de 206 casos em 2017, maior que em relação a 2016, quando foram 

registrados 195 casos (BRASIL, 2018). 

 

5.6 – Tratamento 

 

O tratamento de escolha é a penicilina benzatina (benzetacil), que poderá 

ser aplicada na UBS. Esta é, até o momento, a principal e mais eficaz forma de 

combater a doença (BRASIL, 2019). 

 

5.7 - Sífilis e gestação 

https://brazil.unfpa.org/pt-br/news/aumentam-casos-de-sifilis-no-brasil-aponta-ministerio-da-saude
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A sífilis afeta um milhão de gestantes por ano em todo o mundo, levando a 

mais de 300 mil mortes fetais e neonatais e colocando em risco de morte prematura 

mais de 200 mil crianças. Na América Latina e Caribe, estima-se que entre 166.000 

e 344.000 crianças nasçam com sífilis congênita anualmente (BRASIL, 2017). 

Segundo De Lorenzi (2001), a sífilis é considerada, uma afecção possível de 

controle no âmbito da atenção básica; sendo necessário que todas as gestantes 

sejam assistidas em caráter de prevenção.  

Dentre muitas políticas elaboradas pelo Ministério da Saúde (MS) pode-se 

encontrar a Política Nacional de Atenção Integrada a Saúde da Mulher (PAISM) 

(BRASIL, 2004), que elabora e normatiza a atenção à saúde da mulher em todos os 

ciclos de sua vida, com medidas preventivas para diminuir os agravos decorrentes 

do seu ciclo vital. O acompanhamento pré-natal é um dos métodos de promoção à 

saúde estabelecida pelo PAISM, nele é realizado o exame Venereal Disease 

Research Laboratory (VDRL) indicado para detecção da sífilis, realizado no início da 

gestação e por volta da 28ª semana, com a finalidade de prevenção da transmissão 

vertical da patologia (BRASIL, 2004). 

Quando a sífilis é detectada na gestante, o tratamento deve ser iniciado o 

mais rápido possível, com a penicilina benzatina, único medicamento capaz de 

prevenir a transmissão vertical. O parceiro sexual também deverá ser testado e 

tratado para evitar a reinfecção da gestante. São critérios de tratamento adequado 

à gestante: Administração de penicilina benzatina; Início do tratamento até 30 dias 

antes do parto; Esquema terapêutico de acordo com o estágio clínico da sífilis; 

Respeito ao intervalo recomendado das doses (BRASIL, 2019). 

De acordo com os relatos acima, percebe a importância de se desenvolver 

uma base teórica com a finalidade de identificar as ações de combate e controle à 

sífilis em gestantes e realizar uma análise das mesmas dentro da (UBS), 

percebendo nos profissionais o papel de agentes disseminadores de informação 

além de construtores coletivos de conhecimento com foco na promoção à saúde e 

prevenção de doenças e agravos. 
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6 - PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Sífilis em gestantes na UBS 

Dom Bosco na cidade de Pará de Minas – Minas Gerais”, para o qual se registra 

uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção de seus nós 

críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

 

6.1 – Descrição do Problema selecionado (terceiro passo) 

 

 Em análise e pesquisas, observou-se um aumento nos índices de sífilis na 

UBS Dom Bosco, com um total de dezesseis pacientes, sendo nove gestantes, 

registrados nesta unidade de atendimento. Esse número corresponde a uma 

porcentagem significativa em relação ao total da população do município. Isso 

chamou a atenção da equipe, pois a mesma é uma doença curável há mais de 

sessenta anos que tem se tornado um dos grandes desafios para as políticas 

públicas de saúde, apesar das estratégias de prevenção bem definidas e a 

disponibilidade de tratamento. 

 

6.2 – Explicação do Problema selecionado (quarto passo) 

 

De acordo com Campos, Faria e Santos (2010), nessa etapa o objetivo é 

entender a gênese do problema que queremos enfrentar identificando suas causas, 

pois geralmente, a causa de um problema é outro problema ou outros problemas. 

O aumento do número de casos de sífilis, principalmente em gestantes é 

preocupante, percebe-se muita falta de informação para a prevenção com a 

importância para o tratamento adequado da gestante e do seu parceiro com 

assistência médica garantindo os exames laboratoriais e o acesso com frequência 

indispensável ao pré-natal para a avaliação da mãe adequando o tratamento 

específico. 

 

6.3 – Seleção dos Nós Críticos 
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“A identificação das causas é fundamental porque, para enfrentar um 

problema, devem-se atacar as causas”. Ao analisarmos as causas de um problema 

devemos identificar aquelas consideradas mais importantes na origem do problema. 

Para realizarmos esta análise, utilizamos o conceito de “nó crítico”, que é “um tipo de 

causa de um problema que, quando “atacada” é capaz de, impactar o problema 

principal e efetivamente transformá-lo” (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

A partir da explicação do problema, foram levantados os nós críticos para 

elaboração de um plano de ação entendida como uma forma de sistematizar 

propostas de solução para o enfrentamento do problema em questão: 

 Despreparo da equipe da estratégia da saúde da família; 

 Baixo nível de informação e prevenção do público atendido; 

 Falta tratamento adequado dos casos de sífilis em gestantes. 

 

6.4 – Desenho das Operações 

 

Nos Quadros desenvolvidos, 5 a 7 são apresentadas as operações/projetos, 

resultados, produtos esperados, recursos necessários, recursos críticos, ações 

estratégicas, processo de monitoramento e avaliação para os nós críticos 

identificados para o problema “Sífilis em gestantes na UBS Dom Bosco na cidade de 

Pará de Minas – Minas Gerais”. 

 

Quadro 5 – Operações sobre o nó crítico "Despreparo da Equipe da Unidade de 

Saúde da Família", relacionado ao problema “Sífilis em gestantes na UBS Dom 

Bosco na cidade de Pará de Minas – Minas Gerais”. 

Nó crítico 1 Despreparo da Equipe da Unidade Básica da saúde da 

Família 

Operação 

(operações) 

Estudo da revisão bibliográfica do tema em discussão para 

conhecimento, palestras e oficinas. 

Projeto Conhecer para atender 

Resultados 

esperados 

Conhecimento e motivação por parte da UBS 

Produtos 

esperados 

Equipe mais atenta aos sintomas apresentados pelo paciente 
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Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Quadro 6 – Operações sobre o nó crítico "Baixo Nível de Informação e Falta de 

Prevenção do Público Atendido", relacionado ao problema “Sífilis em gestantes na 

UBS Dom Bosco na cidade de Pará de Minas – Minas Gerais”. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: espaço físico e profissional para acompanhar os 

estudos com o grupo 

Cognitivo: informação sobre o tema 

Financeiro: recursos para os folders, cartazes e fotocópias.  

Político: mobilização social 

Recursos críticos Cognitivo 

Financeiro 

Controle dos 

recursos críticos 

Gestor da UBS 

Ações 

estratégicas 

Demonstrar através de estudos e experiências positivas a 

importância de estabelecer vinculo da UBS com a comunidade 

para melhora das condições de saúde da população. 

Prazo Noventa dias 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Gestor da equipe da UBS 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Reuniões e encontros para avaliação com resultados obtidos a 

partir do projeto de ação, apresentando os pros e os contra  

destas ações. 

Nó crítico 2 Baixo Nível de Informação e Falta de Prevenção do Publico 

Atendido 

Operação 

(operações) 

Orientar a população da importância de conhecer e buscar os 

meios para prevenção da sífilis congênita. 

Projeto Conhecer para Prevenir 

Resultados 

esperados 

Conhecimento e interesse do público alvo para prevenir e se 

tratar adequadamente buscando a cura da doença. 
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Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Quadro 7 – Operações sobre o nó crítico "Baixo Vínculo e Insegurança Com a 

Equipe da UBS", relacionado ao problema “Sífilis em gestantes na UBS Dom Bosco 

na cidade de Pará de Minas – Minas Gerais”. 

Produtos 

esperados 

Erradicação dos casos e sintomas apresentados pelo paciente 

Recursos 

necessários 

Estrutural: espaço físico e profissional para atender e 

acompanhar os pacientes 

Cognitivo: informação sobre a doença e sua prevenção. 

Financeiro: SMS, responsável pelos exames e medicação. 

Político: mobilização social 

Recursos críticos Cognitivo 

Financeiro 

Controle dos 

recursos críticos 

SMS e Gestor da UBS 

Ações 

estratégicas 

Diminuir os casos de sífilis congênita. 

Prazo Noventa dias 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médico e enfermeira 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Acompanhamento e levantamento das gestantes atendidas com 

avaliação pelas consultas médicas para avaliar exames 

laboratoriais e medicação adequada. 

Nó crítico 3 Baixo Vínculo e Insegurança Com a Equipe da UBS 

Operação 

(operações) 

Encontro quinzenal da equipe da UBS com os pacientes 

atendidos, roda de conversa para estabelecer vínculos.  

Projeto Conhecer para Confiar 

Resultados 

esperados 

Criar laços de confiança e afetividade da equipe da UBS com a 

clientela atendida. 
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Fonte: Autoria própria (2019) 

Produtos 

esperados 

Identificação da clientela atendida e acompanhada. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: espaço físico e profissional para atender e 

acompanhar os pacientes nos encontros. 

Cognitivo: informação sobre a doença e sua prevenção com 

responsabilidade. 

Financeiro: recursos para lanches nos momentos de encontro. 

Político: mobilização social. 

Recursos críticos Cognitivo. 

Financeiro. 

Controle dos 

recursos críticos 

Gestor e equipe da UBS. 

Ações 

estratégicas 

Diminuir a distância entre a equipe da UBS e a clientela atendida 

e acompanhada. 

Prazo Noventa dias 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

Médico e enfermeira e equipe UBS 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Gráfico de atendimento e participação nos encontros 

contabilizando os dados importantes sobre o atendimento, 

pontos positivos e negativos nas ações estratégicas.  
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7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sífilis é uma patologia conhecida há séculos, de fácil descoberta, com 

tratamento de baixo custo e 100% eficaz, sendo ainda considerada um grave 

problema de saúde pública, que desafia os gestores de saúde, e toda a 

humanidade, tornando-se difícil de ser eliminada. 

É uma doença grave, mas curável e não deixa seqüelas, quando 

diagnosticada no início e tratada de forma correta. A falta de informação e aceitação 

do diagnóstico dos pacientes e da própria equipe da UBS ainda precisa ser 

direcionada para a responsabilidade de uma equipe qualificada que utilize de 

normas que visem o resultado sistemático e a terapêutica adequada nas UBS.  

É importante ressaltar que pessoas ainda se tornam portadoras da bactéria e 

que a redução da ocorrência da sífilis, somente será possível quando houver 

conscientização e adoções de medidas mais efetivas de prevenção e o controle for 

sistematicamente aplicado. Para isso são necessárias políticas públicas para o 

enfrentamento ao agente infeccioso, com capacitação dos profissionais de saúde 

para utilizar as ferramentas disponíveis no combate à doença, na conscientização 

das gestantes a fazer um pré-natal de qualidade, com acesso ao cuidado, 

diagnóstico e tratamento adequado a fim de prevenir e erradicar, a sífilis congênita 

gestacional e vertical.  

O projeto de intervenção proposto configura-se uma estratégia relevante, 

permitindo uma ação da UBS com o intuito de erradicar a doença com um esforço 

conjunto para se obter bons resultados.  
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