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RESUMO

A sífilis ainda permanece como um problema de saúde pública mundial,
apesar de possuir diagnóstico e tratamento acessíveis e de baixo custo. O objetivo
do estudo é verificar os conhecimentos, as atitudes e as práticas dos profissionais
de saúde que atuam na ESF de Teresina e identificar as suas principais dificuldades
para a implantação dos protocolos assistenciais e suas propostas para o avanço da
assistência no controle da sífilis na gestação. Trata-se de um estudo transversal
realizado com 366 profissionais que atuam na ESF de Teresina, com a participação
de 70,9% dos elegíveis. Foi realizada uma análise bivariada com utilização do teste
estatístico Qui-quadrado para verificar se o conhecimento, a atitude e a prática dos
profissionais estão relacionados à categoria profissional. A análise foi realizada com
utilização do software SPSS (versão 20). Entre os participantes dos estudo, 44%
eram médicos e 56% enfermeiros. Os resultados indicaram falhas nos
conhecimentos, atitudes e práticas dos profissionais de saúde, que estão
relacionadas ao baixo conhecimento sobre a transmissão vertical da sífilis, testes
diagnósticos, definição de casos de sífilis congênita, situação epidemiológica desse
agravo no município e sua meta de eliminação, erros no diagnóstico,no tratamento,
no controle de cura da doença, na abordagem dos parceiros, problemas na
aplicação da penicilina na UBS e baixa familiaridade com o protocolo. Apenas três
indicadores apresentaram conformidade com o padrão de avaliação adotado (95%
de acerto): “Proporção de profissionais com conhecimento correto sobre a
transmissão da sífilis na gestação de acordo com a idade gestacional”, “Proporção
de profissionais com conduta adequada relativa às orientações de prevenção da SC”
e “Proporção de profissionais com conduta adequada relativa às orientações sobre
tratamento do parceiro”. As barreiras relatadas estavam relacionadas aos usuários
(90,4%), à organização do serviço (76,4%) e ao próprio profissional (42,2%).
Melhoria da assistência pré-natal, implantação dos testes rápidos na atenção básica,
garantia do tratamento das gestantes com penicilina, maior integração entre
vigilância epidemiológica e assistência, treinamentos sobre manejo clínico e
aconselhamento em DST’s, e trabalhos educativos com os usuários são propostas
essenciais para eliminar a sífilis congênita como problema de saúde pública.
PALAVRAS CHAVE: Sífilis, Transmissão Vertical de Doença Infecciosa, Cuidado
Pré-natal, Saúde Materno-Infantil, Estratégia Saúde da Família, Protocolos clínicos.

ABSTRACT

Syphilis remains a global public health problem, despite having accessible
and affordable diagnostic and treatment. The aim of the study is to assess the
knowledge, attitudes and practices of health professionals working in the Family
Health Strategy (FHS) in Teresina and identify their main difficulties in the
implementation of care protocols and proposals to advance the care in the control of
syphilis in pregnancy. It is a cross-sectional study of 366 professionals, with the
participation of 70.9% of the eligible. It was performed a bivariate analysis using the
chi-square statistical test to verify that the knowledge, attitude and practice of the
professionals are related to the professional category. The analysis was performed
using SPSS software (version 20). Among study participants, 44% were physicians
and 56% nurses. The results indicate flaws in knowledge, attitudes and practices of
health professionals who are related to low knowledge of vertical transmission of
syphilis, diagnostic tests, definition of cases of congenital syphilis, the
epidemiological situation of this disease in the municipality and its goal of elimination,
errors in diagnosis, treatment, cure disease control, in addressing the partners,
problems in the application of penicillin in FHS and low familiarity with the protocol.
Only three indicators showed accordance with the adopted evaluation standard (95%
accuracy): "Proportion of professionals with correct knowledge about the
transmission of syphilis in pregnancy according to gestational age," "Proportion of
professionals with proper conduct on guidelines IS prevention" and "Proportion of
professionals with proper conduct on the partner's guidelines on treatment". Reported
barriers were related to users (90.4%), the service organization (76.4%) and the
professional itself (42.2%). Prenatal care improvement, implementation of rapid tests
in primary care, ensuring treatment of pregnant women with penicillin, greater
integration between epidemiological surveillance and assistance, training on clinical
management and counseling for STDs, and educational work with users are
essential proposals for eliminate congenital syphilis as a public health problem.
KEY WORDS: Syphilis, Vertical Transmission of Infectious Disease, Prenatal Care,
Maternal and Child Health, Health Strategy, Clinical Protocols.
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1 INTRODUÇÃO

A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, de evolução crônica, com
períodos de agudização e de latência. Seu agente etiológico é o Treponema
pallidum, uma espiroqueta de transmissão sexual ou vertical, que pode provocar as
formas adquirida e congênita da doença, respectivamente (BRASIL, 2014a).
A sífilis permanece como um problema de saúde pública mundial. A
Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 12 milhões de pessoas sejam
infectadas todos os anos. Estima-se que 1,8 milhões de gestantes no mundo
estejam infectadas pela sífilis e que menos de 10% delas sejam diagnosticadas e
tratadas (WHO, 2012; PAHO, 2013).
Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN), de 2005 a junho de 2014, foram notificados 100.790 casos de sífilis em
gestantes (BRASIL, 2015a). Em 2013, foram notificados 21.382 casos de sífilis em
gestantes no Brasil, o que corresponde à uma taxa de detecção de 7,4 por 1.000
nascidos vivos. As taxas de detecção por 1.000 nascidos vivos foram de 6,9 na
região Norte, 5,3 na região Nordeste, 8,7 na região Sudeste, 7,3 na região Sul e 8,5
na região Centro-Oeste (BRASIL, 2014b). A maioria dos estados do Brasil
apresentou aumento na taxa de detecção de sífilis em gestante do ano de 2012 para
2013. Os maiores aumentos foram observados no Piauí (75,9%), Goiás (64,2%),
Santa Catarina (61,1%), Maranhão (52,4%), Paraná (50,0%) e Amazonas (46,3%)
(BRASIL, 2015a).
Os dados epidemiológicos da sífilis em gestante e da sífilis congênita não
são satisfatórios e demonstram que é indispensável a implementação de medidas
mais eficazes e efetivas na redução da transmissão vertical no Brasil. O manejo
adequado da sífilis na gestação, com a realização do diagnóstico precoce da sífilis e
o tratamento adequado da gestante e do parceiro durante o pré-natal permitiria a
eliminação da sífilis congênita como problema de saúde pública (BRASIL, 2007a).
Deficiências no conhecimento dos protocolos, atitudes desfavoráveis em
relação ao manejo da sífilis e práticas inadequadas podem dificultar a prevenção e o
controle da sífilis congênita. Logo, identificar este problema pode contribuir na
elaboração de estratégias de treinamento e propor soluções para uma assistência
de qualidade e para prevenção da transmissão vertical da sífilis (SILVA, 2010).
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Saraceni et al. (2007) recomendam a elaboração de estudo avaliativo dos
conhecimentos, atitudes e práticas dos profissionais de saúde que realizam prénatal, pois esse possibilitaria um melhor entendimento dos fatores que determinam
as oportunidades perdidas no manejo da sífilis durante a gestação.
Pretende-se, portanto, através deste estudo responder a seguinte questão:
O que os profissionais de saúde que realizam pré-natal na Estratégia Saúde da
Família (ESF) de Teresina sabem, pensam e fazem em relação ao manejo da sífilis
na gestação e quais as principais dificuldades encontradas por eles para o controle
da sífilis em gestante?
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Breve histórico da sífilis

A sífilis é uma doença secular. O aumento de sua incidência na Europa
coincidiu com o descobrimento da América e por esta razão pensava-se que essa
doença era procedente do “Novo Mundo”. Entretanto, a sífilis já existia há pelo
menos quatro séculos (BRASIL, 2006a).
O termo lues venérea ou simplesmente lues, cujo significado em latim é
peste ou epidemia, surgiu no século XVI, em 1579, idealizado por Jean Fernel. O
nome sífilis surgiu em 1530, num poema escrito por Girolamo Fracastoro de Verona,
intitulado Syphilis sive morbus gallicus. Já foi denominada também como mal gálico,
mal venéreo, bubas e pudendraga. No entanto, sífilis como definição de um quadro
patológico, começou a ser usado somente no final do século XVIII. Em 1876, Philipe
Ricord estabeleceu os três estágios da doença. Em 1905, os pesquisadores
alemães Fritz Richard Schaudinn e Paul Erich Hoffmann descreveram o Treponema
pallidum como o agente etiológico da sífilis. Em 1907, Wassermann desenvolveu o
primeiro exame sorológico efetivo para detecção da sífilis (MAGALHÃES et al.,
2011).
A primeira medicação ativa no tratamento da sífilis, os derivados arsenicais
trivalentes (606 ou Salvarsan) foi descoberta por Erich e Hata. Contudo, a cura só foi
possível com a descoberta da penicilina, em 1928, pelo bacteriólogo britânico
Alexander Fleming, sendo a eficácia da penicilina no tratamento da sífilis
demonstrada por John Mahoney, em 1943. Após a II Guerra Mundial, com o uso da
penicilina, houve um declínio expressivo da sífilis no Brasil e no mundo. No entanto,
a total eliminação da doença nunca foi alcançada e, a partir da segunda metade do
século passado, a sífilis e outras doenças venéreas emergiram como problema de
saúde pública de grande magnitude na maioria dos países ocidentais (BRASIL,
2006a).
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2.2 Sífilis em adultos: quadro clínico, diagnóstico e tratamento

Caso não seja tratada, a sífilis pode progredir ao longo de muitos anos,
sendo classificada em sífilis primária, secundária, latente recente, latente tardia e
terciária. O diagnóstico da sífilis pode ser clínico e/ou laboratorial (BRASIL, 2014a).
O diagnóstico clínico, na fase primária, é feito pela identificação do cancro
duro, que se caracteriza por ser uma lesão ulcerada, na maioria das vezes única,
indolor, com bordos endurecidos, fundo liso e brilhante. Na fase secundária, os
sintomas

geralmente

encontrados

são

erupções

cutâneas

eritematosas

generalizadas, de característica exantemática (roséolas sifilíticas), pápulas palmoplantares eritemato-descamativas, alopécia e placas úmidas na região vulvar e
perineal (condiloma plano). Na fase terciária, a lesão característica é a goma ou
tubérculo sifilítico, que pode ocorrer na pele, nos ossos, no cérebro e no coração,
entre outros órgãos. Na sífilis latente não se observam sinais e sintomas clínicos,
sendo o diagnóstico realizado exclusivamente por meio de testes sorológicos. Pode
ser latente recente (até 1 ano de infecção) e latente tardia (mais de 1 ano de
infecção) (BRASIL, 2007a; BRASIL, 2012a; BRASIL, 2014a).
O diagnóstico laboratorial da sífilis pode ser realizado por meio de várias
técnicas, de acordo com a fase da infecção. A bactéria causadora da sífilis induz o
organismo a formar dois tipos de anticorpos: os não treponêmicos ou reaginas
(inespecíficos) e os treponêmicos (específicos). A pesquisa direta do Treponema
pallidum pode ser realizada nas lesões da fase primária e a algumas lesões da fase
secundária,

e

também

na

placenta,

no

cordão

umbilical

e

nas

lesões

cutâneomucosas da criança (BRASIL, 2007a; BRASIL, 2012a; BRASIL, 2014a).
Os testes sorológicos classificam-se em dois tipos: treponêmicos e não
treponêmicos. Os testes não treponêmicos são qualitativos (resultados reagentes ou
não reagentes) e quantitativos, ou seja, expressos em títulos (1:2, 1:4, etc.), e não
são específicos para a sífilis. Estes testes tendem à negativação após o tratamento
e por isso são utilizados no seguimento da doença para fazer o controle de cura. No
entanto, alguns indivíduos podem apresentar testes não treponêmicos reagentes,
com baixas titulações, após o tratamento (cicatriz sorológica). Os mais utilizados são
o VDRL (Veneral Disease Research Laboratory) e o RPR (Rapid Plasm Reagin)
(BRASIL, 2007a; BRASIL, 2012a; BRASIL, 2014a).
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Os testes treponêmicos são qualitativos e específicos para a sífilis, pois
detectam a presença de anticorpos antitreponêmicos, confirmando a infecção.
Permanecem reagentes indefinidamente, mesmo após o tratamento, logo não
distinguem se é uma doença ativa ou uma cicatriz sorológica. O FTA-Abs
(Fluorescent Treponema Antibody Absorvent Test), o MH-TP (Micro-Hemaglutinação
para Treponema pallidum ou TPHA), o Elisa (teste imunoenzimático), o Western Blot
(WB) e os testes imunocromatográficos (testes rápidos) são exemplos de testes
treponêmicos (BRASIL, 2007a; BRASIL, 2012a; BRASIL, 2014a).
O tratamento da sífilis depende da fase da doença. A medicação de primeira
escolha é a penicilina e sua dose varia de acordo com a fase da doença. Na sífilis
primária, a dose de penicilina benzatina é de 2,4 milhões de unidades internacionais
(UI), por via intramuscular (IM), (1,2 milhão UI em cada glúteo), em dose única. Na
sífilis secundária e latente recente, a dose é de 2,4 milhões, repetida após uma
semana, sendo a dose total de 4,8 milhões UI. Na sífilis terciária, latente tardia ou de
duração ignorada utiliza-se três doses de 2,4 milhões com intervalo de uma semana,
totalizando 7,2 milhões UI. Para neurosífilis usa-se a Penicilina G Cristalina na forma
aquosa na dose de 18 a 24 milhões de UI por dia, durante 10 a 14 dias (BRASIL,
2007a). Existem outras opções terapêuticas para tratamento de sífilis na
impossibilidade de uso da Penicilina como: Doxiciclina (100 mg, 12/12h) por via oral
(VO), Tetraciclina (500 mg, 6/6h, VO), ou Eritromicina (500 mg, 6/6h, VO), durante
15 dias, para a sífilis recente (primária ou latente), ou durante 30 dias, para a sífilis
tardia (terciária, latente ou de duração ignorada); Penicilina procaína (2,4 milhões UI,
IM, diariamente) associada à Probenecida (500 mg, 6/6h, VO), durante 10 a 14 dias,
para neurosífilis. O controle de cura da sífilis deve ser realizado trimestralmente com
teste sorológico não treponêmico até que os títulos se mantenham baixos e estáveis
ou se tornem negativos e para neurosífilis deve ser feito exame de Líquor
Cefalorraquidiano (LCR) de 6 em 6 meses até normalização (BRASIL, 2006b;
BRASIL, 2007a; BRASIL, 2014a).
Conforme a Portaria Nº 3161, do Ministério da Saúde (MS), de dezembro de
2011, todas as unidades básicas de saúde devem ter disponíveis a Penicilina G
benzatina e outros insumos necessários para sua utilização (BRASIL, 2011a).
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2.3 Sífilis na gravidez

Newman et al. (2013) realizou um estudo sobre a estimativa global da sífilis
na gravidez e seus efeitos adversos e mostrou que, em 2008, havia 1.360.485
mulheres grávidas com provável infecção ativa de sífilis. O número estimado de
gestantes infectadas por região foi de: 603.293 na Ásia (44,3%), 535.203 na África
(39,3%), 106.500 nas Américas (7,8%), 53.825 (4,0%) no Pacífico, 40.062 no
Mediterrâneo (3,0%) e 21,602 na Europa (1,6%).
A sífilis na gestação tornou-se um agravo de notificação compulsória desde
a publicação da Portaria Nº 33 de março de 2005 (BRASIL, 2005). Para fins de
vigilância epidemiológica considera-se como caso suspeito de sífilis na gravidez toda
gestante que durante o pré-natal apresente evidência clínica de sífilis, ou teste não
treponêmico reagente com qualquer titulação. É considerado caso confirmado de
sífilis na gravidez, qualquer gestante que apresente teste não treponêmico reagente
com qualquer titulação e teste treponêmico reagente, independentemente de
qualquer evidência clínica de sífilis, realizados durante o pré-natal; ou gestante com
teste treponêmico reagente e teste não treponêmico não reagente ou não realizado,
sem registro de tratamento prévio (BRASIL, 2015a).
A taxa de detecção de sífilis na gestação tem aumentado a cada ano no
país, tendo alcançado o valor de 7,4 por 1000 nascidos vivos, em 2013 (BRASIL,
2014b). Entretanto, estudos de abrangência nacional realizados com puérperas
estimaram prevalências de infecção em gestantes superiores a 1%, sugerindo a
existência de problemas no diagnóstico e/ou de notificação dos casos de sífilis na
gestação no país (SZWARCWALD, C.L, 2004; SZWARCWALD et al.,2007;
DOMINGUES, et al.,2014).
Segundo dados do estudo “Nascer no Brasil: pesquisa nacional sobre parto
e nascimento”, uma coorte de base hospitalar realizada no período fevereiro de 2011
e outubro de 2012, a prevalência estimada de sífilis na gestação foi de 1,02% (IC
95%: 0,84- 1,25), sem diferenças expressivas entre as regiões do país e segundo
idade materna. Foi encontrada maior prevalência de sífilis entre as mulheres que se
autodeclararam pretas (1,81%) ou pardas (1,16%), mulheres sem assistência prénatal (2,5%) e que realizaram assistência pré-natal em serviços públicos (1,37%).
Constatou-se uma prevalência 3,2 vezes maior entre as mulheres com até sete anos
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de estudo, quando comparadas àquelas com mais de 15 anos de estudo
(DOMINGUES et al., 2014). Outros estudos realizados no Brasil também apontam
para a maior vulnerabilidade social das gestantes com sífilis (LEITÃO, 2009;
CAMPOS et al., 2010; MAGALHÃES, 2013).
Estudos nacionais também apontam para oportunidades perdidas no
diagnóstico da sífilis na gestação. Estudo transversal realizado em maternidades no
Brasil com 2.145 puérperas admitidas para parto ou curetagem, encontrou elevada
proporção de gestantes não testadas para sífilis e HIV, resultante de falhas na
prevenção e controle da infecção pelo HIV e da sífilis congênita nos serviços de
saúde. A prevalência de oportunidade perdida de prevenção encontrada para a
realização do teste de sífilis no pré-natal foi de 41,2% (IC 95%: 31,4 - 50,6).
Estiveram associados à maior chance de ter oportunidade perdida de prevenção:
raça/cor (não branca), escolaridade (≤ 8 anos de estudo), renda (<3 salários
mínimos), relato de não ter tido sífilis anterior à gravidez atual, realização de seis ou
menos consultas de pré-natal e a realização da última consulta antes do terceiro
trimestre de gravidez (RODRIGUES, GUIMARÃES e CÉSAR, 2008).
Estudos mais recentes indicam coberturas mais elevadas de testagem com
pelo menos um exame para sífilis, mas a meta de testagem de 95% das gestantes
preconizada pela Organização Panamericana de Saúde (OPAS) (PAHO, 2013),
ainda não foi alcançada em nenhuma região do país, sendo observada menor
cobertura nas regiões Norte e Nordeste (DOMINGUES et al., 2014).
Dados do estudo “Nascer no Brasil”, realizado em 2011-2012, mostram que
as mulheres com maior prevalência de infecção pela sífilis, e, portanto, com maior
risco de transmissão vertical da sífilis, foram também as que apresentaram
coberturas mais baixas de testagem, apontando oportunidades perdidas de
diagnóstico e intervenção nas mulheres com maior vulnerabilidade para transmitir a
sífilis para seu concepto (DOMINGUES et al., 2014).
O diagnóstico e tratamento da sífilis na gestação é semelhante ao da sífilis
adquirida em adultos, porém apresenta algumas particularidades. A Penicilina é a
única droga treponemicida que atravessa a barreira placentária e, portanto, trata
também o feto. Gestantes comprovadamente alérgicas à penicilina, após teste de
sensibilidade, devem ser dessensibilizadas e posteriormente tratadas com
Penicilina. Se esse procedimento não for possível, deverão ser tratadas com
Estearato de eritromicina, entretanto, essa gestante não será considerada

16

adequadamente tratada para fins de transmissão fetal, sendo obrigatória a
investigação e o tratamento adequado da criança logo após seu nascimento. Outras
opções terapêuticas, com a exceção do Estearato de eritromicina, são contraindicados em gestantes. O controle de cura da infecção deve ser feito mensalmente,
com teste não treponêmico, considerando como resposta adequada o declínio da
titulação. Recomenda-se um novo tratamento caso ocorra um aumento da titulação
em quatro ou mais vezes, tendo como referência o último teste realizado (BRASIL,
2006b; BRASIL, 2007a; BRASIL, 2012a; BRASIL, 2014a).

2.4 Sífilis congênita

A sífilis congênita foi definida como uma doença de notificação compulsória
em 1986, através da Portaria Nº 542 de 24 de dezembro de 1986, e é considerada
um agravo prioritário na política de saúde do Brasil (BRASIL, 2006a).
A sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica do
Treponema pallidum da gestante infectada, não tratada ou inadequadamente
tratada, para o seu concepto, por via transplacentária. A transmissão pode ocorrer
em qualquer fase da gestação ou estágio clínico da doença materna. Os principais
fatores que determinam a probabilidade de transmissão são o estágio da sífilis na
mãe e a duração da exposição do feto intraútero de mulheres não tratadas, que é de
70 a 100% nas fases primária e secundária da doença, reduzindo-se para
aproximadamente 30% nas fases tardias da infecção materna (latente tardia e
terciária) (BRASIL, 2006b; BRASIL, 2007a; BRASIL, 2012a; BRASIL, 2014a).
A sífilis congênita pode ser classificada em recente ou tardia de acordo com
o tempo de diagnóstico da doença. Contudo, o diagnóstico na criança representa um
processo complexo pois mais da metade de todas as crianças é assintomática ao
nascimento e, naquelas com expressão clínica, os sinais podem ser discretos ou
pouco específicos. A síndrome clínica da sífilis congênita precoce surge até o 2º ano
de vida e deve ser diagnosticada por meio de uma avaliação epidemiológica
criteriosa da situação materna e de avaliações clínica, laboratorial e de estudos de
imagem na criança. Além da prematuridade e do baixo peso ao nascimento, as
principais características desta síndrome são: hepatomegalia com ou sem
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esplenomegalia, lesões cutâneas (como, por exemplo, pênfigo palmo-plantar,
condiloma

plano),

periostite

ou

osteíte

ou

osteocondrite

(com

alterações

características ao estudo radiológico), pseudoparalisia dos membros, sofrimento
respiratório com ou sem pneumonia, rinite serosanguinolenta, icterícia, anemia e
linfadenopatia generalizada (principalmente epitroclear). Outras características
clínicas incluem: petéquias, púrpura, fissura peribucal, síndrome nefrótica, hidropsia,
edema, convulsão e meningite. Entre as alterações laboratoriais incluem-se: anemia,
trombocitopenia, leucocitose (pode ocorrer reação leucemoide, linfocitose e
monocitose) ou leucopenia (BRASIL, 2006b; BRASIL, 2007a; BRASIL, 2012a;
BRASIL, 2014a).
A síndrome clínica da sífilis congênita tardia surge após o 2º ano de vida. Da
mesma forma que na sífilis congênita precoce, o diagnóstico deve ser estabelecido
por meio da associação de critérios epidemiológicos, clínicos e laboratoriais. Além
disso, deve-se estar atento na investigação para a possibilidade de que a criança
tenha sido exposta ao Treponema pallidum por meio de exposição sexual. As
principais características desta síndrome incluem: tíbia em “lâmina de sabre”,
articulações de Clutton, fronte “olímpica”, 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 (BRASIL, 2006b; BRASIL, 2007a; BRASIL,
2012a; BRASIL, 2014a).
O tratamento da sífilis congênita também é realizado com Penicilina e o
esquema terapêutico deve ser escolhido levando em consideração o tratamento da
mãe e a presença de alterações clínicas, laboratoriais e/ou de exames de imagem.
Após o tratamento deve ser realizado um monitoramento sorológico com testes não
treponêmicos e com testes treponêmicos após os 18 meses de idade (BRASIL,
2006b; BRASIL, 2007a; BRASIL, 2012a; BRASIL, 2014a).
Estudo de meta-análise mostrou que a frequência de quaisquer resultados
adversos da gravidez foi 52% maior entre as mulheres com sífilis do que nas
mulheres sem sífilis. A perda fetal e morte fetal (21%), os óbitos neonatais (9,3%) e
os nascimentos prematuros ou com baixo peso (5,8%) são mais frequentes entre as
mulheres com sífilis não tratada. Entre os recém-nascidos de mães com sífilis não
tratada, 15% apresentavam evidência clínica de infecção pelo Treponema pallidum
(GOMEZ et al., 2013).
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Sem quaisquer serviços de triagem ou tratamento para sífilis durante o prénatal, seriam esperadas que, globalmente, 707.452 gestantes tivessem resultados
adversos relacionados à sífilis: 285.702 natimortos ou mortes fetais precoces,
122.444 óbitos neonatais, 81.629 prematuros ou com baixo peso ao nascer, e
217.678 recém-nascidos infectados (NEWMAN et al., 2013).
A incidência de sífilis congênita também tem aumentado a cada ano no país.
No ano de 2013, foram notificados 13.705 casos de sífilis em menores de um ano de
idade no Brasil, com taxa de incidência de 4,7 por 1.000 nascidos vivos. Nesse
mesmo ano, as taxas de incidência por 1.000 nascidos vivos, foram de 3,5 na região
Norte, 5,3 no Nordeste, 5,1 no Sudeste, 4,1 no Sul e 3,3 no Centro-Oeste. A sífilis
congênita apresenta elevada mortalidade, podendo chegar a 40% das crianças
infectadas (BRASIL, 2014b; BRASIL 2015a). Nos últimos 10 anos, houve um
progressivo aumento na taxa de incidência de sífilis congênita: em 2004 a taxa era
de 1,7 casos para cada 1.000 nascidos vivos e em 2013 subiu para 4,7 (BRASIL,
2015a).
Entre os casos de sífilis congênita notificados em 2013, 98,0% dos casos
foram em neonatos, sendo 96,4% na primeira semana de vida. Quanto ao
diagnóstico final dos casos, 92,7% foram classificados como sífilis congênita
recente, 0,1% como sífilis congênita tardia, 3,4% como abortos por sífilis e 3,9%
como natimortos (BRASIL, 2015a).
Em 2014, o Ministério da Saúde revisou a definição de casos de sífilis
congênita com o objetivo de aprimorar a vigilância epidemiológica. Uma nova ficha
de notificação ainda está em fase de implantação. A nova definição de caso de sífilis
congênita segue quatro critérios definidos:
1) Criança cuja mãe apresente durante o pré-natal ou no momento do parto,
testes para sífilis não treponêmico reagente com qualquer titulação e teste
treponêmico reagente, que não tenha sido tratada ou tenha recebido
tratamento inadequado;
2) Criança cuja mãe não foi diagnosticada com sífilis durante a gestação e, na
impossibilidade da maternidade realizar o teste treponêmico, apresenta teste
não treponêmico reagente com qualquer titulação no momento do parto;
3) Criança cuja mãe não foi diagnosticada com sífilis durante a gestação e na
impossibilidade de realizar o teste não treponêmico, apresenta teste
treponêmico reagente no momento do parto;
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4) Criança cuja mãe apresenta teste treponêmico reagente e teste não
treponêmico não reagente no momento do parto sem registro de tratamento
prévio (BRASIL, 2014b; BRASIL, 2015a).
Os demais critérios são: Todo indivíduo com menos de treze anos de idade
com pelo menos uma das seguintes evidências sorológicas: titulações ascendentes
(testes não treponêmicos); teste não treponêmico reagente após seis meses de
idade (exceto em situação de seguimento terapêutico), testes treponêmicos
reagente após 18 meses de idade, títulos de testes não treponêmicos maiores que
os da mãe em lactentes, testes não treponêmico reagente com pelos menos uma
das alterações: clínica, liquórica ou radiológica de sífilis congênita; Aborto ou
natimorto cuja mãe apresente testes não treponêmicos reagente com qualquer
titulação ou teste treponêmico reagente, realizados durante o pré-natal, no momento
do parto ou curetagem, que não tenha sido tratada ou tenha recebido tratamento
inadequado; Toda situação de evidência de infecção pelo Treponema Pallidum em
placenta ou cordão umbilical e/ou amostra de lesão, biópsia ou necropsia de criança,
aborto ou natimorto (BRASIL, 2014b; BRASIL, 2015a).
Ainda de acordo com a nova definição de caso de sífilis congênita, a
ausência da informação de tratamento do parceiro sexual da gestante deixa de ser
um dos critérios de notificação do agravo.
É considerado tratamento inadequado da gestante: tratamento realizado
com qualquer medicamento que não seja a penicilina; ou tratamento incompleto,
mesmo tendo sido feito com penicilina; ou tratamento inadequado para a fase clínica
da doença; ou tratamento instituído no prazo de até 30 dias antes do parto; ou
parceiro (s) sexual (is) com sífilis não tratado (s) ou tratado (s) inadequadamente
(BRASIL, 2014b; BRASIL, 2015a).
Saraceni (2007) salienta que a vigilância da sífilis na gestação é uma das
possibilidades de solução para eliminação da sífilis congênita através da tríade
vigilância-assistência-prevenção, considerada a base da maioria dos programas de
saúde pública existentes, inclusive no pré-natal.
Um caso de sífilis congênita deve ser necessariamente utilizado como um
evento sentinela para desencadear uma investigação com finalidade de melhorar a
qualidade do pré-natal, apesar de não estar sendo utilizado rotineiramente como
uma estratégia de controle pela maioria dos serviços de saúde (TAYRA et al., 2007).
O Ministério da Saúde sugere como medida complementar às ações já existentes, a

20

criação de comitês de investigação de transmissão vertical de sífilis nos estados e
municípios, visando identificar as falhas no manejo da sífilis na gravidez para dar
subsídio às intervenções necessárias (BRASIL, 2014b).

2.5 As políticas de saúde para o controle da sífilis congênita no Brasil

Em 1993, o MS lançou o Projeto de Eliminação da Sífilis Congênita, com o
objetivo de reduzir a incidência da SC para menos de 1 caso por 1.000 nascidos
vivos até o ano 2000, em todo o território nacional, de acordo com as metas
internacionais. O Projeto tinha como finalidade prevenir a ocorrência de novos
casos, em mulheres em idade fértil, interromper a transmissão vertical da sífilis e
reduzir os danos ao recém-nascido infectado. Dentre outras atividades, previa a
descentralização dos insumos para diagnóstico e tratamento, controle de qualidade
de testes sorológicos, treinamentos em manejo da doença e realização de estudo
multicêntrico de soroprevalência de sífilis em gestantes (BRASIL, 1993).
Em 1995, o Brasil reafirmou novo compromisso junto à Organização
Panamericana de Saúde (OPAS) e iniciou a elaboração conjunta de um plano de
ação visando a eliminação da sífilis congênita nas Américas, até o ano 2000,
juntamente com outros seis países da América Latina e Caribe (PAHO, 2005).
Diversas ações governamentais já foram adotadas visando o controle da
sífilis congênita. O manejo da sífilis na gestação consta dos programas oficiais do
Ministério da Saúde desde o lançamento do Programa de Assistência Integral em
Saúde da Mulher (PAISM) em 1984. No ano de 2000, o Programa Humanização do
Pré-natal e Nascimento (PHPN) foi elaborado, tendo por base o direito à
humanização da assistência obstétrica e neonatal e o estabelecimento de critérios
para qualificar a assistência e promover o vínculo entre a assistência ao pré-natal e
o momento do parto, através de ações integradas e intervenções efetivas. O PHPN
definiu um pacote mínimo de ações a serem realizadas durante a assistência prénatal, atrelando incentivo financeiro ao cumprimento das ações preconizadas, dentre
elas a realização de no mínimo seis consultas pré-natal e a triagem sorológica com
um exame VDRL na primeira consulta de pré-natal e outro por volta da trigésima
semana de gestação (BRASIL, 2000).
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Em 2002, a Portaria Nº 2104 de 19 de novembro instituiu, no âmbito do
Sistema Único de Saúde, o Projeto Nascer Maternidade com os objetivos de reduzir
a transmissão vertical do HIV e reduzir a morbimortalidade associada à sífilis
congênita. Este projeto recomenda para prevenção da sífilis congênita: o uso regular
de preservativos, diagnóstico precoce em mulheres em idade reprodutiva e seus
parceiros, realização de testes para sífilis em mulheres que manifestem intenção de
engravidar, realização do teste VDRL no pré-natal, ocorrendo preferencialmente no
primeiro e terceiro trimestres da gravidez, tratamento imediato dos casos
diagnosticados em mulheres e seus parceiros (BRASIL, 2003).
Em 2006, como forma de fortalecer a gestão compartilhada entre as diversas
esferas de governo, foi aprovado o Pacto pela Saúde. Por esse instrumento, estados
e municípios se comprometem a desenvolver as ações necessárias para o
cumprimento de metas, de acordo com a realidade local. Em um dos seus eixos, o
Pacto pela Vida aponta a redução da mortalidade materna e infantil como uma das
prioridades básicas e tem como um dos componentes para a execução dessa
prioridade a redução das taxas de transmissão vertical da sífilis (BRASIL, 2006c).
Para cumprir esse objetivo o MS lançou o Plano Operacional para a Redução da
Transmissão vertical do HIV e da Sífilis no Brasil em 2007 (BRASIL, 2007b).
A Rede Cegonha, instituída em 2011, é uma estratégia do MS que visa
implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao
planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao
puerpério, bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao
crescimento e desenvolvimento saudáveis. Ressalta a importância de eliminação da
transmissão da sífilis de mãe para filho, até o ano de 2015, conforme estabelecem
as Metas do Milênio, através da implantação de novas tecnologias e estratégias,
como o teste rápido para diagnóstico da sífilis na gestação e o tratamento com
penicilina na Atenção Básica, entre outras ações (BRASIL, 2011b).
Todas essas ações estão alinhadas com esforços internacionais para
eliminação da sífilis congênita. A OPAS e o Fundo das Nações Unidas para infância
(UNICEF) lançaram, em 2010, uma nova meta para a eliminação da transmissão de
mãe para filho do HIV e Sífilis na América Latina e no Caribe. A iniciativa incluiu
prevenção conjunta de transmissão vertical do HIV e da sífilis como uma prioridade
no Plano Estratégico Regional de Saúde da América Central para 2010-2015. Esse
documento tem como um dos objetivos reduzir, até 2015, a incidência de sífilis
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congênita a 0,5 casos ou menos por 1.000 nascimentos (PAHO, 2013). Essa meta
também foi adotada pelo Ministério da Saúde do Brasil.
A OPAS criou, em 2014, juntamente com a OMS, o Comitê Regional para
Validação da Eliminação da Transmissão Materno-Infantil de HIV e Sífilis, que
certificará os países que alcançarem: taxa de incidência de sífilis congênita ≤ 0,5
casos por 1.000 nascidos vivos; cobertura de pré-natal (pelo menos 1 consulta) ≥
95%; cobertura de testagem para HIV e sífilis em gestantes ≥ 95%; cobertura de
tratamento com penicilina em gestantes com sífilis ≥ 95% (BRASIL, 2014b; WHO,
2014).
No ano de 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU) elaborou os
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio1 com metas a serem atingidas até o ano
de 2015, abordando alguns desafios que o planeta enfrenta. O controle da sífilis na
gestação,

contribui

para

o

cumprimento

de

três

dos

oito

Objetivos

de

Desenvolvimento do Milênio: Redução da mortalidade infantil em menores de cinco
anos, melhorar a saúde das gestantes com a redução da mortalidade materna e
controle de doenças infecciosas.

2.6 A Assistência pré-natal e a Estratégia Saúde da Família no controle da sífilis
congênita

O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da
gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a
saúde materna e infantil, abordando os aspectos psicossociais e as atividades
educativas e preventivas (BRASIL, 2012a).
Observa-se que a cobertura do pré-natal tem aumentado no Brasil desde os
anos 1990, obtendo valores superiores a 90% em todas as regiões do país e em
mulheres com diferentes características demográficas, sociais e reprodutivas.
(DOMINGUES et al., 2015).
O número de consultas realizadas durante o pré-natal e principalmente a
qualidade dessas consultas está diretamente relacionado à melhores indicadores de

1

Disponívem em: http://www.pnud.org.br/odm.aspx.
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saúde materno-infantil. Ainda que não exista um consenso sobre qual seria o
número adequado de consultas, um maior número de consultas aumenta a
oportunidade de realização dos procedimentos de rotina do pré-natal pelas
gestantes, como orientações gerais, exames, vacinas, entre outros (DOMINGUES et
al., 2012). No Brasil, o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento
(PHPN), publicado no ano 2000, preconizou a realização de seis ou mais consultas
no pré-natal para uma gestante de risco habitual (BRASIL, 2000). Em 2011, esse
número foi ampliado para mais de 7 consultas com a publicação da portaria da Rede
Cegonha (BRASIL, 2011b).
Em 2013, dos 2.904.027 nascidos vivos em todo Brasil, 62,4% das mães
tiveram 7 ou mais consultas de pré-natal, mas existem disparidades entre as regiões
do país. Nesse mesmo ano, a região Sudeste apresentou 72,1% dos nascidos vivos
com 7 ou mais consultas de pré-natal, enquanto que na região Norte essa proporção
foi de apenas 41,6%. No Piauí, 50,2% das gestantes realizaram 7 ou mais consultas
no pré-natal no ano de 2013. Em Teresina, dos 13.365 nascidos vivos em 2013,
54,8% das mães realizaram 7 ou mais consultas pré-natal, acima da média do
estado e abaixo da média nacional (DATASUS/SINASC, 2015)2.
Quando outros aspectos da assistência pré-natal são avaliados, a
adequação se torna ainda mais baixa. Um estudo nacional de base hospitalar
realizado com 23.894 mulheres, em 2011 e 2012, verificou o grau de adequação da
assistência pré-natal no Brasil, segundo os parâmetros estabelecidos pelo Ministério
da Saúde e sua associação com características sociodemográficas das mulheres.
Foi observado que apenas 53,9% das gestantes iniciaram o pré-natal precocemente
(antes de 12 semanas), 73,2% apresentaram um número adequado de consultas (6
ou mais), 62,9% tiveram registro de pelo menos um exame preconizado e 58,7%
receberam orientação quanto à maternidade de referência para o parto. Apenas
21,6% das mulheres receberam uma assistência pré-natal adequada, considerando
todos os parâmetros descritos, e uma menor adequação do pré-natal foi observada
em mulheres mais jovens, de pele preta, multíparas, sem companheiro, sem trabalho
remunerado, com menos anos de estudo, de classes econômicas mais baixas e
residentes nas regiões Norte e Nordeste do país, mostrando as desigualdades
sociais e regionais na adequação deste cuidado (DOMINGUES, et al., 2015).
2

Dados disponíveis no Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Disponível em:
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvpi.def
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Estudo de corte transversal com puérperas admitidas em todos os hospitais
e maternidades do SUS do município de Salvador (BA), entre 2005 e 2006, mostrou
que aproximadamente 1/3 das puérperas realizou mais de seis consultas e um
pouco mais da metade iniciou o pré-natal no 1º trimestre da gravidez. A maioria não
conseguiu realizar os testes de rastreamento da infecção pelo HIV e sífilis até 14ª
semanas de gestação e apenas 11,2% fizeram mais de um VDRL. As pacientes com
menor renda realizaram menor número de consultas pré-natais e iniciaram o prénatal mais tardiamente, fizeram os exames de rastreamento da infecção por HIV e
sífilis com maior idade gestacional e realizaram menor número de VDRL. Mais da
metade recebeu assistência pré-natal inadequada pelo índice APNCU (Adequacy of
Prenatal Care Utilization). Quando avaliado os critérios de número de consultas e
precocidade de início do pré-natal resultou em uma distribuição mais favorável, com
44,9% tendo a assistência avaliada como adequada e 26% como inadequada. Ao
avaliar o pré-natal pelas condutas de rastreamento das sorologias para o HIV e
sífilis, a assistência foi considerada inadequada para 72,7 e 9,2% das puérperas,
respectivamente; e 26,9 e 88% das puérperas, nessa mesma ordem, foram triadas
de forma parcialmente adequada, para ambas as infecções (LIMA, COSTA e
DOURAD0, 2013).
Estudo semelhante foi realizado em Vitória (ES) com o objetivo de avaliar a
adequação do processo da assistência pré-natal dada às usuárias do SUS, segundo
os critérios estabelecidos pelo Programa de Humanização do Pré-Natal e
Nascimento (PHPN) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Nenhuma
gestante teve um processo de assistência pré-natal totalmente adequado aos
critérios da OMS, e menos de 5% das gestantes realizaram o pré-natal em
consonância ao PHPN. Das gestantes, 44,7% não iniciaram o pré-natal até o 4º
mês. Quando foi avaliada a realização de procedimentos técnicos de rotina nas
consultas destacaram-se positivamente a aferição de peso (95,0%) e de pressão
arterial (95,6%) maternos. Os autores recomendam uma revisão do número de
consultas de pré-natal e a adoção de estratégias para o cumprimento dos critérios
mínimos que devem ser realizados durante o acompanhamento pré-natal nos
serviços de saúde pública (POLGLIANE et al., 2014).
Outros estudos nacionais também revelam falhas da assistência pré-natal
relacionadas ao manejo da sífilis na gestação. Trabalho realizado na assistência prénatal de unidades de saúde do SUS, no Rio de Janeiro, no período de 2007 a 2008,
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mostrou uma série de falhas nas ações de controle da sífilis e do HIV. Verificou-se
nesse estudo que não foi obtida a cobertura almejada de 100% de realização dos
procedimentos preconizados pelo PHPN para cada idade gestacional, com exceção
da realização do tratamento prescrito, que foi referido por todas as gestantes com
diagnóstico de sífilis. Foram apontadas falhas no aconselhamento das gestantes, na
realização dos exames sorológicos, no tratamento dos casos de sífilis e na
abordagem dos parceiros. As gestantes com início tardio da assistência pré-natal e
número inadequado de consultas apresentaram pior adequação de todas as ações
(DOMINGUES, HARTZ e LEAL, 2012).
A Unidade Básica de Saúde (UBS) deve ser a porta de entrada preferencial
da gestante no sistema de saúde. É o ponto de atenção estratégico para melhor
acolher suas necessidades, proporcionando um acompanhamento longitudinal e
continuado, principalmente durante a gravidez. O atendimento pré-natal na Atenção
Básica deve ser organizado para atender as reais necessidades de toda a
população de gestantes da área de abrangência do serviço de saúde, por meio da
utilização de conhecimentos técnico-científicos e de meios e recursos adequados
disponíveis (BRASIL, 2012a).
O Programa de Saúde da Família, hoje denominado Estratégia Saúde da
Família (ESF), foi criado em 1994, pelo Ministério da Saúde. Representa uma
estratégia de reorganização de acesso da população ao serviço de saúde,
baseando-se nos princípios operacionais de adscrição da clientela, da integralidade
da atenção, da equidade do acesso aos serviços de saúde, do planejamento local e
regional, do controle social, da ação intersetorial e do trabalho em equipe (BRASIL,
2012b). A ESF torna-se um local privilegiado para realização do pré-natal, pois
estabelece um vínculo entre os profissionais de saúde e as gestantes,
imprescindível para adesão das mesmas ao programa de assistência pré-natal
(COSTA et al., 2009).
Entretanto, estudos nacionais mostram que a ampliação da ESF ainda não
resultou em melhor controle da sífilis na gestação. Saraceni e Miranda (2012)
fizeram uma pesquisa correlacionando informações disponíveis em sistemas
nacionais de informação em saúde sobre notificações de sífilis em gestante, sífilis
congênita e cobertura populacional da ESF nas cinco regiões do Brasil. Observou-se
que as regiões com maior cobertura de ESF não apresentaram melhor controle da
sífilis congênita.
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Araújo et al. (2012) estudaram a relação entre a incidência da sífilis
congênita com a cobertura da Estratégia Saúde da Família, no período de 2003 a
2008. Não foi reconhecida uma associação melhor entre o pré-natal realizado pelas
equipes de saúde da família e o controle da sífilis congênita do que a associação
observada nas situações em que o pré-natal é realizado por outros modelos de
atenção.
Esses estudos demonstram que apesar do aumento da cobertura pré-natal
no país, ainda se observa uma baixa efetividade das ações para a prevenção da
sífilis congênita. Embora a ESF seja um local privilegiado para a realização do prénatal e para o controle da sífilis, falhas na assistência continuam ocorrendo,
indicando a necessidade de melhorias na assistência prestada.

2.7 Metodologia CAP (Conhecimentos, Atitudes e Práticas)

A metodologia CAP avalia o conhecimento, a atitude e as práticas de uma
população, que podem ser as pessoas que prestam ou recebem cuidados na área
da saúde. Este estudo revela o que as pessoas sabem, o que elas sentem e como
se comportam diante de um fato e/ou circunstância. O conhecimento possuído por
uma população refere-se a sua compreensão sobre determinado tema. A atitude
refere-se aos seus sentimentos em relação a este assunto, bem como todas as
ideias preconcebidas que as pessoas possuem sobre ele. A prática refere-se às
maneiras pelas quais eles demonstram o seu conhecimento e atitudes através de
suas ações (KALIYAPERUMAL, 2004).
Costa (2012) realizou uma revisão bibliográfica sobre estudos publicados
que utilizaram a metodologia CAP e encontrou um total de 11 artigos elegíveis para
o estudo. Percebeu-se nesta pesquisa que a metodologia CAP é relativamente nova
e ainda pouco utilizada. A maioria dos estudos analisados foi realizada no Brasil
(45,4% dos artigos selecionados) e o período de maior concentração das
publicações foi entre os anos de 2005 e 2011. A autora concluiu que a aplicabilidade
da metodologia CAP é bastante ampla, abrangendo diversas temáticas da área da
saúde e permite um diagnóstico situacional de uma determinada população a partir
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da identificação de seus problemas e necessidades, possibilitando assim a
elaboração de intervenções.
Os estudos que utilizam a metodologia CAP permitem a identificação de
lacunas no conhecimento, crenças culturais e/ou padrões de comportamentos que
podem promover ou impedir a compreensão e ação de um problema de saúde
pública. Também podem ser utilizados para identificar as necessidades e problemas
de uma população e as barreiras na implementação de intervenções e programas,
bem como propor soluções para melhoria da qualidade e acesso aos serviços de
saúde (WHO, 2008).
Cabana et al. (1999), a partir de um estudo de revisão sistemática,
identificou as principais barreiras relacionadas ao conhecimento, atitude e prática
dos profissionais de saúde na adoção de protocolos clínicos. A falta de acesso e
conhecimento dos protocolos, o volume de informações e o tempo necessário para
se manter informado foram barreiras relacionadas ao conhecimento. A não
concordância e falta de confiança nos protocolos e a ausência de motivação estão
relacionadas à falta de atitude dos profissionais. Em relação à prática, as barreiras
identificadas foram as características dos pacientes, fatores externos, falta de tempo
e recursos e problemas organizacionais e dos próprios protocolos.
A medicina baseada em evidências é o uso consciente e criterioso da melhor
evidência científica atual na tomada de decisões clínicas. É cada vez mais utilizada
por associações profissionais, bem como por organizações internacionais de saúde,
como a OMS. Os protocolos clínicos são instrumentos importantes para moldar a
medicina baseada em evidências e podem ajudar os profissionais a melhorar a sua
prática profissional e a qualidade dos cuidados prestados por eles. No entanto, uma
vez que muitos protocolos estão atualmente sendo desenvolvidos, nem sempre
podem ser implementados com sucesso, devido a obstáculos relacionados aos
pacientes, profissionais ou características ambientais (FRANCKE et al., 2008).
Lungtemberg et al. (2011) corrobora o estudo anterior e afirma que muitos
fatores podem influenciar na implementação de um protocolo na prática do
profissional de saúde, como barreiras relacionadas ao paciente, ao prestador dos
cuidados de saúde, ao grupo de prestadores, ao contexto organizacional, e ao
contexto social e cultural do sistema de saúde. Uma análise adequada dessas
barreiras que impedem os profissionais de saúde de aplicar os protocolos na sua
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prática tem demonstrado ser um importante passo inicial na melhoria da adesão e,
posteriormente, na qualidade do atendimento.
O reconhecimento de barreiras específicas na implantação dos protocolos
assistenciais tem sido apontado como uma etapa importante na identificação das
estratégias a serem utilizadas. A adoção de estratégias diferenciadas, como o
envolvimento dos usuários e profissionais na formulação e implementação dos
protocolos são aspectos relevantes na mudança desse quadro (CABANA et al.,
1999; LUNGTEMBERG et al., 2011).
Vários estudos realizados no Brasil, abordando diversas temáticas na área
da saúde, utilizam a metodologia CAP e enfatizam a sua importância na
identificação de problemas e elaboração de estratégias viáveis para cada realidade
encontrada.
Um estudo descritivo transversal foi realizado em maternidades públicas da
cidade do Rio de Janeiro para analisar os conhecimentos e as práticas de médicos e
enfermeiros sobre a Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso Método Canguru. Apesar de apresentarem um conhecimento teórico bom, os
profissionais ainda não o utilizavam plenamente em sua prática clínica, sugerindo
que essa forma de cuidado neonatal ainda não está completamente assimilada
pelos mesmos. Os autores concluem que é necessária a educação permanente em
todos os níveis de formação (HENNIG, GOMES E GIANINI, 2006).
Pesquisa sobre Conhecimentos, Atitudes e Práticas foi realizada na
População Brasileira (com maiores de 15 anos), em 2008, pelo Ministério da Saúde
através do Departamento de DST/AIDS/HIV. Foi uma pesquisa relevante para o
monitoramento da epidemia e para o controle das DST/AIDS/HV, pois serviu de
subsídio para as principais campanhas de grande mídia e ações de prevenção nos
últimos anos no país. Além disso, possibilitou o cálculo de estimativas confiáveis
quanto ao tamanho de algumas populações sob maior risco para o HIV,
fundamentais para o adequado monitoramento da epidemia de aids no Brasil, que
são homens que fazem sexo com homens, usuários de drogas injetáveis e mulheres
profissionais do sexo (BRASIL, 2011c).
Estudo realizado no interior Paulista (SP) avaliou os conhecimentos e as
práticas sobre aleitamento materno de profissionais que atendem lactentes em
unidades de atenção básica ou maternidades públicas. Verificou-se um desempenho
regular e ruim em diferentes aspectos estudados sobre a temática, independente do
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local de trabalho, recomendando que possíveis intervenções de educação
permanente nessa temática deverão incluir profissionais de todos os níveis de
atenção à saúde (SILVESTRE et al., 2009).
Pesquisa realizada em Fortaleza (CE) sobre conhecimentos, atitudes e
práticas de enfermeiros que atuam na ESF verificou que a maioria dos profissionais
apresentaram conhecimentos, atitudes e práticas adequadas para o controle da
sífilis na gestação. As principais dificuldades apontadas pelos profissionais foram a
demora no resultado do exame de rotina, a convocação do parceiro e a sua adesão
ao tratamento e o início tardio do pré-natal pela gestante (COSTA, 2012).
Estudo transversal realizado com profissionais pré-natalistas da rede pública
de saúde do município do Rio de Janeiro avaliou o conhecimento, as atitudes e
práticas destes profissionais e identificou as principais barreiras na implantação dos
protocolos do Ministério da Saúde sobre o manejo da sífilis na gravidez. Verificaramse barreiras relacionadas tanto ao conhecimento dos protocolos, quanto às atitudes
dos profissionais e à sua prática, como a baixa familiaridade dos profissionais com o
conteúdo dos manuais técnicos, dificuldades na abordagem das doenças
sexualmente transmissíveis, questões dos usuários e contexto organizacional
(DOMINGUES et al., 2013).
Uma pesquisa revelou desigualdades nos conhecimentos, atitudes e práticas
sobre a transmissão vertical da hepatite B entre os médicos e enfermeiros que
atuam em maternidade e Estratégia Saúde da Família, os enfermeiros possuíam
mais domínio dos aspectos vacinais, e os médicos sobre o manejo dos casos com
sorologia positiva. Os autores chamam atenção para o risco que a população está
exposta, visto que nem todos os profissionais envolvidos conhecem ou executam
corretamente as estratégias de controle da transmissão vertical do vírus. A falta de
conhecimento e as atitudes e práticas inadequadas no diagnóstico e prevenção da
doença revelam a necessidade de capacitação permanente dos profissionais
envolvidos na assistência do pré-natal, parto e puerpério (GONÇALVES E
GONÇALVES, 2013).
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3 JUSTIFICATIVA

O município de Teresina é a capital do estado do Piauí. Possui uma
população de 840.600 habitantes e uma ampla rede de serviços públicos de saúde,
constituindo-se numa referência para os outros municípios do estado do Piauí e
outros estados vizinhos. A Atenção Básica é formada por 88 Unidades Básicas de
Saúde e 01 Unidade Mista de Saúde e composta por 258 equipes de Saúde da
Família, o que corresponde a uma cobertura de 90,17% da população3. A Atenção
Hospitalar é organizada em 12 unidades hospitalares, incluindo 1 maternidade, 3
hospitais com maternidade, e outros 9 hospitais distribuídos em todas as regiões da
cidade.
No período de 2010 a 2013 ocorreu uma média de 13.644 nascidos vivos ao
ano, em Teresina. Neste período houve um aumento acentuado do número de
notificações de sífilis na gravidez e sífilis congênita. Em 2010, a taxa de detecção de
sífilis em gestantes foi de 2,1 casos por 1.000 nascidos vivos e em 2014 foi de 6,8
casos por 1.000 nascidos vivos. A taxa de incidência de sífilis congênita em 2010 foi
de 1,1 casos por 1000 nascidos vivos e no ano de 2014 foi de 6,9 por 1.000
nascidos vivos. Vale ressaltar que esse aumento no número de notificações de sífilis
na gravidez e sífilis congênita pode estar relacionado a uma melhoria nas ações de
vigilâcia epidemiológica do município.
O interesse pelo objeto de estudo surgiu da experiência da pesquisadora,
durante sua vivência profissional, como Enfermeira de uma Maternidade, da Área
Técnica da Saúde da Mulher e do ambulatório de um serviço de Média
Complexidade do Município de Teresina, onde teve a oportunidade de trabalhar com
o diagnóstico, tratamento e ações de vigilância epidemiológica da sífilis em gestante
e congênita, com identificação de situações de manejo inadequado no tratamento e
acompanhamento da sífilis em gestantes e recém-nascidos.
O estudo justifica-se pela magnitude da sífilis congênita no município do
Teresina. Em 2014, a incidência de sífilis congênita foi doze vezes superior à meta
de eliminação adotada atualmente pelo Ministério da Saúde, apesar da existência de

3

Cobertura referente ao mês de junho de 2015. Dado fornecido pelo Portal do Departamento de
Atenção
Básica
do
Ministério
da
Saúde.
Disponível
em:
http://dab.saude.gov.br/dab/historico_cobertura_sf/historico_cobertura_sf_relatorio.php.
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várias iniciativas nacionais e internacionais para o controle de uma doença de
tratamento acessível, de baixo custo e com disponibilidade na rede pública,
sobretudo em um município com elevada cobertura da ESF como Teresina
(SINAN/SINASC, 2014)4.
Pretende-se, portanto, verificar os problemas existentes na implantação dos
protocolos existentes para o controle da sífilis na gestação nas unidades da
Estratégia de Saúde da Família do município de Teresina, visando a elaboração de
estratégias que permitam o melhor controle desse agravo.

4

Dado fornecido pela Coordenação de Vigilância Epidemiológica da Fudação Municipal de Saúde de
Teresina.
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4 OBJETIVOS

4.1 Geral

Verificar os conhecimentos, as atitudes e as práticas dos profissionais de saúde que
atuam na assistência pré-natal da Estratégia Saúde da Família de Teresina, em
relação ao manejo da sífilis na gestação.

4.2 Específicos

Caracterizar o perfil dos profissionais médicos e enfermeiros que atuam na ESF de
Teresina;

Analisar o conhecimento, as atitudes e as práticas dos profissionais da ESF acerca
da prevenção, diagnóstico e tratamento da sífilis em gestante, conforme protocolos e
normativas técnicas do Ministério da Saúde;

Identificar as principais dificuldades apresentadas pelos médicos e enfermeiros da
ESF para a implantação dos protocolos assistenciais e suas propostas para o
avanço da assistência no controle da sífilis em gestante.
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5 METODOLOGIA

5.1 Tipo de estudo

Trata-se de um estudo transversal com abordagem quantitativa, do tipo
Conhecimento, Atitudes e Práticas com profissionais médicos e enfermeiros que
atuam na ESF do município de Teresina.

5.2 Cenário do estudo

A Atenção Básica do município de Teresina é dividida em três Diretorias
Regionais de Saúde (Sul, Centro/Norte e Leste/Sudeste) (Tabela 1). O estudo foi
realizado nas 89 Unidades de Saúde de Teresina que possuem a Estratégia Saúde
da Família, sendo 01 Unidade Mista de Saúde e 88 Unidades Básicas de Saúde. As
Unidades Mistas de Saúde são unidades hospitalares que possuem Equipes de
Saúde da Família.

Tabela 1: Número de unidades básicas de saúde e equipes de saúde da família na
Estratégia Saúde da Família de Teresina por regional de saúde. Teresina (PI), 2015.

DIRETORIA REGIONAL DE SAÚDE

Nº UBS

Nº ESF

Leste/Sudeste

35

96

Centro/Norte

29

81

Sul

25

81

Total

89

258
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5. 3 Sujeitos do estudo

A população do estudo é composta por profissionais de saúde que realizam
consulta pré-natal na ESF (Médicos e Enfermeiros), pois o Ministério da Saúde
recomenda que o pré-natal na ESF seja realizado em conjunto por esses
profissionais. O município de Teresina possui atualmente 258 Equipes de Saúde da
Família e 516 profissionais médicos e enfermeiros (FMS, 2015) 5 . Todos os
profissionais foram considerados elegíveis para o estudo.

5.4 Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada no período de 12 janeiro a 29 de maio 2015.
Utilizou-se um questionário estruturado e autoaplicado com 56 questões, sendo 2
abertas e 54 fechadas, já utilizado em dois estudos realizados no município do Rio
de Janeiro (DOMINGUES, 2012; DOMINGUES et al., 2013) (ANEXO I). Esse
questionário foi elaborado tendo por referência os protocolos assistenciais
recomendados pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2007a). No questionário foram
contempladas questões sobre a caracterização dos profissionais e das unidades de
saúde onde atuam, questões relacionadas ao manejo da sífilis na gestação,
abordando a prevenção, diagnóstico, tratamento, ações de vigilância epidemiológica
e questões sobre as dificuldades encontradas pelos profissionais na adoção dos
protocolos existentes. O instrumento de coleta de dados foi obtido em comunicação
pessoal com a autora, que autorizou a utilização do mesmo no estudo.
Ressalta-se que instrumentos validados não foram identificados na revisão
bibliográfica. Dois estudos internacionais que avaliaram os conhecimentos, atitudes
e práticas de profissionais de saúde também elaboraram instrumentos próprios,
utilizando por referência suas normas assistenciais locais (KHAN, 2009; LAN et al,
2009). Considerou-se que o uso de um instrumento nacional é mais apropriado,

5

Dados fornecidos pela Gerência de Atenção Básica da Fundação Municipal de Saúde de Teresina.
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devido às especificidades do protocolo do Ministério da Saúde brasileiro, além de
permitir a comparação dos dados no contexto nacional.
Os profissionais de saúde da ESF foram abordados durante seu horário de
trabalho, pela própria pesquisadora, sem comunicação prévia. Foi elaborado um
cronograma de visita às UBS de cada Regional de Saúde por conveniência da
própria pesquisadora. A primeira Regional de Saúde contemplada foi a
Leste/Sudeste, seguida pela Regional Sul e Regional Centro/Norte.
Após apresentação dos objetivos da pesquisa e assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foi entregue o questionário e
estabelecido um prazo máximo inicial de uma semana para devolução do mesmo.
Após esse prazo, foi realizada uma segunda abordagem com os profissionais que
não responderam, sendo estabelecido um prazo adicional de uma semana.
Profissionais que não responderam após esse segundo contato foram considerados
recusa, bem como aqueles que devolveram o questionário não preenchido. Os
questionários não continham identificação do profissional e foram devolvidos em
envelope lacrado para que fosse mantido o seu anonimato. Uma planilha de controle
do trabalho de campo foi utilizada em cada unidade, permitindo o controle dos
questionários entregues e devolvidos para o cálculo da taxa de resposta por
unidade.
Um estudo piloto foi realizado, no período de 5 a 9 de janeiro, com 13 dos
apoiadores das equipes de saúde da família (52% do total), para avaliar os
instrumentos, as técnicas de abordagem e logística proposta à população de estudo.
Os apoiadores são profissionais que possuem experiência na ESF e monitoram as
ações e indicadores de saúde das equipes.

5.5 Armazenamento e análise dos dados

Todos os questionários foram revisados e digitados pela pesquisadora.
Foi feita uma análise descritiva dos dados, avaliando o conhecimento dos
profissionais em relação aos protocolos assistenciais recomendados, sua atitude em
relação ao manejo da sífilis na gestação, a adoção dos protocolos em sua prática
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assistencial e as principais barreiras relatadas para implantação dos mesmos e suas
propostas para melhoria da assistência.
Para caracterização dos profissionais, verificou-se a idade, sexo, categoria
profissional, tempo de formado, especialização e tempo de atuação na ESF. Para
caracterizar a unidade, foram verificadas as rotinas de atendimento, segundo a
informação dos profissionais (época de início do pré-natal, número de consultas,
profissional que realiza a primeira consulta de pré-natal, acesso a exames, tempo de
retorno dos resultados dos exames, aplicação da penicilina na UBS, mecanismo de
abordagem/convocação de parceiros, atendimento de parceiros de gestantes com
DST’s, notificação de sífilis e profissional que realiza a notificação).
Para avaliação do conhecimento, verificou-se o acesso dos profissionais aos
protocolos assistenciais por meio de treinamento e manuais técnicos e sua
familiaridade com os mesmos, medida pelo percentual de acertos de questões
relacionadas ao protocolo. Para avaliação da sua atitude, averiguou-se seu
conhecimento acerca da situação da sífilis e da sífilis congênita em Teresina, sua
concordância em relação aos protocolos existentes e dificuldades na abordagem e
aconselhamento sobre sífilis na gestação. Para avaliação da sua prática, foram
analisadas as condutas relatadas para aconselhamento, testagem e tratamento da
gestante; abordagem e tratamento dos parceiros; notificação dos casos de sífilis na
gestação, bem como apresentados casos clínicos fictícios, baseados em casos
reais, para verificar a adequação do manejo considerando o protocolo do Ministério
da Saúde.
Para identificação das barreiras encontradas pelos profissionais em sua
prática assistencial, utilizou-se o modelo proposto por Cabana et al. (1999), que
apresenta os principais tipos de barreiras relacionadas à implementação de
protocolos clínicos, como: Barreiras relacionadas ao conhecimento: falta de
conhecimento da existência do protocolo e falta de familiaridade com o seu
conteúdo; Barreiras relacionadas às atitudes: não concordância com o protocolo,
não credibilidade nos resultados a serem obtidos com o protocolo, indisposição para
modificar práticas pré-existentes, não se sentir capaz de atuar como o protocolo
exige (abordagem de temas ligados à sexualidade e DST´s, por exemplo); Barreiras
relacionadas à prática: fatores externos, que podem estar relacionados ao paciente
(não adesão, comorbidades), ao próprio protocolo (complexidade, dificuldade de
utilização) ou ao ambiente organizacional (falta de insumos, tempo, apoio, entre
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outros). As estratégias propostas foram descritas de acordo com as barreiras
identificadas pelos profissionais.
Para análise dos conhecimentos, atitudes e práticas dos profissionais da
ESF foram utilizados indicadores de avaliação. Foi considerado como padrão de
avaliação 95% dos profissionais com conhecimento, atitude ou conduta adequados
para todos os indicadores. Vale destacar que não foram encontrados na literatura
parâmetros aceitáveis de proporção de profissionais com conhecimentos, atitude e
condutas adequadas de acordo com protocolos clínicos, para serem utilizados neste
estudo. Foi utilizado como parâmetro o percentual proposto pela OPAS e OMS para
os indicadores de monitoramento da sífilis na gestação (cobertura de pré-natal com
pelo menos 1 consulta; cobertura de testagem para HIV e sífilis em gestantes;
cobertura de tratamento com penicilina em gestantes com sífilis).

QUADRO 1: Indicadores relacionados à avaliação dos conhecimentos, atitudes e
práticas dos profissionais.
PADRÃO DE
INDICADOR
CONHECIMENTOS

Proporção

conhecimento

de

CÁLCULO

profissionais

correto

sobre

com
a

-

Número

de

AVALIAÇÃO

profissionais

conhecimentos

corretos

com

sobre

a

transmissão da sífilis na gestação de

transmissão da sífilis na gestação de

acordo com a idade gestacional (IG)

acordo

com

a

IG

/

total

95%

de

profissionais.
-

Proporção

conhecimento

de

profissionais

correto

sobre

com
a

-

Número

de

conhecimento

profissionais
correto

com

sobre

a

transmissão da sífilis na gestação de

transmissão da sífilis na gestação de

acordo com a fase da doença

acordo com a fase da doença/ total de

95%

profissionais
-

Proporção

de

profissionais

com

-

Número

de

profissionais

com

conhecimento correto sobre a meta de

conhecimento correto sobre a meta de

eliminação da sífilis congênita

eliminação da sífilis congênita/ total de

95%

profissionais
-

Proporção

de

profissionais

com

-

Número

de

profissionais
correto

com

conhecimento correto sobre a definição

conhecimento

de caso de sífilis congênita

definição de caso de sífilis congênita/

sobre

a
95%

total de profissionais
- Proporção de profissionais que revela

-

conhecimento

adequado

conhecimentos adequado

classificação

dos

treponêmicos.

sobre

testes

a
não

Número

classificação

de

profissionais

dos

com

sobre a

testes

não

treponêmicos/ total de profissionais.

95%
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-

Proporção

conhecimento

de

profissionais

correto

sobre

com
a

classificação dos testes rápidos

-Número

de

profissionais

conhecimento

correto

com

sobre

a

classificação dos testes rápidos/ total

95%

de profissionais
-

Proporção

conhecimento

de

profissionais

correto

sobre

com
a

classificação testes treponêmicos

-

Número

de

conhecimento

profissionais
correto

classificação

testes

com

sobre

a

treponêmicos/

95%

total de profissionais
-

Proporção

conhecimento
características

de

profissionais

correto
dos

sobre
testes

com

Proporção

Número

de

conhecimento

não

características

treponêmicos
-

-

as

profissionais
correto
dos

com

sobre
testes

as
não

95%

treponêmicos/ total de profissionais
de

profissionais

com

-

Número

de

conhecimento sobre as características

conhecimento

dos testes treponêmicos

características

profissionais
correto

com

sobre

dos

as

testes

95%

treponêmicos/ total de profissionais
-

Proporção

conhecimento

de

profissionais

correto

sobre

com
o

tratamento da sífilis primária

-

Número

de

conhecimento

profissionais
correto

sobre

com
o

tratamento da sífilis primária/ total de

95%

profissionais

-

Proporção de profissionais com

conhecimento

correto

sobre

o

tratamento da sífilis secundária

-

Número de profissionais com

conhecimento

correto

sobre

o

tratamento da sífilis secundária/ total

95%

de profissionais
-

Proporção

conhecimento

de

profissionais

correto

sobre

com
o

tratamento da sífilis terciária

-

Número

de

conhecimento

profissionais
correto

sobre

com
o

tratamento da sífilis terciária/ total de

95%

profissionais
-

Proporção

conhecimento

de

profissionais

adequado

relativo

com

-

Número

de

profissionais

com

ao

conhecimento adequado relativo ao

manejo da gestante que apresenta

manejo da gestante que apresenta

VDRL reagente com titulação baixa

VDRL reagente com titulação baixa/

95%

total de profissionais
-

Proporção

conhecimento

de

profissionais

adequado

relativo

com
ao

-

Número

de

conhecimento

profissionais
adequado

para

com
o

manejo do parceiro com VDRL não

relativo ao manejo do parceiro com

reator

VDRL não reator/ total de profissionais

-

Proporção

conhecimento

de

profissionais

adequado

relativo

com

-

Número

de

profissionais

95%

com

ao

conhecimento adequado relativo ao

manejo da gestante que apresenta

manejo da gestante que apresenta

queixas de alergia a penicilina

queixas de alergia a penicilina/ total de

95%

profissionais
-

Proporção

conhecimento

de

profissionais

adequado

relativo

com

-

Número

de

profissionais

com

ao

conhecimento adequado relativo ao

manejo da gestante que apresenta

manejo da gestante que apresenta

VDRL com titulação ascendente

VDRL com titulação ascendente/ total
de profissionais

95%
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ATITUDES

Proporção

de

profissionais

com

-

Número

de

profissionais

com

conhecimento correto sobre a situação

conhecimento correto sobre a situação

da sífilis congênita

da

sífilis

congênita/

total

de

95%

profissionais
-

Proporção

de

profissionais

com

-

Número

de

profissionais
correto

com

conhecimento correto sobre a incidência

conhecimento

sobre

a

da sífilis congênita

incidência da sífilis congênita/ total de

95%

profissionais
-

Proporção

de

profissionais

que

-

Número

de

profissionais

que

concordam e utilizam o protocolo do

concordam e utilizam o protocolo do

Ministério da Saúde para prevenção da

Ministério da Saúde para prevenção

sífilis congênita

da

sífilis

congênita/

total

95%

de

profissionais
PRÁTICAS

- Proporção de profissionais que adotam

- Número de profissionais que refere

a rotina adequada de testagem para

rotina adequada para sífilis durante a

sífilis durante a assistência pré-natal

assistência

pré-natal

/

total

de

95%

profissionais
- Proporção de profissionais que adotam

-Número de profissionais que adotam

a rotina adequada de aconselhamento

a rotina adequada de aconselhamento

pré-teste de sífilis durante a assistência

pré-teste

pré-natal

assistência

de

sífilis
pré-natal/

durante

a

total

de

95%

profissionais

- Proporção de profissionais que adotam

- Número de profissionais que adotam

a rotina adequada de aconselhamento

a rotina adequada de aconselhamento

pós-teste de sífilis durante a assistência

pós-teste

pré-natal

assistência

de

sífilis

durante

a

total

de

profissionais

com

pré-natal/

95%

profissionais
-

Proporção

conduta

de

profissionais

adequada

relativa

com
às

orientações de prevenção da SC

-

Número

conduta

de

adequada

relativa

às

orientações de prevenção da SC/ total

95%

de profissionais
-

Proporção

conduta

de

profissionais

adequada

relativa

com
às

orientações tratamento do parceiro

-

Número

conduta

de

profissionais

adequada

com

relativa

às

orientações para o tratamento do

95%

parceiro/ total de profissionais
-

Proporção

conduta

de

profissionais

adequada

relativa

com
às

orientações para o uso do preservativo

-

Número

conduta
orientações

de

profissionais

adequada
para

o

com

relativa

às

uso

do

95%

preservativo / total de profissionais
-

Proporção

de

profissionais

com

-

Número

de

profissionais

com

conduta adequada para o controle de

conduta adequada para o controle de

cura da sífilis

cura da sífilis/ total de profissionais

-

Proporção

de

profissionais

com

-

Número

de

profissionais

com

conduta adequada para a abordagem do

conduta adequada para a abordagem

parceiro

do parceiro/ total de profissionais

-

Proporção

de

profissionais

com

-

Número

de

profissionais

95%

95%

com

conduta adequada para o tratamento do

conduta adequada para o tratamento

parceiro

do parceiro/ total de profissionais

95%
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Para verificar se o conhecimento, a atitude e a prática dos profissionais
estão relacionados à categoria profissional (médico ou enfermeiro), foi realizada uma
análise bivariada com utilização do teste estatístico Qui-quadrado para verificar as
diferenças de proporções. Foi considerado um nível de significância de 5%. A
digitação dos dados foi realizada no programa Epidata 3.1 e toda análise foi
realizada com utilização do software SPSS versão 20.

5.6 Aspectos Éticos

Na realização deste estudo foram preservados e respeitados todos os
princípios éticos que regem a realização de pesquisas com seres humanos
conforme a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012c). O
projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa (CEP) da
Fundação Municipal de Saúde e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola
Nacional de Saúde Pública/Fiocruz (CAAE: 37305814.5.0000.5240). Foi entregue
junto do questionário o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
(ANEXO II) apresentando os objetivos do estudo.
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6 RESULTADOS

Dos 516 profissionais elegíveis para o estudo, 33 (6,4%) não foram
abordados pela pesquisadora, pois encontravam-se de férias, licença ou não foram
encontrados na unidade. Dos 483 profissionais abordados, 31 (6%) recusaram-se a
participar do estudo. Os principais motivos relatados pelos profissionais para recusa
em participar do estudo foram: a falta de tempo para responder o questionário
durante a carga-horária de trabalho (51,6%), devido ao número elevado de
perguntas; a não realização de atendimento pré-natal (32,3%); e nunca ter atendido
casos de sífilis (16,1%). Dos 452 questionários entregues, 83 (16,1%) não foram
devolvidos e 3 (0,58%) foram devolvidos em branco, resultando em 366
questionários disponíveis para análise, correspondendo a 70,9% dos elegíveis
(Figura 1). Dos 258 profissionais médicos elegíveis para o estudo, 62,4% dos
questionários estavam disponíveis para a análise e dos 258 enfermeiros, foram
79,1%.

Figura 1. Fluxograma de retorno dos questionários
PROFISSIONAIS ELEGÍVEIS (516)

QUESTIONÁRIOS NÃO
ENTREGUES (64):
FÉRIAS/LICENÇA (26), RECUSAS
(31), AUSÊNCIA DO
PROFISSIONAL NA ESF (07)

QUESTIONÁRIOS ENTREGUES (452)

QUESTIONÁRIOS NÃO
DEVOLVIDOS (83)
QUESTIONÁRIOS DEVOLVIDOS (369)

QUESTIONÁRIOS DEVOLVIDOS
EM BRANCO (03)

QUESTIONÁRIOS DISPONÍVEIS PARA ANÁLISE (366)
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Dos 366 questionários disponíveis para análise, 44% eram de profissionais
médicos e 56% de enfermeiros. A idade variou entre 22 e 73 anos (média de 43
anos e desvio padrão de 14,3). A maior parte dos profissionais encontrava-se na
faixa etária de 20 a 39 anos (47,7%). Os profissionais médicos eram
significativamente mais jovens que os enfermeiros, que apresentavam, em sua
maioria, idade superior a 40 anos. Em relação ao sexo, os profissionais da ESF
eram predominantemente do sexo feminino (78,6%), com proporção mais elevada
na categoria de enfermeiros (93,1%) quando comparado aos médicos (60,2%),
sendo essa diferença estatisticamente significativa (Tabela 2).
A maioria dos profissionais apresentava 10 anos ou mais anos de formado
(65,5%) e de atuação na ESF (54,8%). Os médicos, em sua maioria, possuíam
menos de 10 anos de atuação na ESF (59,6%), sendo essa diferença significativa
em relação aos enfermeiros, 70,1% dos quais relatavam atuar há mais de 10 anos
na ESF. Mais de 80% dos profissionais havia cursado algum tipo de pós-graduação,
sendo a metade desses cursos na área de Saúde da Família. Verifica-se que os
enfermeiros apresentavam mais cursos de especialização em Saúde da Família
enquanto os médicos referiram outros tipos de especialização em maior proporção
(Tabela 2).

Tabela 2: Caracterização dos profissionais que atuam na Estratégia Saúde da
Família, segundo categoria profissional. Teresina (PI), 2015.
Característica do
profissional

Total
(N=366/ 100%)
%
IC 95%

Médicos
(N=161/ 44%)
%
IC 95%

N
N
1. Idade (n=365)
20-39 anos
174
47,7
42,6-53,0
89
55,3
40-59 anos
148
40,5
35,4-45,8
49
30,4
60 anos ou mais
43
11,8
8,7-15,6
23
14,3
2. Sexo (n=364)
Feminino
286
78,6
73,9-82,6
97
60,2
Masculino
78
21,4
17,4-26,1
64
39,8
3.Tempo de formado (n=365)
Menos de 10 anos
126
34,5
29,7-39,7
65
40,4
10 anos ou mais
239
65,5
60,3-70,3
96
59,6
4.Tempo de atuação na ESFb
(n=365)
Menos de 10 anos
165
45,2
40,0-50,5
95
59,0
10 anos ou mais
200
54,8
49,5-60,1
66
41,0
5. Pós-graduação (n=365)
Sim
306
83,8
79,6-87,4
111
68,9
Não
59
16,1
12,6-20,4
50
31,1
6. Tipo de Pós-graduação
(n=306)
Saúde da Família
153
50,0
44,4-55,6
44
39,6
Outras
153
50,0
44,4-55,6
67
60,4
a = Teste estatístico Qui-quadrado; b = ESF (Estratégia Saúde da Família)

N

Enfermeiros
(N=204/ 56%)
%
IC 95%

p
valora

47,2-63,0
23,6-38,2
9,4-20,9

85
99
20

41,7
48,5
9,8

34,9-48,8
41,5-55,6
6,2-14,9

0,002

52,2-67,8
32,2-47,8

189
14

93,1
6,9

88,4-96,0
3,9-11,5

0,000

32,8-48,4
51,6-67,2

61
143

29,9
70,1

23,8-36,8
63,2-76,2

0,037

50,9-66,6
33,4-49,0

70
134

34,3
65,7

27,9-41,3
58,7-72,1

0,000

61,1-75,8
24,1-38,9

195
9

95,6
4,4

91,5-97,8
2,2-8,5

0,000

30,6-49,4
50,6-69,4

109
86

55,9
44,1

48,6-63,0
37,1-51,4

0,000
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A Tabela 3 apresenta as características da assistência pré-natal (PN)
prestada nas unidades de saúde da família. Segundo relato dos profissionais, mais
da metade das gestantes inicia o PN com mais de 12 semanas gestacionais e
recebem, em média, 7 ou mais consultas durante a gravidez. A maioria (71,5%)
relatou que a primeira consulta do pré-natal é realizada pelo profissional enfermeiro
em atendimento individual.
A maior parte dos profissionais afirmou que o exame de rotina mais utilizado
para o diagnóstico da sífilis é o VDRL (96,2%), com 3,8% referindo uso de teste
rápido. Aproximadamente um quarto dos profissionais relatou que o resultado desse
exame retorna para a unidade em menos de 15 dias, com a maioria referindo um
tempo de retorno entre 15 e 29 dias. Cerca de metade dos profissionais mencionou
que o tratamento para sífilis na gestação é realizado em qualquer horário de
funcionamento da UBS, enquanto 35,1% disseram que a unidade não faz aplicação
de penicilina benzatina (Tabela 3).
Mais de 80% dos profissionais afirmou que o tratamento do parceiro de
gestante com sífilis é feito pelo próprio pré-natalista ou pelo médico da ESF e 71,7%
relataram que a unidade de saúde dispõe de mecanismos para
convocação/abordagem dos mesmos. Quase a totalidade dos profissionais afirmou
que a notificação de casos de sífilis na gestação é realizada rotineiramente, sendo
na grande maioria dos casos de responsabilidade do próprio pré-natalista (Tabela 3).
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Tabela 3: Caracterização do pré-natal realizado nas Unidades Básicas de Saúde,
segundo relato dos profissionais. Teresina (PI), 2015.
Característica do pré-natal
1. Início do pré-natal (n=357)
Menos de 12 semanas
Entre 12 e 28 semanas
Mais de 28 semanas
2. Consultas pré-natal (n=363)
Menos de 4
4a7
7 ou mais
3. Primeira consulta pré-natal (n=365)
Enfermeiro em atendimento individual
Enfermeiro em atendimento coletivo
Médico em atendimento individual
Médico em atendimento coletivo
Outro
4. Diagnóstico da sífilis na gravidez (n=364)
VDRL
Teste rápido
5. Retorno do resultado do exame para UBS (n=345)
Menos de 15 dias
15 a 29 dias
30-60 dias
Mais de 60 dias
6. Tratamento realizado na UBS (n=356)
Não
Sim, em qualquer horário
Sim, em alguns horário
Não sabe informar
7. Atendimento dos parceiros de gestantes com DST’s
(n=358)
Profissional que realiza o pré-natal
Outro médico da unidade
Médico de outra unidade de saúde
Não existe fluxo definido
Outro
8. Mecanismo de abordagem/convocação de parceiros
(n=360)
Sim
Não
Não sabe informar
9. Notificação dos casos de sífilis
na gravidez (n=365)
Sim
Não
Não sabe informar
10. Responsável pela notificação dos casos de sífilis na
gravidez (n=355)
Profissional que realiza o pré-natal
Outro profissional da UBS
Coordenador da UBS
Profissional da regional de saúde
Outro

N

%

IC 95%

158
199
-

44,3
55,7
-

39,0-49,6
50,4-61,0
-

1
171
185

0,3
47,1
51,0

0,01-1,8
41,9-52,4
45,7-56,2

261
4
58
2
40

71,5
1,1
15,9
0,5
11,0

66,5-76,0
0,3-3,0
12,4-20,1
0,09-2,2
8,0-14,7

350
14

96,2
3,8

93,5-97,8
2,2-6,5

88
201
54
2

25,5
58,3
15,7
0,6

21,0-30,5
52,8-63,5
12,1-20,0
0,1-2,3

125
190
25
16

35,1
53,4
7,0
4,5

30,2-40,3
48,0-58,6
4,7-10,3
2,7-7,3

293
15
1
39
10

81,8
4,2
0,3
10,9
2,8

77,4-85,6
2,4-6,9
0,01-1,8
7,9-14,7
1,4-5,2

258
77
25

71,7
21,4
6,9

66,6-76,2
17,3-26,1
4,6-10,2

356
9

97,5
2,5

95,2-98,8
1,2-4,8

315
12
2
26

88,7
3,4
0,6
7,3

84,8-91,7
1,8-6,0
0,1-2,2
5,0-10,7

Mais da metade dos profissionais (69,2%) referiu já ter participado de
treinamentos sobre o manejo da sífilis na gravidez, sendo a maioria nos últimos
cinco anos (71,1%). O acesso aos manuais técnicos do Ministério da Saúde foi
elevado (76,5%), na grande maioria (77,9%) nos últimos cinco anos, com a leitura
completa dos mesmos sendo referida por 26,5% dos profissionais. Os enfermeiros
referiram maior participação em treinamentos e acesso a manuais, enquanto
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médicos referiram acesso mais recente a treinamentos e leitura mais completa dos
manuais, sendo todas essas diferenças estatisticamente significativas (Tabela 4).

Tabela 4: Acesso a manuais técnicos e treinamentos sobre manejo da sífilis na
gestação, segundo categoria profissional. Teresina (PI), 2015.
Total
N
1. Participação em
treinamentos (n=354)
Sim
245
Não
109
2. Tempo do último
treinamento (n=228)
Menos de 1 ano
26
1 a 5 anos
136
Mais de 5 anos
66
3. Acesso a manuais
técnicos (n=362)
Sim
277
Não
85
4. Tempo de acesso ao
manual (n=254)
Menos de 1 ano
58
1 a 5 anos
140
Mais de 5 anos
56
5. Leitura completa dos
manuais (n=275)
Não
8
Sim, totalmente
73
Sim, parcialmente
194
a = Teste estatístico Qui-quadrado

Médicos
%
IC 95%

N

Enfermeiros
%
IC 95%

%

IC 95%

N

69,2
30,8

64,1-74,0
26,1-36,0

80
75

51,6
48,4

43,5-59,6
40,3-56,5

165
34

82,9
17,1

76,8-87,7
12,3-23,2

11,4
59,7
28,9

7,7-16,4
53,0-66,0
23,2-35,4

16
33
23

22,2
45,8
31,9

13,6-33,8
34,2-58,0
21,7-44,1

10
103
43

6,4
66,0
27,6

3,3-11,8
58,0-73,3
20,8-35,4

76,5
23,5

71,7-80,7
19,3-28,2

112
48

70,0
30,0

62,2-76,8
23,1-37,8

165
37

81,7
18,3

75,5-86,6
13,4-24,5

22,8
55,1
22,1

17,9-28,6
48,8-61,3
17,2-27,7

20
58
23

19,8
57,4
22,8

12,8-29,2
47,2-67,1
15,3-32,4

38
82
33

24,8
53,6
21,6

18,4-32,6
45,4-61,6
15,5-29,1

2,9
26,5
70,5

1,3-5,9
21,5-32,2
64,7-75,8

3
40
68

2,7
36,0
61,3

0,7-8,3
27,3-45,7
51,5-70,2

5
33
126

3,0
20,1
76,8

1,1-7,3
14,4-27,2
69,5-82,9

p valora

0,000

0,001

0,009

0,645

0,013

A tabela 5 apresenta os conhecimentos dos profissionais de saúde acerca
da sífilis na gestação e da sífilis congênita. Quase a totalidade dos profissionais
afirmou que a sífilis pode ocorrer em qualquer época da gestação, mas apenas
metade referiu que a taxa de transmissão vertical depende da fase da doença
materna. Mais da metade dos profissionais referiu não conhecer a meta de
eliminação da sífilis congênita adotada pelo Ministério da Saúde, com 27,4% tendo
referido a meta correta. O critério para definição de caso de sífilis congênita mais
referido foi o tratamento inadequado da mãe (65,2%), enquanto o menos citado foi a
ausência de tratamento do parceiro (31,2%). Cerca de 7% dos profissionais
desconhecia a definição de caso de SC vigente.
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Tabela 5: Conhecimentos dos profissionais da Estratégia Saúde da Família acerca
da sífilis na gestação e da sífilis congênita, segundo categoria profissional. Teresina
(PI), 2015.

N

%

Total
IC 95%

1. Transmissão da sífilis
na gravidez (IG)a (n=362)
Apenas no início da
4
1,1
0,3-3,0
gestação
Apenas no final da
1
0,2
0,01-1,8
gestação
Em qualquer época da
355
98,1
95,9-99,1
gestação
Não sabe informar
2
0,6
0,09-2,2
2. Transmissão da sífilis
na gravidez (Fase da
doença) (n=365)
É baixa em qualquer
5
1,4
0,5-3,3
fase da doença
É elevada em
168
46,0
40,8-51,3
qualquer fase da
doença
Depende da fase da
194
53,2
47,9-58,3
doença, sendo maior
nas fases primárias e
secundárias
Não sabe informar
20
5,5
3,5-8,5
3.Meta de eliminação da
sífilis congênita (n=350)
<=0,5 casos por 1000
96
27,4
22,9-32,5
nascidos vivos
>0,5 e < 5 casos por
47
13,4
10,1-17,5
1000 nascidos vivos
5 a 10 casos por 1000
6
1,7
0,7-3,9
nascidos vivos
O MS não tem meta
de eliminação
Não sabe informar
201
55,2
52,0-62,6
4. Definição de caso de
sífilis congênita (n=365)b
Sinais da doença ou
211
57,8
52,5-62,9
VDRL maior que o
materno
Mãe tratada menos de
172
47,1
41,9-52,4
30 dias antes do parto
Tratamento
238
65,2
60,0-70,0
inadequado da mãe
Parceiro não recebeu
114
31,2
26,6-36,3
tratamento
Não conhece
27
7,4
5,0-10,7
a= IG (Idade Gestacional); b= Questão com múltiplas respostas

N

Médicos
%
IC 95%

N

Enfermeiros
%
IC 95%

3

1,9

0,3-4,7

1

0,5

0,02-3,1

-

-

-

1

0,5

0,02-3,1

156

97,5

93,3-99,2

199

98,5

95,4-99,6

1

0,6

0,03-3,2

1

0,5

0,02-3,1

3

1,9

0,5-5,8

2

1,0

0,2-3,9

61

37,9

30,5-45,9

107

52,5

45,4-59,4

92

57,1

49,1-64,8

102

50,0

43,2-56,8

10

6,2

3,2-11,4

10

4,9

2,5-9,1

40

25,6

19,1-33,4

56

28,9

22,7-35,9

23

14,7

9,7-21,5

24

12,4

8,2-18,0

-

-

-

6

3,1

1,3-6,9

-

-

-

-

-

-

93

59,6

51,4-67,3

108

55,7

48,4-62,7

107

66,5

58,5-73,6

104

51,0

43,9-58,0

88

54,7

46,6-62,4

84

41,2

34,4-48,3

102

63,4

55,4-70,7

136

66,7

59,7-73,0

51

31,7

24,7-39,5

63

30,9

24,7-37,8

13

8,1

4,5-13,7

14

6,9

3,9-11,5

Na tabela 6, foram comparados os conhecimentos corretos sobre sífilis na
gestação e sífilis congênita segundo categoria profissional, sendo consideradas
corretas as respostas: “Transmissão vertical (TV) pode ocorrer em qualquer fase da
gestação”. “Transmissão vertical depende da fase da doença materna”; “meta de
eliminação ≤ 0,5 por 1000 nascidos vivos” e “definição de caso de SC” quando
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profissional citou os quatro critérios de definição (criança apresentar sinais da
doença ou VDRL com título maior que o VDRL materno; mãe tratada menos de 30
dias antes do parto, mesmo que criança não apresente sintomas da doença ou
exame alterado; mãe que recebeu tratamento inadequado, mesmo que criança não
apresente sintomas da doença ou exame alterado; parceiro da gestante não tratado,
mesmo que criança não apresente sintomas da doença ou exame alterado).
Verifica-se que apenas metade dos profissionais apresentava conhecimento
correto sobre a transmissão vertical da sífilis segundo fase da doença materna e
apenas 12,6% citaram corretamente todos os critérios de definição de casos de SC,
sendo observada maior proporção de acerto entre os médicos, com diferença
estatisticamente significativa. O conhecimento sobre a ocorrência de TV da doença
em qualquer época da gestação foi elevado, de quase 100%, enquanto o
conhecimento sobre a meta de eliminação da SC foi observado em 26,3%, não
sendo observadas diferenças significativas entre as categorias profissionais (Tabela
6).

Tabela 6: Proporção de respostas corretas dos profissionais da Estratégia Saúde da
Família acerca da sífilis na gestação e da sífilis congênita, segundo categoria
profissional, Teresina (PI), 2015.
Total

Médicos
N
%

Enfermeiros
N
%

N
%
1. Transmissão da sífilis na gravidez (IG)b (n=365)
Resposta correta
355
97,3
156
96,9
199
Resposta incorreta
10
2,7
5
3,1
5
2. Transmissão da sífilis na gravidez (Fase da
doença) (n=340)
Resposta correta
168
49,4
85
57,0
83
Resposta incorreta
172
50,6
64
43,0
108
3. Meta de eliminação da sífilis congênita (n=365)
Resposta correta
96
26,3
40
24,8
56
Resposta incorreta
68
18,6
28
17,4
40
Não sabe informar
201
55,1
93
57,8
108
4. Definição de caso de sífilis congênita (n=365)c
Resposta correta
46
12,6
27
16,8
19
Resposta incorreta
319
87,4
134
83,2
185
a = Teste estatístico Qui-quadrado; b = IG (Idade Gestacional); c = Questão com múltiplas respostas

p valora

97,5
2,5

0,704

43,5
56,5

0,009

27,5
19,6
52,9

0,654

9,3
90,7

0,033

Quando questionados sobre os testes diagnósticos da sífilis na gestação, a
maioria dos profissionais classificou o VDRL como um exame não treponêmico e o
FTA-Abs como exame treponêmico, mas menos da metade classificou corretamente
o teste rápido como exame treponêmico. As características mais citadas do VDRL
foram seu uso para controle de cura e o fato desse exame apresentar reação
cruzada com outros diagnósticos. Já as características mais citadas dos testes
treponêmicos foram ser um exame qualitativo (61,9%), ser usado para controle de
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cura (27,1%) e se tornar não reagente após tratamento adequado (25,2%) (Tabela
7).
Tabela 7: Conhecimentos dos profissionais da Estratégia Saúde da Família sobre os
testes diagnósticos da sífilis na gestação, segundo categoria profissional. Teresina
(PI), 2015.

N
1. Classificação do VDRL
(n=359)
Não treponêmico
289
Treponêmico
56
Não sabe informar
14
2. Classificação Teste rápido de
sífilis (n=346)
Não treponêmico
122
Treponêmico
169
Não sabe informar
55
3. Classificação do FTAAbs/TPHA (n=354)
Não treponêmico
15
Treponêmico
294
Não sabe informar
45
4. Características do VDRL
(n=365)a
Exame qualitativo
112
Se torna não reagente após
97
tratamento adequado
Usado para controle de cura
258
Reação cruzada com outras
211
infecções
Não sabe interpretar
2
5. Características testes
treponêmicos (n=365)b
Exame qualitativo
226
Se torna não reagente após
92
tratamento adequado
Usado para controle de cura
99
Reação cruzada com outras
34
infecções
Não sabe interpretar
31
a e b= Questões com múltiplas respostas

Total
%
IC 95%

N

Médicos
%
IC 95%

N

Enfermeiros
%
IC 95%

80,5
15,6
3,9

75,9-84,4
12,1-19,9
2,2-6,6

140
16
3

88,1
10,0
1,9

81,7-92,5
6,0-16,1
0,5-5,8

149
40
11

74,5
20,0
5,5

67,8-80,3
14,8-26,3
2,9-9,9

35,3
48,8
15,9

30,3-40,6
43,5-54,2
12,3-20,3

58
79
16

37,9
51,6
10,5

30,3-46,1
43,4-59,7
6,3-16,7

64
90
39

33,2
46,6
20,2

26,7-40,3
39,5-53,9
14,9-26,7

4,2
83,1
12,7

2,5-7,0
78,6-86,7
9,5-16,7

10
139
8

6,4
88,5
5,1

3,3-11,7
82,2-92,9
2,4-10,1

5
155
37

2,5
78,7
18,8

0,9-6,1
71,3-81,3
13,6-24,8

30,7
26,6

26,0-35,7
22,2-31,5

40
42

24,8
26,1

18,5-32,4
19,6-33,7

72
55

35,3
27,0

28,8-42,3
21,1-33,7

70,7
57,8

65,7-75,2
52,5-62,9

119
121

73,9
75,2

66,3-80,4
67,6-81,5

139
90

68,1
44,1

61,2-74,4
37,2-51,2

0,5

0,09-2,2

1

0,6

0,03-3,9

1

0,5

0,02-3,1

61,9
25,2

56,7-66,9
20,9-30,0

116
42

72,0
26,1

64,3-78,7
19,6-33,7

110
50

53,9
24,5

46,8-60,8
18,9-31,1

27,1
9,3

22,7-32,0
6,6-12,9

43
13

26,7
8,1

20,2-34,3
4,5-13,7

56
21

27,5
10,3

21,6-34,2
6,6-15,5

8,5

5,9-11,9

7

4,3

1,9-9,1

24

11,8

7,8-17,2

Na tabela 8, foram correlacionados os conhecimentos corretos sobre os
testes diagnósticos da sífilis na gestação com a categoria profissional. Foram
consideradas corretas as respostas: “VDRL é um teste não treponêmico”; “Teste
rápido é um teste treponêmico”; ”FTA-Abs/TPHA é um teste treponêmico“. Quanto
às características do exame VDRL, considerou-se conhecimento correto quando o
profissional referiu todas as seguintes respostas: ser esse um exame qualitativo, se
tornar não reagente após tratamento adequado, ser usado para controle de cura e
apresentar reação cruzada com outras infecções. Já para os exames treponêmicos
a única resposta considerada correta foi ser um exame qualitativo.
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Observa-se que os profissionais apresentaram um maior percentual de
acerto sobre a classificação do VDRL e FTA-Abs/TPHA e percentual de acerto mais
baixo sobre a classificação dos testes rápidos, sendo notada uma maior proporção
de acerto entre os médicos, com diferença estatisticamente significativa apenas para
classificação do VDRL e FTA-Abs/TPHA. O conhecimento correto sobre as
características dos testes treponêmicos foi inferior a 50%, enquanto menos de 5%
dos profissionais citaram todas as características corretas do exame VDRL. Os
profissionais médicos apresentaram maior acerto das características dos exames
treponêmicos, sendo essa diferença estatisticamente significativa (Tabela 8).
Tabela 8: Proporção de respostas corretas dos Profissionais da Estratégia Saúde da
Família sobre os testes diagnósticos da sífilis na gestação, segundo categoria
profissional. Teresina (PI), 2015.
Total
N

Médicos
%

1. Classificação do VDRL (n=365)
Resposta correta
289
79,2
Resposta incorreta
76
20,8
2. Classificação Teste rápido de sífilis (n=365)
Resposta correta
169
46,3
Resposta incorreta
196
53,7
3. Classificação do FTA-Abs/TPHA (n=365)
Resposta correta
294
80,5
Resposta incorreta
71
19,5
4. Características do VDRL (n=365)b
Resposta correta
8
2,2
Resposta incorreta
357
97,8
5. Características testes treponêmicos (n=365)c
Resposta correta
142
40,8
Resposta incorreta
206
59,2
a = Teste estatístico Qui-quadrado; b e c= Questões com múltiplas respostas

Enfermeiros

p valora

N

%

N

%

140
21

87,0
13,0

149
55

73,0
27,0

0,001

79
82

49,1
50,9

90
114

44,1
55,9

0,346

139
22

86,3
13,7

155
49

76,0
24,0

0,009

5
156

3,1
96,9

3
201

1,5
98,5

0,289

76
80

48,7
51,3

66
126

34,4
65,6

0,007

A tabela 9 mostra os conhecimentos dos profissionais da ESF sobre o
tratamento da sífilis na gestação, segundo a categoria profissional. A maioria dos
profissionais referiu tratar a sífilis primária com a dose recomendada pelo MS, porém
13,6% mencionaram realizar esse tratamento com três doses de Penicilina
Benzatina (dose total de 7.200.000 UI). Resultado semelhante foi observado em
relação ao tratamento para sífilis secundária ou latente recente, onde 75,6%
informaram que tratam conforme a dose preconizada, enquanto 16,6% adotaram o
esquema que é utilizado para sífilis terciária. Mais de 90% dos profissionais citaram
o tratamento correto para sífilis terciária, latente tardia ou de duração ignorada
(Penicilina Benzatina, 2.400.000 U IM, três doses com intervalo de uma semana).
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Tabela 9: Conhecimentos dos profissionais da Estratégia Saúde da Família sobre o
tratamento da sífilis na gestação, segundo categoria profissional. Teresina (PI),2015.

N
1. Tratamento sífilis primária
(N=353)
Penicilina Benzatina, 2.400.000
U, IM, dose única
Penicilina Benzatina, 2.400.000
U, IM, duas doses com intervalo
de uma semana
Penicilina Benzatina, 2.400.000
U, IM, três doses com intervalo
de uma semana
Não sabe tratar essa forma da
doença
2. Tratamento sífilis secundária
ou latente recente (N=356)
Penicilina Benzatina, 2.400.000
U IM, dose única
Penicilina Benzatina, 2.400.000
U IM, duas doses com intervalo
de uma semana
Penicilina Benzatina, 2.400.000
U IM, três doses com intervalo
de uma semana
Outro tratamento com penicilina
benzatina
Outro tratamento com outra
medicação
Não sabe tratar essa forma da
doença
3. Tratamento sífilis terciária,
latente tardia ou de duração
ignorada (N=351)
Penicilina Benzatina, 2.400.000
U IM, dose única
Penicilina Benzatina, 2.400.000
U IM, duas doses com intervalo
de uma semana
Penicilina Benzatina, 2.400.000
U IM, três doses com intervalo
de uma semana
Outro tratamento com penicilina
benzatina
Outro tratamento com outra
medicação
Não sabe tratar essa forma da
doença

Total
%
IC 95%

N

Médicos
%
IC 95%

N

Enfermeiros
%
IC 95%

280

79,3

74,6-83,3

129

81,6

74,5-87,2

151

77,4

70,8-83,0

19

5,4

0,3-8,4

9

5,7

2,8-10,9

10

5,1

2,6-9,5

48

13,6

10,3-17,7

20

12,7

8,1-19,1

28

14,4

9,9-20,2

6

1,7

0,7-3,8

-

-

-

6

3,1

1,2-6,9

17

4,8

2,8-7,7

9

5,7

2,8-10,8

8

4,1

1,9-8,1

269

75,6

70,7-79,8

120

75,5

67,9-81,8

149

75,6

68,9-81,3

59

16,6

12,9-20,9

27

17,0

11,7-23,9

32

16,2

11,5-22,3

1

0,3

0,01-1,8

1

0,6

0,03-4,0

-

-

-

1

0,3

0,01-1,8

1

0,6

0,03-4,0

-

-

-

9

2,5

1,2-4,9

1

0,6

0,03-4,0

8

4,1

1,9-8,1

5

1,4

0,5-3,5

2

1,3

0,2-5,0

3

1,6

0,4-4,8

7

2,0

0,9-4,2

5

3,2

1,2-7,6

2

1,0

0,2-4,1

319

90,9

87,2-93,6

145

91,8

86,0-95,4

174

90,2

84,8-93,8

1

0,3

0,01-1,8

-

-

-

1

0,5

0,03-3,3

2

0,6

0,1-2,3

2

1,3

0,2-5,0

-

-

-

17

4,8

2,9-7,8

4

2,5

0,8-6,8

13

6,7

3,8-11,5

A tabela 10 exibe a proporção de acerto dos profissionais em relação ao
conhecimento do tratamento da sífilis na gestação, de acordo com as fases da
doença. Foi considerado como resposta correta: “O tratamento preconizado pelo MS
para uma gestante com diagnóstico de sífilis primária é Penicilina Benzatina
(2.400.000 U IM, dose única)”; “O tratamento preconizado pelo MS para sífilis
secundária ou latente recente é Penicilina Benzatina, (2.400.000 U IM, duas doses,
com intervalo de uma semana)”; “O tratamento preconizado para sífilis terciária,
latente tardia ou de duração ignorada é Penicilina Benzatina (2.400.000 U IM, três
doses, com intervalo de uma semana)”.
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Uma elevada proporção de profissionais respondeu corretamente sobre o
tratamento da sífilis na gestação, de acordo com as fases da doença. Não houve
diferença significativa de proporção de acerto entre as categorias profissionais
(Tabela 10).
Tabela 10: Proporção de respostas corretas dos profissionais da Estratégia Saúde
da Família sobre o tratamento da sífilis na gestação, segundo categoria profissional.
Teresina (PI), 2015.
Total
1. Tratamento sífilis primária (N=365)
Resposta correta
Resposta incorreta
2. Tratamento sífilis secundária ou latente
recente (N=365)
Resposta correta
Resposta incorreta
3. Tratamento sífilis terciária, latente tardia ou
de duração ignorada (N=365)
Resposta correta
Resposta incorreta
a = Teste estatístico Qui-quadrado

Médicos
N
%

Enfermeiros
N
%

p valora

N

%

280
85

76,7
23,3

129
32

80,1
19,9

151
53

74,0
26,0

0,171

269
96

73,7
26,3

120
41

74,5
25,5

149
55

73,0
27,0

0,421

319
46

87,4
12,6

145
16

90,1
9,9

174
30

85,3
14,7

0,173

A tabela 11 mostra as atitudes dos profissionais que atuam na ESF,
relacionadas à situação da sífilis congênita em Teresina e à concordância deles com
o protocolo do Ministério da Saúde, segundo a categoria profissional. Quase 40%
dos profissionais não souberam informar a situação da sífilis congênita, porém
30,9% referiram que o município de Teresina apresenta um elevado número de
casos de SC com formas graves da doença.
Cerca de 70% dos profissionais não soube informar a incidência da SC em
Teresina e 80,2% informaram que concordavam e utilizavam o protocolo do
Ministério da Saúde. Apenas 5,4% não concordavam com o protocolo e quase 10%
dos profissionais referiram que desconhecem as recomendações do MS sobre a
transmissão vertical da sífilis (Tabela 11).
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Tabela 11: Atitudes dos profissionais da Estratégia Saúde da Família em relação à
situação da sífilis congênita em Teresina e concordância com o protocolo do
Ministério da Saúde, segundo categoria profissional. Teresina (PI), 2015.

1. Situação da sífilis congênita em
Teresina (n=362)
Não representa um problema de
saúde pública
Afeta apenas os filhos de gestantes
sem pré-natal
Elevado número de casos com
formas leve da doença
Elevado número de casos com
formas graves da doença
Não sabe informar
Outro
2. Incidência da sífilis em Teresina
(n=354)
<=0,5 casos por 1000 nascidos
vivos
>0,5 e < 5 casos por 1000 nascidos
vivos
5 a 10 casos por 1000 nascidos
vivos
Mais de 10 casos por 1000
nascidos vivos
Não sabe informar
3. Concordância e adoção do
protocolo (n=354)
Concordo e utilizo
Concordo, mas não utilizo
Não concordo, mas utilizo
Não concordo e não utilizo
Não conhece o protocolo
Outra posição

N

Total
%
IC 95%

N

Médicos
%
IC 95%

N

Enfermeiros
%
IC 95%

7

1,9

0,8-4,1

3

1,9

0,5-5,9

4

2,0

0,6-5,3

21

5,8

3,7-8,8

13

8,2

4,6-13,9

8

3,9

1,8-7,8

75

20,7

16,7-25,3

30

19,0

13,4-26,1

45

22,1

16,7-28,5

112

30,9

26,3-36,0

47

29,7

22,9-37,6

65

31,9

25,6-38,8

144

39,8

34,7-45,0

64

40,5

32,9-48,6

80

39,2

32,5-46,3

3

0,8

0,2-2,6

1

0,6

0,03-4,0

2

1,0

0,2-3,9

7

2,9

0,8-4,2

3

1,9

0,5-5,9

4

2,0

0,6-5,5

38

10,7

7,7-14,5

21

13,3

8,6-19,8

17

8,7

5,3-13,7

39

11,0

8,0-14,9

13

8,2

4,6-13,9

26

13,3

9,0-19,0

14

4,0

2,2-6,7

4

2,5

0,8-6,8

10

5,1

2,6-9,4

256

72,3

67,3-76,8

117

74,1

66,4-80,5

139

70,9

63,9-77,0

284
8
14
5
35
8

80,2
2,3
4,0
1,4
9,9
2,3

75,6-84,2
1,0-4,6
2,3-6,7
0,5-3,4
7,1-13,6
1,0-4,6

133
1
7
4
10
3

84,2
0,6
4,4
2,5
6,3
1,9

77,3-89,3
0,03-4,0
1,9-9,3
0,8-6,8
3,2-11,6
0,5-5,9

151
7
7
1
25
5

77,0
3,6
3,6
0,5
12,8
2,6

70,4-82,6
1,6-7,5
1,6-7,5
0,02-3,2
8,6-18,4
0,9-6,2

A tabela 12 apresenta a proporção de respostas corretas dos profissionais
da Estratégia Saúde da Família sobre a situação da sífilis congênita em Teresina e a
concordância com o protocolo do Ministério da Saúde, segundo categoria
profissional. Foi avaliado como resposta correta: “A SC no município de Teresina
apresenta um número elevado de casos, com formas graves da doença, incluindo
óbitos fetais e neonatais”; “A incidência atual de SC é de 5 a 10 casos por 1.000
nascidos”; “Concordo e utilizo o protocolo atual do Ministério da Saúde que
recomenda que toda gestante com VDRL reagente que não tenha tratamento
anterior para sífilis, seja tratada na gestação atual, independente do título do exame
VDRL e da disponibilidade de testes confirmatórios”.
Aproximadamente 70% dos profissionais apresentou conhecimento
insuficiente sobre a situação epidemiológica da SC, no momento do estudo. A
proporção de acerto foi maior entre os enfermeiros, principalmente sobre a situação
da SC em relação à quantidade e à gravidade dos casos, mas não se observou uma
diferença estatisticamente significativa entre as categorias. Aproximadamente 80%

53

dos profissionais responderam que concordavam e utilizavam o protocolo do
Ministério da Saúde, sendo verificada maior concordância e adesão entre os
profissionais médicos (p<0,05) (Tabela 12).
Tabela 12: Proporção de respostas corretas dos profissionais da Estratégia Saúde
da Família em relação à situação da sífilis congênita em Teresina e concordância
com o protocolo do Ministério da Saúde, segundo categoria profissional. Teresina
(PI), 2015.
Total

Médicos
N
%

Enfermeiros
N
%

N

%

Resposta correta

114

31,2

48

29,8

138

67,6

Resposta incorreta

251

68,8

113

70,2

66

32,4

39

10,7

13

8,1

26

12,7

Resposta incorreta

59

16,2

28

17,4

31

15,2

Não sabe informar

267

73,2

120

74,5

147

72,1

Concordo e utilizo

286

78,4

135

83,9

151

74,0

Outras atitudes

79

21,6

26

16,1

53

26,0

p valora

1. Situação da sífilis congênita em Teresina (n=365)
0,603

2. Incidência da sífilis em Teresina (n=365)
Resposta correta

0,336

3. Concordância e adoção do protocolo (n=365)
0,024

a = Teste estatístico Qui-quadrado

A Tabela 13 apresenta as dificuldades referidas pelos profissionais no
aconselhamento das gestantes. A maioria dos profissionais relatou não ter
dificuldade na abordagem da gestante com sífilis, com exceção na conversa com
seu parceiro. Pelo menos algum tipo de dificuldade foi identificado para cada tipo de
abordagem. Aproximadamente 26,5% referiram ter alguma dificuldade para
conversar sobre a forma de infecção da sífilis com a gestante, 12% disseram que
têm alguma dificuldade para informar as consequências da doença para o bebê,
19,6% possuem alguma dificuldade para explicar o resultado do exame, 8,1% para
orientar sobre o tratamento, 9,5% para orientar sobre o uso do preservativo e 19,1%
apresentaram muita dificuldade de conversar com o parceiro. A diferença de
proporção de respostas entre as categorias profissionais não foi estatisticamente
significativa.
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Tabela 13: Atitudes dos profissionais da Estratégia Saúde da Família em relação às
dificuldades na abordagem de uma gestante com diagnóstico de sífilis, segundo
categoria profissional. Teresina (PI), 2015.
Total
Dificuldades
N
%
IC 95%
1. Conversar sobre
a infecção (N=358)
Nenhuma
256
71,5
66,5-76,1
Alguma
95
26,5
22,1-31,5
Muita
7
2,0
0,8-4,2
2. Informar sobre as
consequências para
o bebê (N=359)
Nenhuma
311
86,6
82,6-89,9
Alguma
43
12,0
8,9-15,9
Muita
5
1,4
0,5-3,4
3. Explicar o
resultado do exame
(N=358)
Nenhuma
281
78,5
73,8-82,6
Alguma
70
19,6
15,6-24,1
Muita
7
2,0
0,8-4,1
4. Orientar sobre o
tratamento (N=359)
Nenhuma
325
90,5
86,8-93,3
Alguma
29
8,1
5,6-11,5
Muita
5
1,4
0,5-3,4
5. Orientar sobre
uso do preservativo
(N=358)
Nenhuma
319
89,1
85,3-92,0
Alguma
34
9,5
6,7-13,1
Muita
5
1,4
0,5-3,4
6. Conversar com o
parceiro (N=358)
Nenhuma
135
37,7
32,7-43,0
Alguma
153
42,7
37,6-48,0
Muita
70
19,6
15,6-24,1
a = Teste estatístico Qui-quadrado

N

Médicos
%
IC 95%

N

Enfermeiros
%
IC 95%

p valora

112
41
3

71,8
26,3
1,9

63,9-78,5
19,7-34,0
0,03-4,0

144
54
4

71,3
26,7
2,0

64,4-77,3
20,9-33,5
0,6-5,3

0,994

135
18
3

86,5
11,5
1,9

79,9-91,3
7,2-17,9
0,5-5,9

176
25
2

86,7
12,3
1,0

81,0-90,9
8,3-17,8
0,2-3,9

0,740

121
31
4

77,6
19,9
2,6

70,0-83,7
14,1-27,2
0,8-6,8

160
39
3

79,2
19,3
1,5

72,4-84,1
14,2-25,4
0,4-4,6

0,752

140
13
3

89,7
8,3
1,9

83,6-93,8
4,7-14,1
0,5-5,9

185
16
2

91,1
7,9
1,0

86,1-94,5
4,7-12,7
0,2-3,9

0,741

135
19
2

86,5
12,2
1,3

79,9-91,3
7,6-18,6
0,2-5,0

184
15
3

91,1
7,4
1,5

86,1-94,5
4,4-12,2
0,4-4,6

0,313

60
65
31

38,5
41,7
19,9

30,9-46,6
33,9-49,8
14,1-27,2

75
88
39

37,1
43,6
19,3

30,5-44,2
36,7-50,7
14,2-25,6

0,937

A tabela 14 apresenta as práticas dos profissionais da ESF sobre a testagem
da sífilis na gestante por categoria profissional. Mais de 80% dos profissionais
solicitam os dois exames de rotina durante o pré-natal no 1º e 3º trimestres,
enquanto 17,9% adotam outras rotinas, com solicitação de apenas um exame
(7,4%), de três exames (8,0%) ou em trimestres gestacionais diferentes (2,5%). O
aconselhamento pré-teste é realizado sempre por 50,3% dos profissionais, enquanto
que 13,6% nunca o fazem. Aproximadamente 60% dos profissionais referiu que
realiza sempre o aconselhamento pós-teste, enquanto que 6,9% dos profissionais
nunca o realizam.
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Tabela 14: Práticas dos profissionais da Estratégia Saúde da Família em relação à
testagem da sífilis na gestação, segundo categoria profissional. Teresina (PI), 2015.
N
1. Rotina de solicitação do
VDRL (N=363)
1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
1º e 3º trimestres
1º e 2º trimestres
2º e 3º trimestres
1º, 2º e 3º trimestres
2. Aconselhamento pré-teste
(N=360)
Nunca
Às vezes
Sempre
3. Aconselhamento pós-teste
(N=360)
Nunca
Às vezes
Sempre

Total
%
IC 95%

N

Médicos
%
IC 95%

N

Enfermeiros
%
IC 95%

27
298
9
29

7,4
82,1
2,5
8,0

5,0-10,8
77,7-85,8
1,2-4,8
5,5-11,4

13
123
2
21

8,2
77,4
1,3
13,2

4,6-13,9
69,9-83,4
0,2-4,9
8,5-19,7

14
175
7
8

6,9
85,8
3,4
3,9

3,9-11,5
80,0-90,1
1,5-7,2
1,8-7,8

49
130
181

13,6
36,1
50,3

10,3-17,7
31,2-41,3
44,9-55,5

20
67
71

12,7
42,4
44,9

8,1-19,1
34,7-50,5
37,1-53,0

29
63
110

14,4
31,2
54,5

9,9-20,1
24,9-38,1
47,3-61,4

25
106
229

6,9
29,4
63,6

4,6-10,2
24,8-34,5
58,4-68,5

8
47
104

5,0
29,6
65,4

2,4-10,1
22,9-37,6
57,8-73,0

17
59
125

8,5
29,4
62,2

5,1-13,3
23,1-36,1
54,8-68,5

A tabela 15 apresenta a proporção de respostas corretas dos profissionais
da Estratégia Saúde da Família sobre sua prática em relação à testagem da sífilis,
conforme categoria profissional. Foi analisado como resposta correta: “O exame
para o diagnóstico de sífilis na gestação é realizado rotineiramente no 1º e 3º
trimestres gestacionais”; “A solicitação dos exames de rotina devem sempre ser
realizada mediante aconselhamento pré-teste”; “Durante a entrega do resultado do
exame para sífilis deve sempre ser feito o aconselhamento pós-teste com avaliação
de situações de risco da gestante”.
Mais de 80% dos profissionais relataram conduta correta em relação à rotina
de testagem para sífilis no pré-natal, sendo este percentual significativamente maior
entre os enfermeiros. Aproximadamente metade dos profissionais referiu uma
prática adequada de sempre oferecer a testagem mediante aconselhamento préteste, enquanto esse valor foi de 62,3% para o aconselhamento pós-teste. As
diferenças observadas entre os médicos e enfermeiros para a prática do
aconselhamento não foram estatisticamente significativas (Tabela 15).
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Tabela 15: Proporção de respostas corretas dos profissionais da Estratégia Saúde
da Família em relação à prática de testagem da sífilis na gestação, segundo
categoria profissional. Teresina (PI), 2015.
Total
1. Rotina de solicitação do VDRL (N=365)
Conduta adequada
Conduta inadequada
2. Aconselhamento pré-teste (N=365)
Conduta adequada
Conduta inadequada
3. Aconselhamento pós-teste (N=365)
Conduta adequada
Conduta inadequada
a = Teste estatístico Qui-quadrado

Médicos
N
%

Enfermeiros
N
%

p valora

N

%

298
67

81,6
18,4

123
38

76,4
23,6

175
29

85,8
14,2

0,021

181
184

49,6
50,4

71
90

44,1
55,9

110
94

53,9
46,1

0,062

229
136

62,7
37,3

104
57

64,6
35,4

125
79

61,3
38,7

0,515

A tabela 16 apresenta as condutas dos profissionais da ESF relacionadas ao
tratamento da sífilis na gravidez de acordo com a categoria profissional. Mais de
90% dos profissionais referem sempre fazer orientações sobre os riscos da doença
para mãe e o bebê, tratamento dos parceiros e uso do preservativo. Em relação ao
controle de cura da sífilis na gravidez, 62,4% dos profissionais realizam a solicitação
do VDRL mensal, enquanto que 32,9% a fazem trimestralmente.
O principal mecanismo de convocação/abordagem dos parceiros informado
foi a convocação do parceiro para comparecer à UBS, mas 21,6% dos profissionais
referem enviar a solicitação do exame sorológico ou a prescrição do tratamento por
meio da gestante. A conduta de tratamento do parceiro mais citada foi fazer a
prescrição do mesmo independente do resultado do VDRL (61,8%), mas um terço
dos profissionais referiu só prescrever o tratamento se o parceiro apresentar
resultado reagente do exame VDRL (Tabela 16).
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Tabela 16: Práticas dos profissionais da Estratégia Saúde da Família em relação ao
tratamento da sífilis na gestação, segundo categoria profissional. Teresina (PI), 2015.
Total
1. Orientações sobre prevenção
SC (N=361)
Nunca
Às vezes
Sempre
2. Orientações sobre
tratamento do parceiro (N=361)
Nunca
Às vezes
Sempre
3. Orientações uso do
preservativo (N=360)
Nunca
Às vezes
Sempre
4. Controle de cura (N=356)
VDRL mensal
VDRL trimestral
Outro exame
Não solicita exame
5. Conduta parceiro (N=365)b
Convoca parceiro para ir à
unidade
Solicitação do exame pela
gestante
Envio do medicamento pela
gestante
Realização de visita domiciliar
Não faz nenhuma abordagem
6. Tratamento parceiro (N=359)
Prescreve se o VDRL do
parceiro for reagente
Prescreve mesmo se não
tiver resultado do exame ou
tiver VDRL não reator
Não sabe informar pois é feito
por outra profissional
Parceiros raramente são
tratados pois não
comparecem
Outra posição
b= Questão com múltiplas respostas

Médicos
%
IC 95%

N

Enfermeiros
%
IC 95%

N

%

IC 95%

N

1
3
357

0,3
0,8
98,9

0,01-1,8
0,2-2,6
96,9-99,6

1
156

0,6
99,4

0,03-4,0
95,9-99,9

1
2
201

0,5
1,0
98,5

0,02-3,1
0,2-3,9
95,4-99,6

1
360

0,3
99,7

0,01-1,8
98,2-99,9

157

100

97,0-100

1
203

0,5
99,5

0,02-3,1
96,9-99,9

2
17
341

0,6
4,7
94,7

0,1-2,2
2,8-7,6
91,7-96,7

11
145

7,1
92,9

3,7-12,6
87,4-96,2

2
6
196

1,0
2,9
96,1

0,2-3,9
1,2-6,6
92,1-98,2

222
117
8
9

62,4
32,9
2,2
2,5

57,1-67,4
28,0-38,0
1,0-4,5
1,2-4,9

102
48
5
1

65,4
30,8
3,2
0,6

57,3-72,7
23,8-38,7
1,2-7,7
0,03-4,0

120
69
3
8

60,0
34,5
1,5
4,0

52,8-66,8
28,0-41,6
0,4-4,7
1,9-8,0

318

87,1

83,1-90,3

136

84,5

77,7-89,5

182

89,2

83,9-92,9

52

14,2

10,9-18,3

20

12,4

7,9-18,7

32

15,7

11,1-21,6

27

7,4

5,0-10,7

16

9,9

5,9-15,9

11

5,4

2,8-9,7

44
-

12,1
-

8.9-15,9
-

12
-

7,5
-

4,1-12,9
-

32
-

15,7
-

11,1-21,6
-

112

31,2

26,5-36,3

45

28,7

21,9-36,5

67

33,2

26,8-40,2

222

61,8

56,6-66,8

105

66,9

58,9-74,0

117

57,9

50.8-64,7

12

3,3

1,8-5,9

2

1,3

0,2-5,0

10

5,0

2,5-9,2

9

2,5

1,2-4,9

4

2,5

0,8-6,8

5

2,5

0,9-5,9

4

1,1

0,3-3,0

1

0,6

0,03-4,0

3

1,5

0,4-4,6

A tabela 17 apresenta a proporção de respostas corretas dos profissionais
sobre a sua prática de tratamento da sífilis, de acordo com a categoria profissional.
Foram consideradas condutas adequadas: “Sempre realizar orientações sobre os
riscos da doença para mãe e para criança”; “Sempre realizar orientações sobre o
tratamento do parceiro”; “Sempre realizar orientações sobre o uso do preservativo”;
“Realizar o controle de cura da sífilis na gravidez mensalmente”, “Abordar os
parceiros de gestantes com diagnóstico de sífilis por meio de convocação para
comparecer à UBS ou realização de visita domiciliar” e “prescrever tratamento para o
parceiro independente do resultado do exame VDRL”.
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Em relação à prática sobre a abordagem das gestantes com sífilis, a quase
totalidade dos profissionais apresentou uma conduta adequada sobre as orientações
sobre os riscos da transmissão vertical (97,8%), orientações sobre o tratamento
(98,6%) e orientações sobre uso de preservativos (93,4%), sendo essa última
significativamente maior entre os médicos (Tabela 17).
Quase 40% dos profissionais apresentaram conduta inadequada em relação
ao controle de cura das gestantes e tratamento dos parceiros, enquanto um quinto
apresentou conduta inadequada na abordagem do parceiro. Não foram verificadas
diferenças estatisticamente significativas entre as categorias profissionais (Tabela
17).
Tabela 17: Proporção de acerto dos profissionais da Estratégia Saúde da Família em
relação à prática do tratamento da sífilis na gestação, segundo categoria
profissional. Teresina (PI), 2015.
Total
N

%

1. Orientações sobre prevenção SC (N=366)
Conduta adequada
357
97,8
Conduta inadequada
8
2,2
2. Orientações sobre tratamento (N=366)
Conduta adequada
360
98,6
Conduta inadequada
5
1,4
3. Orientações uso do preservativo (N=366)
Conduta adequada
341
93,4
Conduta inadequada
24
6,6
4. Controle de cura (N=366)
Conduta adequada
223
61,1
Conduta inadequada
142
38,9
5. Conduta parceiro (N=366) b
Conduta adequada
289
80,1
Conduta inadequada
72
19,9
6. Tratamento parceiro (N=366)
Conduta adequada
222
60,8
Conduta inadequada
143
39,2
a = Teste estatístico Qui-quadrado; b= Questão com múltiplas respostas

Médicos
N
%

Enfermeiros
N
%

p valora

156
5

96,9
3,1

201
3

98,5
1,5

0,241

157
4

97,5
2,5

203
1

99,5
0,5

0,104

196
8

96,1
3,9

145
16

90,1
9,9

0,021

103
58

64,0
36,0

120
84

58,8
41,2

0,316

126
31

80,3
19,7

163
41

79,9
20,1

0,934

105
56

65,2
34,8

117
87

57,4
42,6

0,126

Para avaliar a familiaridade com o protocolo, mais especificamente com as
condutas preconizadas para o tratamento das gestantes com diagnóstico de sífilis,
foram apresentados quatro casos clínicos baseados em situações reais. O primeiro
caso apresentado foi de uma gestante com VDRL reagente, com título baixo, sem
antecedentes de tratamento para sífilis para investigar a conduta do profissional para
o tratamento da gestante. Considerou-se como conduta adequada a prescrição de
tratamento para sífilis de duração ignorada, com penicilina G benzatina dose total
7.200.000 U, sem necessidade de confirmação diagnóstica com teste treponêmico,
conforme protocolo do Ministério da Saúde. Observou-se uma proporção de acerto
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de 37,8%, sendo a maior parte do erro decorrente de solicitação de um novo exame
sorológico (48,5%) (Tabela 18).
O segundo caso proposto foi de uma gestante com VDRL reagente (1/16) e
parceiro com VDRL não reator para avaliar a conduta em relação ao tratamento do
parceiro. Foi considerada como conduta adequada o tratamento do parceiro, por se
tratar de parceiro sexual de caso de DST. Apenas 19,5% dos profissionais relataram
a conduta correta, enquanto 38,2% afirmaram que solicitariam novos exames
(Tabela 18).
O terceiro caso sugerido foi de uma gestante com diagnóstico de sífilis que
refere ter “passado mal” quando recebeu injeção de penicilina benzatina para
tratamento de infecção no passado para avaliar a conduta em relação ao tratamento
da gestante. Foi considerada inadequada a prescrição de tratamento com
eritromicina, já que esse antibiótico não atravessa a barreira placentária e não é
capaz de prevenir a transmissão vertical da infecção. Considerou-se como conduta
adequada qualquer ação que visasse garantir a aplicação da penicilina benzatina,
tais como melhor avaliação do quadro clínico apresentado anteriormente,
encaminhamento da gestante para realização de teste de sensibilidade para
confirmação do diagnóstico da alergia e para dessensibilização no serviço de
referência, ou aplicação da penicilina benzatina em ambiente hospitalar. Quase 30%
dos profissionais relataram conduta inadequada, enquanto 35,5% fariam o teste
cutâneo para melhor avaliação da alergia, 24,6% encaminhariam para serviço de
referência para DST ou gestação de alto risco e 15,1% aplicariam a penicilina na
própria unidade (Tabela 18).
O quarto caso foi de uma gestante em tratamento para sífilis que
apresentava VDRL (1/16) antes do tratamento e VDRL (1/32) após o primeiro mês
de tratamento para avaliar a conduta em relação ao controle de cura. A conduta
considerada correta nesse caso seria continuar o seguimento sorológico mensal
para melhor avaliação. Cerca de um terço dos profissionais relatou a conduta
correta, enquanto 25,6% iniciariam novo tratamento, 22,8% encaminhariam para
serviço de referência e 16,3% solicitariam teste treponêmico (Tabela 18).
Na tabela 18, verifica-se que a proporção de acerto nos quatro casos
clínicos abordados não apresentou diferença significativa entre as categorias
profissionais. A menor proporção de acerto foi no caso referente ao manejo do
parceiro e a maior proporção no caso da gestante alérgica. Ressalta-se ainda que,
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em todos os casos, foram observadas respostas fornecidas pelas enfermeiras, de
encaminhamento dos casos citados para o médico da equipe, alcançando um valor
máximo de 8% no caso da gestante com suspeita de alergia a penicilina.

Tabela 18: Proporção de acerto profissionais da Estratégia Saúde da Família em
relação ao manejo da sífilis na gestação, segundo categoria profissional. Teresina
(PI), 2015.
Casos clínicos
Caso 1: VDRL com titulação baixa (N=365)
Conduta adequada
Conduta inadequada
Caso 2: VDRL do parceiro não reator (N=365)
Conduta adequada
Conduta inadequada
Caso 3: Alergia a penicilina (N=365)
Conduta adequada
Conduta inadequada
Caso 4: Controle de cura (N=365)
Conduta adequada
Conduta inadequada
a = Teste estatístico Qui-quadrado

Total

p valora

Médicos
N
%

Enfermeiros
N
%

37,8
62,2

67
94

41,6
58,4

71
133

34,8
65,2

0,183

71
294

19,5
80,5

29
132

18,0
82,0

42
162

20,6
79,4

0,537

268
97

73,4
26,6

121
40

75,2
24,8

147
57

72,1
27,9

0,506

119
246

32,6
67,4

51
110

31,7
68,3

68
136

33,3
66,7

0,737

N

%

138
227

Quando questionados sobre as principais barreiras para o manejo da sífilis
na gestação, 90,4% dos profissionais relataram barreiras relacionadas aos usuários,
76,4% barreiras relacionadas à organização do serviço e 42,2% dificuldades
relacionadas ao próprio profissional (Tabela 19).
As principais barreiras relacionadas ao usuário foram o início tardio do prénatal (63,9%), dificuldade para atendimento do parceiro por falta de comparecimento
do mesmo ao serviço (78,1%) e dificuldade de adesão da gestante para realização
de exame (24,0%) ou do tratamento (21,6%). A principal barreira relacionada ao
profissional foi a dificuldade para abordar o parceiro em relação à DST da gestante
(34,4%), tendo 9% dos profissionais citado dificuldades na interpretação dos exame
e 4,1% baixa confiança nos exames disponíveis. As barreiras relacionadas ao
serviço mais citadas foram a demora para o recebimento do resultado do exame
para sífilis (56%), dificuldade de acesso a exames confirmatórios treponêmicos
(31,1%), dificuldade para a aplicação da penicilina benzatina na própria unidade de
saúde (30,1%) e dificuldade para atendimento ao parceiro por falta de referência de
profissional para atendimento às DST (10,9%). Não foram observadas diferenças
significativas entre os tipos de barreira mais citadas segundo categoria profissional
(Tabela 19).
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Tabela 19: Barreiras identificadas pelos profissionais no manejo da sífilis na
gestação na Estratégia Saúde da Família. Teresina, 2015.
Barreiras/Dificuldadesb
N
330

Total
%
IC
90,4
86,8-93,1

N
150

Médicos
%
IC
93,2
87,8-96,4

N
180

234
88

63,9
24,0

58,9-68,9
19,9-28,9

112
40

69,6
24,8

61,7-76,4
18,5-32,4

121
47

59,3
23

52,2-66,0
17,6-29,5

79

21,6

17,6-26,3

36

22,4

16,3-29,7

42

20,6

15,4-26,9

286

78,1

73,7-82,4

129

80,1

72,9-85,8

156

76,5

69,9-82,0

Barreiras relacionadas ao
profissional (n=365)
Pouca confiança nos resultados
de exames
Abordar o parceiro sobre DST’s
Não concordância com o
protocolo
Interpretação nos resultados de
exames

154

42,2

37,1-47,4

65

40,4

32,8-48,4

89

43,6

36,8-50,7

15

4,1

24,0-68,3

9

5,6

2,7-10,7

6

2,9

1,2-6,6

126
1

34,4
0,3

29,7-39,7
0,01-1,7

55
1

34,2
0,6

27,0-42,1
0,03-3,9

71
-

34,8
-

28,4-41,8
-

33

9,0

6,4-12,6

4

2,5

0,8-6,6

29

14,2

9,9-19,9

Barreiras relacionadas ao
serviço (n=365)
Dificuldade de acesso a exames
confirmatórios treponêmicos
Falta de referência para
atendimento de DST’s
Aplicação da penicilina na UBS
Demora no resultado do exame

279

76,4

71,7-80,6

122

75,8

68,3-82,0

157

77,0

70,4-80,4

114

31,1

26,6-36,3
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37,6

29,9-45,3

54

26,5

20,7-33,2

40

10,9

8,0-14,7

13

8,1

4,5-13,7

27

13,2

9,0-18,8

110
205

30,1
56,0

25,5-35,2
50,9-61,3

47
92

29,2
57,1

22,4-36,9
49,1-64,8

63
112

30,9
54,9

24,7-37,8
47,8-61,8

Barreiras relacionadas ao
usuario (n=365)
Início tardio do pré-natal
Não realização dos exames pela
gestante
Adesão da gestante ao
tratamento
Não comparecimento do parceiro

Enfermeiros
%
IC
88,2
82,8-92,2

p valora
0,112

0,532

0,791

a = Teste estatístico Qui-quadrado; b = Questão com múltiplas respostas

Para melhor assistência aos casos de sífilis na gestação, as principais
estratégias sugeridas foram em relação ao profissional (91,5%), seguidas das
estratégias direcionadas aos usuários (85,2%) e aos serviços (35,2%). Em relação
aos usuários, as principais propostas foram a facilitação do diagnóstico e tratamento
dos parceiros (66,1%), a realização de trabalhos educativos com a população geral
(51,1%), e estratégias para captação precoce da gestante (44,3%). Das estratégias
relacionadas ao profissional as mais citadas foram treinamentos sobre o diagnóstico
e tratamento da sífilis (77,3%), treinamento sobre aconselhamento em DST/AIDS
(53%) e acesso a manuais técnicos (39,1%). Aproximadamente um terço dos
profissionais considerou que o envio de informações sobre os casos de sífilis na
gestação e sífilis congênita ocorridos no município e no próprio serviço seria
importante para o melhor controle desses agravos. A garantia de exames de
qualidade (37,7%) e serviços de referências para as gestantes (26,2%) foram as
estratégias mais frequentes relacionadas ao serviço. Não foram verificadas
diferenças significativas em relação às estratégias apresentadas segundo categoria
profissional (Tabela 20).
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Tabela 20: Estratégias para melhoria da assistência às gestantes com sífilis na ESF
e prevenção da sífilis congênita. Teresina, 2015.e prevenção da sífilis congênita.
Teresina, 2015.
Estratégiasb
N
311

Total
%
IC
85,2
81,0-88,6

N
138

Médicos
%
IC
85,7
79,1-90,5

162

44,3

39,2-49,6

76

47,2

39,3-55,2

86

42,2

35,3-49,3

242

66,1

61,2-71,1

104

64,6

56,6-71,8

138

67,6

60,7-73,9

187

51,1

45,9-56,4

96

59,6

51,6-67,2

91

44,6

37,7-51,7

Relacionadas ao
profissional (n=365)
Treinamento sobre
diagnóstico e tratamento da
sífilis
Treinamento sobre
aconselhamento em
DST/AIDS
Acesso a manuais técnicocientíficos
Acesso a informações sobre
os casos de sífilis na
gravidez e sífilis congênita
na UBS
Acesso a informações sobre
os casos de sífilis na
gravidez e sífilis congênita
do município

334

91,5

88,0-94,1

150

93,2

87,8-96,4

184

90,2

85,0-93,8

283

77,3

72,8-81,6

124

77,0

69,6-83,1

158

77,5

71,0-82,9

194

53,0

47,9-58,3

93

57,8

49,7-65,4

100

49

42,0-56,1

143

39,1

34,2-44,4

65

40,4

32,8-48,4

77

37,7

31,1-44,8

87

23,8

19,6-28,6

41

25,5

19,1-33,0

46

22,5

17,1-29,0

129

35,2

30,5-40,5

66

41,0

33,4-49,0

63

30,9

24,7-37,9

Relacionadas ao serviço
(n=365)
Garantia de exames de boa
qualidade
Serviços de referência para
gestantes com alergia à
penicilina

191

52,3

47,1-57,5

76

47,2

39,3-55,2

115

56,4

49,3-63,2

138

37,7

32,8-43,0

57

35,4

28,1-43,4

80

39,2

32,5-46,3

96

26,2

21,9-31,2

33

20,5

14,7-27,7

62

30,4

24,3-37,3

1,1-7,5

9

4,4

2,2-8,5

Relacionadas ao usuário
(n=365)
Estratégias para facilitar o
início precoce do pré-natal
Estratégias para facilitar o
tratamento de parceiros
Trabalhos educativos com a
população geral

Outros
14
3,8
2,2-6,5
5
3,1
a = Teste estatístico Qui-quadrado; b= Questões com múltiplas respostas

N
173

Enfermeiros
%
IC
84,8
78,9-89,3

Valor de pa
0.808

0,312

0,082
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7 DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo indicam falhas nos conhecimentos, atitudes e
práticas dos profissionais de saúde da ESF em relação ao controle da sífilis na
gestação. Considerando o padrão de avaliação adotado, de 95%, apenas os
indicadores “Proporção de profissionais com conhecimento correto sobre a
transmissão da sífilis na gestação de acordo com a idade gestacional”, “Proporção
de profissionais com conduta adequada relativa às orientações de prevenção da SC”
e “Proporção de profissionais com conduta adequada relativa às orientações sobre
tratamento do parceiro” apresentaram desempenho superior à meta.
Os indicadores que apresentaram pior desempenho, abaixo de 50%, foram
“Proporção de profissionais com conhecimento correto sobre a meta de eliminação
da SC”, “Proporção de profissionais com conhecimento correto sobre a transmissão
da sífilis na gestação de acordo com as fases da doença, “Proporção de
profissionais com conhecimento correto sobre a definição de caso de sífilis
congênita”, “Proporção de profissionais com conhecimento correto sobre a
classificação dos testes rápidos”, “Proporção de profissionais com conhecimento
correto sobre as características dos testes não treponêmicos”, “Proporção de
profissionais com conhecimento correto sobre as características dos testes
treponêmicos”, “Proporção de profissionais com conhecimento adequado relativo ao
manejo da gestante que apresenta VDRL reagente com titulação baixa”, Proporção
de profissionais com conhecimento adequado relativo ao manejo do parceiro com
VDRL não reator’”, “Proporção de profissionais com conhecimento adequado relativo
ao manejo da gestante que apresenta VDRL com titulação ascendente”, “Proporção
de profissionais com conhecimento correto sobre a situação da sífilis congênita em
Teresina”, “Proporção de profissionais com conhecimento correto sobre a incidência
da sífilis congênita em Teresina”.
Os profissionais da atenção básica devem planejar, organizar, desenvolver e
avaliar ações que respondam às necessidades da população e articular com os
diversos setores envolvidos na prevenção, promoção e recuperação da saúde.
Conhecer o perfil desses profissionais permite adotar medidas em prol de sua
qualificação para melhorar o seu desempenho, a fim de prestar uma assistência de
saúde mais adequada à população (COTTA et al., 2006).
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Este estudo foi realizado com as categorias profissionais que realizam prénatal na ESF. O acompanhamento pré-natal na atenção básica deve ser realizado
por médico e enfermeiro que precisam trabalhar de forma coesa e dividir a
periodicidade das consultas (BRASIL, 2012a; BRASIL, 2012b). Entretanto, verificouse que dentre os profissionais que se recusaram a participar do estudo, um terço
alegou não prestar atendimento pré-natal, o que contraria recomendação do
Ministério da Saúde de que o pré-natal na ESF seja realizado em conjunto por esses
profissionais.
Os profissionais entrevistados eram predominantemente do sexo feminino,
com idade média de 43 anos, possuíam, em sua maioria, 10 anos ou mais de
formados e de atuação na ESF e apresentavam algum tipo de pós-graduação.
Estudo realizado em Fortaleza (CE), com 269 profissionais da ESF, para avaliar o
conhecimento dos mesmos em relação à prevenção da transmissão vertical da sífilis
mostrou também uma predominância do sexo feminino, porém com idade média
mais jovem (36 anos), e com menor tempo de graduação e de atuação na ESF (6 a
10 anos) (SILVA, 2010).
Observou-se que os médicos eram mais jovens, tinham menos tempo de
formado e de atuação, e menos formação específica em saúde da família,
apresentando também menor acesso a treinamentos e manuais para o controle da
sífilis. Essas são características que podem dificultar o desenvolvimento de ações
segundo os protocolos preconizados pelo Ministério da Saúde, por menor
conhecimento e familiaridade com seus conteúdos.
A idade pode estar relacionada com a experiência profissional, mas não se
pode afirmar que a experiência, isoladamente, seja um preditor de conhecimentos,
atitudes e práticas adequados. Uma maior experiência sugere que o profissional
teve mais oportunidade de ter contato com o problema e/ou de receber treinamento
em serviço (GONÇALVES E GONÇALVES, 2013). Estudo realizado em quatro
capitais para analisar as práticas assistenciais de médicos e enfermeiros de Equipes
de Saúde da Família, mostra não existir associação significativa entre tempo de
atuação e as condutas adotadas por médicos e enfermeiros na atenção básica
(SANTOS et al., 2012). Em contrapartida, estudo realizado no Rio de Janeiro com
profissionais pré-natalistas em relação às ações de controle da sífilis mostrou um
melhor desempenho dos profissionais com maior tempo de formação e de atuação
(DOMINGUES et al., 2013).
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Os participantes do estudo mostraram baixo conhecimento sobre vários
aspectos da sífilis relacionados à transmissão vertical segundo a fase da doença,
definição de caso de sífilis congênita, meta de eliminação desse agravo no país, e
incidência e situação dessa doença em Teresina. Segundo o Ministério da Saúde
(2007a), a transmissão vertical do treponema pode acontecer em qualquer fase
gestacional ou estágio clínico da doença materna. No entanto, a taxa de transmissão
vertical da sífilis em mulheres que não receberam tratamento é maior nas fases
primária e secundárias (70 a 100%), reduzindo-se nas fases tardias da infecção
materna (30%). Um pouco mais da metade dos profissionais considerou essa opção
como a correta, sendo relatado por mais de 40% que a transmissão pode ocorrer em
qualquer estágio clínico da infecção materna, sem diferenças entre as diversas
fases. Apenas 12,6% dos profissionais acertaram todos os critérios sobre a definição
de caso de sífilis congênita adotada pelo Ministério da Saúde na ocasião do estudo,
ressaltando que os mesmos foram revisados recentemente (BRASIL, 2014b). Em
relação a situação epidemiológica da sífilis em Teresina, a maioria dos profissionais
não soube informar a incidência e a situação da doença e também desconhecem a
meta de eliminação estabelecida pelo Ministério da Saúde.
O desconhecimento desses aspectos pode afetar a atitude dos profissionais
em relação aos resultados que poderiam ser alcançados a partir de suas condutas,
influenciando sua motivação para a adoção das recomendações contidas no
protocolo do MS. Segundo Cabana et al. (1999), uma atitude de descrença em
relação aos resultados que poderiam ser obtidos com um protocolo constitui-se
numa barreira à sua implementação. Embora a razão desse baixo conhecimento da
situação epidemiológica não tenha sido investigada, é possível que seja decorrente
de um retorno insuficiente das informações relativas às notificações aos serviços,
fundamental para o processo da vigilância em saúde.
Os profissionais referiram início tardio do pré-natal e baixo número de
consultas em mulheres atendidas pelas equipes de saúde da família. O controle da
sífilis na gestação depende da realização de uma assistência pré-natal de qualidade
(DOMINGUES, HARTZ E LEAL, 2012). O início do pré-natal antes da 12ª semana
gestacional é essencial para o diagnóstico precoce da infecção, visando evitar casos
de abortamento por sífilis e outros desfechos adversos. O MS recomenda que a
periodicidade das consultas deve ser mensal até a 28ª semana, quinzenal entre 28 e
36 semanas e semanal até o parto, não existindo alta do pré-natal (BRASIL, 2012a).
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Apenas 51% dos profissionais referiram que as gestantes realizam 7 ou mais
consultas no pré-natal. Esse dado torna-se mais preocupante considerando que a
Rede Cegonha recomenda que sejam realizadas mais de 7 consultas no pré-natal
(BRASIL, 2011b). Neste estudo foi utilizado o critério de 7 ou mais consultas no
questionário porque os indicadores tabulados pelo SINASC no DATASUS
apresentam apenas esse dado, e não mais de 7 consultas como é proposto pela
Rede Cegonha.
É responsabilidade da ESF identificar e captar todas as gestantes do seu
território para fazer acompanhamento pré-natal, através do trabalho de toda equipe
de saúde, principalmente dos agentes comunitários de saúde. Vincular as gestantes
para garantia do acompanhamento adequado, como número mínimo de consultas e
realização de toda a rotina preconizada pelo MS, também é responsabilidade da
equipe.
As equipes de saúde da família possuem um papel fundamental no controle
da sífilis na gestação, pois podem realizar todo o pré-natal de baixo risco, além de
possuírem potencial para diagnosticar e tratar os casos de sífilis do seu território, já
que possuem acesso privilegiado às famílias, através do ACS ou de busca ativa
direta na comunidade (SARACENI E MIRANDA, 2012). Portanto, seriam esperados
melhores resultados para o manejo da sífilis na ESF.
No Brasil, o ACS participa ativamente da organização da atenção à saúde
em nível da atenção básica, ao realizar o cadastro das famílias e as visitas mensais
de acompanhamento das mesmas e de indivíduos e/ou grupos prioritários, incluindo
as gestantes. Esse profissional está presente em sistemas de saúde de diferentes
países, como nos Estados Unidos da América, Quênia, Bangladesh, Reino Unido,
África do Sul, entre outros. O ACS é um membro fundamental da Equipe de Saúde
da Família (ESF), por estar mais próximo dos problemas que afetam a comunidade
em virtude da sua atuação prioritariamente em território delimitado, podendo se
antecipar à demanda espontânea, e por ser o profissional que constrói e fortalece o
elo entre a comunidade e a Equipe de Saúde. Também tem importante papel na
divulgação de informações em saúde, devendo ser orientado pela equipe da qual faz
parte (GOUVÊA et al., 2015). Estudos internacionais mostram que os Lay Health
Workers (LHWs), que correspondem aos ACS no Brasil, contribuem positivamente
no desenvolvimento de várias ações relaciondas à atenção primária em saúde como
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imunização, aleitamento materno, tratamento da tuberculose, e redução da
morbidade e da mortalidade infantil (LEWIN et al., 2010).
Vários estudos nacionais mostram uma baixa qualidade do pré-natal na ESF
com um número inadequado de consultas e baixa oferta de serviços de acordo com
a rotina preconizada pelo Ministério da Saúde, fato que prejudica o manejo
adequado da sífilis na gravidez. Estudo realizado em Porto Alegre (RS) encontrou
uma adequação da assistência pré-natal de 2,1% da amostra (HASS, TEIXEIRA E
BEGHETTO, 2013). Outro estudo realizado no Espírito Santo encontrou uma
adequação da assistência pré-natal de 7,4% para o PHPN e de 0,4% para a Rede
Cegonha, no que diz respeito aos parâmetros da gravidez de risco habitual e de 0
para os de alto risco (MARTINELLI et al., 2014). Em compensação, alguns estudos
revelam melhores resultados em relação a qualidade do pré-natal na ESF
comparado a outros modelos de atenção à saúde (SILVA E MONTEIRO, 2010;
MENDONZA-SASSI et al., 2011; ANVERSA et al., 2012, BERNARDES et al., 2014).
Esses resultados negativos provavelmente são decorrentes de falhas na
implementação do trabalho das equipes de saúde, que não executam suas ações
adequadamente, como busca ativa e vinculação dos usuários, entre outras.
Verificou-se relato de baixa utilização dos testes rápidos para o diagnóstico
da sífilis nas unidades de saúde da família, sendo o VDRL o exame de triagem
relatado pela grande maioria dos profissionais, com tempo de retorno do resultado
entre 15 e 29 dias. Ressalta-se que, embora a maioria dos profissionais tenha
apresentado um percentual elevado de acerto para os características do VDRL
“usado para controle de cura” e “apresenta reação cruzada com outras infecções”,
apenas 2,2% dos profissionais responderam corretamente a todos os itens
apresentados, revelando dificuldades na interpretação dos resultados desses
exames durante a assistência à gestante.
O diagnóstico e tratamento oportuno da sífilis durante o período gestacional
são fundamentais para a redução da transmissão vertical dessa infecção. A OMS
tem recomendado a utilização de testes com resultado imediato para facilitar e
aumentar o acesso ao diagnóstico da sífilis (WHO, 2012). Vários estudos
demostraram os benefícios da utilização dessa tecnologia e seu custo-efetividade
para o tratamento da sífilis na gestação (MYER et al., 2003, KUZNIK et al., 2013;
KAHN et al., 2014).
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Em 2011, o Ministério da Saúde, por meio da estratégia Rede Cegonha,
instituiu a implantação dos testes rápidos para sífilis na Atenção Básica, no âmbito
da atenção ao pré-natal, para as gestantes e suas parcerias sexuais, medida
posteriormente regulamentada pela Portaria Nº 77 de janeiro de 2012 (BRASIL,
2012c). Essa iniciativa tem o potencial de melhorar o controle da sífilis na gestação,
ao possibilitar que ainda na primeira consulta de pré-natal a gestante receba o
diagnóstico da sífilis e inicie o tratamento recomendado, e mostra o compromisso do
Ministério da Saúde para o manejo adequado da sífilis na gestação e controle da
sífilis congênita no Brasil.
Dentro da proposta de ampliação do acesso ao diagnóstico, o teste rápido
para sífilis é utilizado em situações especiais e como triagem. Segundo fluxograma
de testagem no pré-natal definida pelo MS, tanto o VDRL quanto o teste rápido
podem ser utilizados como triagem. O teste rápido para sífilis é um teste
imunocromatográfico, treponêmico, de uso único para detecção de anticorpos
específicos para Treponema pallidum. Pode ser realizado com amostra de sangue
total, soro ou plasma. Tais testes também não demandam uma estrutura laboratorial
ou pessoal especializado. Além da rapidez na determinação do estado sorológico
(fornece o resultado em um tempo inferior a 30 minutos), a eficiência, a
confiabilidade e a boa relação custo-efetividade do teste rápido já foram
estabelecidas no Brasil (BRASIL, 2012a).
O Fluxograma Laboratorial para Pesquisa de Sífilis recomenda que ao obter
resultado reagente no teste rápido para sífilis, há a necessidade de coletar uma
amostra por punção venosa para a realização do Fluxograma Laboratorial da Sífilis.
Em situações específicas, como no caso de gestantes sem história anterior de
infecção pela sífilis, há a recomendação de tratamento somente com resultado do
teste rápido reagente (BRASIL, 2011d). A sua utilização possibilita a realização do
diagnóstico da infecção pela sífilis na gestante em uma única consulta e elimina a
necessidade de retorno da gestante ao serviço de saúde para conhecer seu estado
sorológico.
Verificamos neste estudo que a maioria dos profissionais não soube
classificar o teste rápido como um exame treponêmico e que muitos demostraram
não conhecer as características desses exames, ao indicar que exames
treponêmicos podem ser usados para controle de cura e se tornam não reagentes
após o tratamento. O baixo uso dos testes rápidos pode ser decorrente da não
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disponibilidade desse insumo na unidade, aspecto que não foi avaliado neste
estudo, mas essas lacunas no conhecimento constituem-se em barreiras
importantes para a implementação do uso do teste rápido na assistência pré-natal
em Teresina. Além da disponibilidade do insumo, é importante definir um fluxo de
trabalho na unidade. A execução do teste é simples e rápida, porém é mais uma
atividade a ser incorporada pela equipe de saúde.
Diretrizes globais recomendam a realização de testes rápidos de sífilis e HIV
para gestantes. Estudo de revisão sistemática mostrou que a utilização dos testes
rápidos de sífilis e HIV contribuem para melhoria da assistência pré-natal em países
periféricos. Assegurar uma formação adequada para os profissionais de saúde e
garantir abastecimento dos testes foram consideradas as principais barreiras
identificadas

nesse

estudo

para

implementação

dessa

estratégia

(SWARTZENDRUBER et al., 2015).
Ainda em relação ao diagnóstico, verificamos que quase um quinto dos
profissionais não segue a rotina de testagem preconizada pelo Ministério da Saúde,
sendo verificada tanto a realização de número menor quanto maior de exames. Os
médicos apresentaram menor adequação da rotina de testagem, determinada pela
realização de um número maior de exames do que o preconizado. A realização de
um número excessivo de testes contraria as recomendações do MS, implica em
gasto desnecessário de recursos e não são baseados em evidência científica, já que
estudos recentes (ALBRIGHT et al., 2015) questionam o custo-efetividade de
realizar dois exames durante a gestação, principalmente em locais com baixa
prevalência e incidência de sífilis na gestação. Falhas na realização de
aconselhamento pré e pós teste também foram verificadas, constituindo-se numa
perda de oportunidade para realização de atividades de prevenção.
Em relação ao tratamento, mais de 40% dos profissionais referiram que a
unidade não faz aplicação de penicilina benzatina ou o faz em apenas alguns
horários de funcionamento, dificultando o tratamento oportuno da sífilis, já que a
penicilina benzatina é a droga de escolha para tratamento de gestantes.
O Ministério da Saúde, através da Portaria Nº 3.161 de 27 de dezembro de
2011, recomenda que a administração da penicilina seja realizada nas Unidades de
Atenção Básica à Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2011a).
Para reforçar essa recomendação, a Secretaria de Vigilância em Saúde do MS
solicitou à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC), a
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análise da eficácia e da segurança da administração da penicilina na Atenção Básica
em gestantes com sífilis. O relatório apresentado por essa comissão mostra, através
de evidências científicas, que a penicilina é altamente eficaz na redução dos eventos
adversos na gravidez, relacionados à sífilis materna, e na prevenção da sífilis
congênita. Em relação à segurança, os estudos não mostraram ocorrência de
anafilaxia entre as gestantes tratadas e, pelos dados da população geral tratada com
penicilina, o risco de anafilaxia com o uso da penicilina é muito baixo. As Unidades
Básicas de Saúde devem estar preparadas para lidar com situações emergenciais e
os casos mais graves devem ser encaminhados para os centros de referência. O
temor de ocorrência de reação anafilática não deve ser impeditivo para a
administração da penicilina. Os membros da CONITEC deliberaram a manutenção
da penicilina benzatina para prevenção da sífilis congênita durante a gravidez.
(BRASIL, 2015b). O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) baseado no
relatório da CONITEC revogou um parecer antigo que limitava a administração da
penicilina na Atenção Básica e reafirma a responsabilidade da equipe de
Enfermagem na administração da Penicilina nas UBS (ANEXO III).
Mais de 70% dos profissionais mostraram conhecimento adequado sobre o
tratamento da sífilis segundo a fase da doença, sendo o maior percentual de acerto
para a sífilis terciária, latente tardia ou de duração ignorada. Verificou-se que o
menor acerto nas fases primárias e secundárias/latente recente foi decorrente do
número de doses de Penicilina acima do recomendado, que não acarretaria maior
transmissão vertical, mas representa um tratamento excessivo, com aumento dos
custos e submissão das gestantes a um sofrimento desnecessário considerando
tratar-se de um medicamento injetável e doloroso. Embora mais de 80% tenham
relatado uma abordagem correta do parceiro, com convocação ou busca ativa para
comparecimento na unidade, e mecanismos de busca disponíveis na unidade com
atendimento do parceiro pelo próprio profissional pré-natalista, o que facilitaria o
tratamento do mesmo, apenas 60% afirmaram prescrever o tratamento sempre, com
muitos profissionais vinculando a realização do tratamento a um exame reagente.
Da mesma forma, verificou-se que apenas 60% dos profissionais realizam controle
de cura mensal, com um terço realizando controle trimestral, com perda de
oportunidade de identificação de falhas no tratamento.
Considerando a nova definição de caso de SC adotada pelo MS, a
proporção de acertos sobre a prescrição do tratamento do parceiro poderia ser
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maior, pois ela define como tratamento inadequado apenas o não tratamento do
parceiro reagente ao invés do não tratamento do parceiro independente da
realização ou resutado do exame de triagem. Deve-se destacar que a mudança da
definição de caso de SC não exime a responsabilidade da equipe de saúde de fazer
a busca dos parceiros para diagnóstico sorológico e tratamento dos infectados. O
ideal, na Estratégia Saúde da Família, seria que as equipes estimulassem a
particação dos parceiros de gestantes no pré-natal para que todos tivessem a
oportunidade de realizar os exames sorológicos para sífilis e outras DST´s,
independente do resultado da sorologia da gestante.
Cabe ressaltar, que dentre os critérios de definição de caso de sífilis
congênita apresentados, o não tratamento do parceiro foi o critério menos citado.
Quando perguntados sobre dificuldades para a realização de aconselhamento, as
dificuldades na abordagem do parceiro foram as mais frequentes. Dentre as
barreiras para o manejo da sífilis relacionadas aos profissionais, a mais citada foi a
dificuldade para abordar o parceiro em relação a uma DST. Esses resultados
revelam problemas da assistência pré-natal para o manejo dos parceiros de
gestantes com sífilis, relatados também em outros estudos (SILVA, 2010; CAMPOS
et al., 2012; DOMINGUES, HARTZ e LEAL, 2012; DOMINGUES et al., 2013).
Segundo dados do SINAN, em apenas 11,5% dos casos de sífilis congênita
notficados em 2011, havia registro de tratamento de parceiro (BRASIL, 2012e).
Todas as falhas apresentadas em relação ao diagnóstico e tramento se
refletem no manejo dos casos apresentados: baixo percentual de acerto para o
tratamento adequado das gestantes com VDRL com titulação baixa;

para o

tratamento de parceiros com VDRL não reator e para o controle de cura da gestante
que apresentou um aumento na titulação do VDRL.
A maioria dos profissionais apresentou conduta adequada em relação ao
caso clínico de uma gestante com história de alergia a penicilina em tratamento
anterior, quando consideradas como corretas todas as estratégias possíveis para
viabilizar um tratamento realizado com penicilina benzatina, fosse ela o
encaminhamento para a realização do teste cutâneo em unidade de referência,
encaminhamento para serviço de referência para DST ou gestação de alto risco ou
aplicação da penicilina na própria unidade. Algumas dessas condutas podem
resultar em atraso no início do tratamento, mas foram consideradas mais aceitáveis
do que a prescrição de eritromicina, tratamento inadequado para a prevenção da
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sifilis congênita. É necessário que o município tenha uma rede de serviços que
disponha

de

um

local

seguro

para

realização

do

teste

cutâneo

e

da

dessensibilização à penicilina, pois outras condutas não resultam em manejo
adequado da SC.
É importante destacar que a grande maioria dos profissionais não revelou
discordância em relação aos protocolos do Ministério da Saúde, que seria uma
barreira relacionada a atitude para o não cumprimento do protocolo (CABANA et al.,
1999). É provável que os erros nesses casos hipotéticos estejam relacionados a
falta de conhecimento e/ou de familiaridade com os protocolos existentes, também
sinalizados pelo acesso insuficiente a treinamentos e manuais e aos erros
observados em questões específicas sobre exames e tratamento.
Em todos os casos clínicos apresentados, alguns enfermeiros citaram como
resposta que encaminhariam os casos para o médico da equipe, justificando não ser
de sua competência a solicitação de exames, prescrição de medicamentos e demais
condutas. O profissional enfermeiro pode acompanhar inteiramente o pré-natal de
baixo risco na rede básica de saúde, de acordo com o Ministério de Saúde (BRASIL,
2012a) e conforme garantido pela Lei do Exercício Profissional (Decreto Nº
94.406/87). De acordo com o COFEN (Decreto Nº 94.406/87; Resolução 195/1997),
o enfermeiro tem autonomia para realizar consultas, solicitar exames e prescrever
medicamentos dentro dos programas de saúde pública. A não realização desses
procedimentos constituem-se em barreiras para o manejo da sífilis na gestação.
As principais barreiras identificadas pelos profissionais para o controle da
sífilis estão relacionadas aos usuários, principalmente o não comparecimento dos
parceiros, o início tardio do pré-natal e a não adesão das gestantes às
recomendações de realização de exames e tratamento. Quanto à organização dos
serviços, as principais barreiras foram a dificuldade para a aplicação da penicilina
benzatina na própria unidade de saúde, coerente com o relato de não aplicação ou
aplicação dessa medicação em apenas alguns horários referida por 40% dos
profissionais. A demora para o recebimento do resultado do exame para sífilis e a
dificuldade de acesso a exames confirmatórios não se justificariam num cenário de
disponibilidade de testes rápidos na unidade, já que exames poderiam ser realizados
imediatamente para triagem ou como teste confirmatório numa gestante com VDRL
reagente com título baixo. Uma melhor avaliação dessa situação nas unidades de
saúde da família permitiria verificar se existem falhas no abastecimento ou se os
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profissionais não estão utilizando os testes rápidos por baixo conhecimento em
relação aos mesmos.
Ressalta-se ainda que uma atitude passiva dos profissionais de saúde,
culpabilizando os usuários (por exemplo, não comparecimento da gestante ou
parceiro à UBS), é inadmissível diante da proposta de trabalho da ESF, que inclui os
princípios

de

coordenação

acessibilidade,
do

responsabilização

cuidado,
sanitária,

longitudinalidade

adscrição
ações

de

do

clientela,

comunitárias,

cuidado,

integralidade,

territorialização,
educação

vínculo,

permanente

e

matriciamento (BRASIL, 2012b).
As principais estratégias propostas pelos profissionais para melhorar a
assistência aos casos de sífilis na gestação foram: a facilitação do diagnóstico e
tratamento dos parceiros, a realização de trabalhos educativos com a população
geral, estratégias para captação precoce da gestante (relacionadas aos usuários);
treinamentos sobre o diagnóstico e tratamento da sífilis, treinamento sobre
aconselhamento em DST/AIDS, acesso a manuais técnicos e envio de informações
sobre os casos de sífilis na gestação e sífilis congênita ocorridos no município e no
próprio serviço (relacionadas ao profissional); garantia de exames de qualidade e
serviços de referências para as gestantes (relacionadas ao serviço). Cabe ressaltar
que algumas das estratégias classificadas como relacionadas ao usuário também
poderiam ser consideradas como estratégias voltadas para o serviço (por exemplo,
melhorar o acesso das mulheres e parceiros).
Algumas contradições entre as barreiras identificadas e as estratégias
sugeridas foram observadas. A maior proporção de barreiras citadas estavam
relacionadas aos usuários e serviços, sendo as barreiras relacionadas aos
profissionais as menos frequentes. Entretanto, 90% das estratégias sugeridas
relacionavam-se aos profissionais. Dentre elas destacam-se os treinamentos em
aconselhamento, embora a maioria não tenha relatado dificuldades para realização
dessa prática. Da mesma forma, uma estratégia muito citada foi o envio de manuais
técnicos, embora a grande maioria dos profissionais tenha admitido uma leitura
apenas parcial do manual, quando tiveram acesso ao mesmo.
Este estudo apresentou algumas limitações, como um percentual de perda
de aproximadamente 30% dos profissionais, podendo ter sido uma perda seletiva já
que foi maior entre os médicos. Por este motivo, algumas diferenças encontradas
mais favoráveis aos médicos devem ser relativizadas. O questionário utilizado no
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estudo possuía questões fechadas, enquanto o ideal seria usar questionários com
respostas abertas, pois os profissionais podem ter acertado as questões sobre
conhecimento através de consulta a manuais e outros profissionais ou até mesmo
de forma aleatória. O déficit de conhecimento poderia ser ainda pior do que foi
constatado nesse estudo, se os profissionais que se recusaram a participar sabiam
menos e/ou se os que participaram consultaram ou arriscaram as respostas
corretas. Em relação às estratégias identificadas, é possível que o questionário
tenha induzido as respostas dos profissionais. Algumas estratégias importantes,
como a administração da penicilina na UBS e utilização dos testes rápidos, não
foram mencionadas, talvez por não estarem entre as opções de respostas.
Este estudo usou como referência os protocolos do Ministério da Saúde
publicados em 2007, que estavam em vigor durante a realização do projeto de
pesquisa e do questionário utilizado neste estudo. A avaliação de alguns
indicadores, principalmente os que são relacionados ao tratamento do parceiro, não
estão em consonância com a nova definição de caso de sífilis congênita publicada
pelo MS no ano de 2014.

O novo guideline para sífilis na gestação e sífilis

congênita, que passou por consulta pública, preconiza que o tratamento da sífilis
secundária seja realizado com apenas uma dose de penicilina. Caso esse guideline
seja publicado, esse dado também não estaria em consonância com os resultados
encontrados neste estudo.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebeu-se, neste estudo, uma série de limitações nos conhecimentos,
atitudes e práticas dos profissionais médicos e enfermeiros da ESF para o manejo
adequado da sífilis na gestação durante o pré-natal. Foram também identificados
profissionais de equipes de Saúde da Família de Teresina que não realizam
assistência pré-natal e uma atitude passiva desses profissionais em relação ao
acomparecimento de gestantes e parceiros ao serviço. Estudos complementares
precisam ser realizados para avaliar a assistência pré-natal da ESF em Teresina,
que é um dos municípios do país com melhor cobertura de ESF.
Apenas três indicadores avaliados apresentaram conformidade com o
padrão de avaliação adotado. Observou-se baixo conhecimento sobre a transmissão
vertical da sífilis; sobre definição de casos de sífilis congênita, a situação
epidemiológica desse agravo no município e sua meta de eliminação; e também
sobre os testes diagnósticos para sífilis, principalmente os testes rápidos. Em
relação às condutas em sua prática profissional, foram identificados erros no
diagnóstico, no tratamento, no controle de cura da doença, na abordagem dos
parceiros, problemas na aplicação da penicilina na UBS e baixa familiaridade com o
protocolo, considerando o baixo percentual de acerto nos casos clínicos. Barreiras
relacionadas principalmente ao usuário e à estrutura organizacional (dificuldade de
acesso das gestantes ao início precoce do pré-natal e de testagem sorológica e
tratamento adequado da sífilis para gestante e parceiro) foram também identificadas.
Essas situações dificultam o diagnóstico precoce e o tratamento em tempo oportuno
para prevenção da sífilis congênita.
A partir das dificuldades encontradas, propõe-se como estratégias:
Aprimorar o trabalho da ESF ampliando seu potencial de melhorar os
indicadores de saúde do município, e não só em relação ao pré-natal;
Criação de um protocolo local de assistência pré-natal para melhorar a
organização dos serviços de acordo com a realidade do município e respaldar todos
os profissionais que trabalham na ESF de Teresina;
Envolvimento de todos os profissionais no cuidado pré-natal, busca ativa de
gestantes no território, vinculação da gestante e garantia de pré-natal adequado;
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Ampliar a participação do parceiro durante a assistência pré-natal, incluindo
a testagem para Sífilis e HIV e práticas educativas;
Treinamentos sobre manejo e aconselhamento em DST, com destaque para
as doenças que possuem transmissão vertical;
Implantação efetiva do teste rápido para sífilis na USF com disponibilização
do insumo, treinamento das equipes e definição de fluxos de atendimento para
realização do exame com emissão imediata do resultado;
Disponibilizar a aplicação da penicilina benzatina em todas as USF e em
todos os horários de atendimento;
Definir serviços de referência para realização de teste cutâneo para
gestantes com suspeita de alergia a penicilina e para dessensibilização de gestantes
alérgicas;
Ampliar a divulgação dos dados epidemiológicos da sífilis na gravidez e
sífilis congênita para as equipes de saúde da família e para população em geral,
com maior participação dos profissionais no processo de investigação dos casos
notificados e articulação dos mesmos com a vigilância epidemiológica do município.
Ressalta-se a importância da participação de todos os envolvidos (usuários,
profissionais e gestores) no controle dessa doença tão relevante para saúde pública.
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO

Nº_____________

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU
MESTRADO PROFISSIONAL EM EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS, COM
ÊNFASE ÀS RELACIONADAS À POBREZA
TÍTULO DA PESQUISA: “CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICAS DOS PROFISSIONAIS DA
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DE TERESINA PARA O CONTROLE DA SÍFILIS EM
GESTANTE”
Prezado(a) profissional, solicitamos o preenchimento das questões abaixo relacionadas ao manejo da
sífilis na gravidez em sua prática profissional. Por favor, não deixe questões em branco, utilize a
opção “outros” para respostas não previstas e de preferência não faça consulta a manuais do
Ministério da Saúde, livros e outras fontes durante o preenchimento do questionário. Suas opiniões
são muito importantes para nós!
I - Caracterização do Profissional
1. Idade (anos completos): _______
2. Sexo
1. ( ) Feminino
2. ( ) Masculino
3. Categoria profissional:
1. ( ) médico
2. ( ) enfermeiro
4. Tempo de formado: ________
5. Possui especialização?
0. ( ) não
1. ( ) sim
6. Em caso afirmativo, qual? NOTA: ASSINALE O CURSO MAIS RECENTE
1. ( ) especialização em Saúde da Família
2. ( ) residência em Saúde da Família
3. ( ) mestrado
4. ( ) doutorado
5. ( ) outro. Qual? ________________________________________________________________
7. Tempo de atuação na Estratégia Saúde da Família:_________
8. Já participou de algum treinamento sobre manejo da sífilis na gravidez?
0. ( ) não (Passe para a questão 11)
1. ( ) sim
9. ( ) não sei informar
9. Se sim, qual a carga horária do treinamento? ___________________________________________
10. Quando foi o último?
1. ( ) menos de 1 ano
2. ( ) 1 a 5 anos

3. (
9. (

) mais de 5 anos
) não sei informar
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II - Caracterização do pré-natal na Unidade de Saúde

11. Em média, com que idade gestacional as gestantes iniciam a assistência pré-natal nesta
unidade?
0. ( ) Com menos de 12 semanas gestacionais
1. ( ) Entre 12 e 28 semanas gestacionais
2. ( ) com mais de 28 semanas gestacionais
9. ( ) não sei informar
12. Em média, quantas consultas de pré-natal as gestantes desta unidade costumam receber?
0. ( ) menos de 4
1. ( ) 4 a 7
2. ( ) mais de 7
3. ( ) Não sei informar
13. Qual exame para diagnóstico da sífilis é utilizado rotineiramente como triagem nesta unidade?
1. ( ) coleta de sangue venoso para VDRL
2. ( ) teste rápido realizado na própria unidade (Passe para a questão 15)
9. ( ) Não sei informar
14. Qual o tempo médio de retorno do resultado desse exame para a sua unidade?
1. ( ) menos de 15 dias
2. ( ) 15-29 dias
3. ( ) 30-60 dias
4. ( ) mais de 60 dias
9. ( ) não sei informar
15. Para o tratamento da sífilis é aplicada a Penicilina Benzatina na unidade?
0. ( ) não
1. ( ) sim, em qualquer dia/horário de funcionamento da unidade
2. ( ) sim, apenas em alguns dias/horários específicos da semana
9. ( ) não sei informar
16. Nesta unidade de saúde, o primeiro atendimento pré-natal é geralmente realizado por:
1. ( ) enfermeiro em atendimento individual
2. ( ) enfermeiro em atendimento em grupo
3. ( ) médico em atendimento individual
4. ( ) médico em atendimento em grupo
5. ( ) outro. Qual? _________________________________________________________________
17. Nesta unidade, o atendimento a parceiros de gestantes com DST é feito:
1. ( ) pelo próprio profissional que realiza pré-natal
2. ( ) por outro médico da própria unidade de saúde
3. ( ) por médico de outra unidade de saúde
4. ( ) não existe fluxo de atendimento definido
5. ( ) outro. Qual? _________________________________________________________________
6. ( ) não sei informar
18. Nesta unidade de saúde, existe algum mecanismo de abordagem/convocação de parceiros de
gestantes com sífilis?
0. ( ) não
1. ( ) sim. Qual? __________________________________________________________________
9. ( ) não sei informar
19. Esta unidade realiza a notificação compulsória de casos de sífilis na gravidez?
0. ( ) não
1. ( ) sim
9. ( ) não sei informar
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20. Em caso afirmativo, quem é o responsável por esse preenchimento?
1. ( ) o próprio profissional que realiza pré-natal
2. ( ) outro profissional de saúde da unidade
3. ( ) coordenador da unidade de saúde
4. ( ) profissional da regional de saúde
5. ( ) outro. Qual? _________________________________________________________________
III – Prevenção da transmissão vertical da sífilis

21. Conhece o manual do Ministério da Saúde sobre prevenção da sífilis congênita?
0. ( ) não (passe para a questão 24)
1. ( ) sim
9. ( ) não sei informar
22. Quando teve acesso?
1. ( ) menos de 1 ano
2. ( ) 1 a 5 anos
3. ( ) mais de 5 anos
9. ( ) não sei informar
23. Já leu esse material?
0. ( ) não
1. ( ) sim, totalmente
2. ( ) sim, parcialmente
24. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde para a eliminação da sífilis congênita no país é de:
1. ( ) <= 0,5 caso para 1.000 nascidos
2. ( ) > 0,5 e < 5 casos por 1.000 nascidos
3. ( ) 5 a 10 casos por 1.000 nascidos
4. ( ) o Ministério da Saúde não tem meta de eliminação
5 ( ) Outra. Qual? _________________________________________________________________
9. ( ) não sei informar
25. Em sua opinião, a sífilis congênita no município de Teresina:
1. ( ) não representa um problema de saúde pública
2. ( ) é um problema que afeta apenas os filhos de gestantes sem acesso a pré-natal
3. ( ) apresenta número elevado de casos, porém com formas leves da doença
4. ( ) apresenta número elevado de casos, com formas graves da doença, incluindo óbitos fetais e
neonatais
5. ( ) não sei qual é a situação dessa doença no momento
6. ( ) outro. Qual? _________________________________________________________________
26. A incidência atual de sífilis congênita em Teresina é de:
1. ( ) <= 0,5 caso para 1.000 nascidos
2. ( ) > 0,5 e < 5 casos por 1.000 nascidos
3. ( ) 5 a 10 casos por 1.000 nascidos
4. ( ) mais de 10 por 1.000 nascidos
9. ( ) não sei informar
27. A transmissão da sífilis na gestação pode ocorrer:
1. ( ) apenas no início da gestação
2. ( ) apenas no final da gestação
3. ( ) em qualquer época da gestação
9. ( ) não sei informar
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28. Em relação à transmissão da sífilis na gestação podemos afirmar que: (PODE MARCAR MAIS DE
UMA OPÇÃO)
1. ( ) é baixa em qualquer fase da doença
2. ( ) é elevada em qualquer fase da doença
3. ( ) depende da fase da doença, sendo maior nas fases primária e secundária
9. ( ) não sei informar
29. Segundo a definição atual de casos de sífilis congênita, uma criança, nascida de mãe com sífilis
na gestação, será considerada caso de sífilis congênita se: (PODE MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO)
1. ( ) apresentar sinais da doença ou VDRL com título maior que o VDRL materno
2. ( ) se a mãe tiver sido tratada menos de 30 dias antes do parto, mesmo que criança não apresente
sintomas da doença ou exame alterado
3. ( ) se a mãe tiver recebido tratamento inadequado, mesmo que criança não apresente sintomas
da doença ou exame alterado
4. ( ) se parceiro da gestante não tiver sido tratado, mesmo que criança não apresente sintomas da
doença ou exame alterado
9. ( ) não conheço a definição de caso de sífilis congênita do Ministério da Saúde
30. Na assistência pré-natal realizada nesta unidade de saúde, em que trimestre da gestação você
solicita rotineiramente o exame para diagnóstico da sífilis na gestação?
1. ( ) 1° trimestre
2. ( ) 2° trimestre
3. ( ) 3° trimestre
4. ( ) 1º e 3º trimestres
5. ( ) 1º e 2º trimestres
6. ( ) 2º e 3º trimestres
7. ( ) 1º , 2º e 3º trimestres
31. Essa solicitação é realizada mediante aconselhamento pré-teste?
1. ( ) nunca
2. ( ) às vezes
3. ( ) sempre
32. No momento da entrega do resultado do exame para sífilis, é feito aconselhamento pós-teste com
avaliação de situações de risco da gestante?
1. ( ) nunca
2. ( ) às vezes
3. ( ) sempre
33. O exame VDRL é um teste:
1. ( ) não treponêmico 2. ( ) treponêmico 9. (

) não sei informar

34. O teste rápido para sífilis é um teste:
1. ( ) não treponêmico 2. ( ) treponêmico 9. (

) não sei informar

35. Os testes TPHA e FTA - Abs são testes:
1. ( ) não treponêmicos 2. ( ) treponêmicos 9. (

) não sei informar

36. Em relação ao exame VDRL, podemos afirmar que: (PODE MARCAR MAIS DE UMA OPÇÃO)
1. ( ) é um exames qualitativo
2. ( ) é um exame que se torna “não reagente” após tratamento adequado
3. ( ) pode ser usado para controle de cura
4. ( ) apresenta reação cruzada com outras infecções
5. ( ) não sei interpretar esse exame
37. Em relação aos exames treponêmicos, podemos afirmar que: (PODE MARCAR MAIS DE UMA
OPÇÃO)
1. ( ) são exames qualitativos
2. ( ) são exames que se tornam “não reagentes” após tratamento adequado
3. ( ) podem ser usados para controle de cura
4. ( ) apresentam reação cruzada com outras infecções
5. ( ) não sei interpretar esse exame
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38. Qual é o tratamento preconizado para uma gestante com diagnóstico de sífilis primária?
1. ( ) Penicilina Benzatina, 2.400.000 U IM, dose única
2. ( ) Penicilina Benzatina, 2.400.000 U IM, duas doses com intervalo de uma semana (dose total
4.800.000 U)
3. ( ) Penicilina Benzatina, 2.400.000 U IM, três doses com intervalo de uma semana (dose total
7.200.000 U)
4. ( ) Outro tratamento com penicilina Benzatina
5. ( ) Outro tratamento com outra medicação
6. ( ) Não sei tratar essa forma da doença
39. Qual é o tratamento preconizado para uma gestante com diagnóstico de sífilis secundária ou
latente com menos de um ano de evolução?
1. ( ) Penicilina Benzatina, 2.400.000 U IM, dose única
2. ( ) Penicilina Benzatina, 2.400.000 U IM, duas doses com intervalo de uma semana (dose total
4.800.000 U)
3. ( ) Penicilina Benzatina, 2.400.000 U IM, três doses com intervalo de uma semana (dose total
7.200.000 U)
4. ( ) Outro tratamento com penicilina Benzatina
5. ( ) Outro tratamento com outra medicação
6. ( ) Não sei tratar essa forma da doença
40. Qual é o tratamento preconizado para uma gestante com diagnóstico de sífilis terciária ou com
mais de um ano de evolução ou com duração ignorada?
1. ( ) Penicilina Benzatina, 2.400.000 U IM, dose única
2. ( ) Penicilina Benzatina, 2.400.000 U IM, duas doses com intervalo de uma semana (dose total
4.800.000 U)
3. ( ) Penicilina Benzatina, 2.400.000 U IM, três doses com intervalo de uma semana (dose total
7.200.000 U)
4. ( ) Outro tratamento com penicilina Benzatina
5. ( ) Outro tratamento com outra medicação
6. ( ) Não sei tratar essa forma da doença
41. O protocolo atual do Ministério da Saúde recomenda que toda gestante com VDRL reagente que
não tenha tratamento anterior para sífilis, seja tratada na gestação atual, independente do título do
exame VDRL e da disponibilidade de testes confirmatórios. Qual é a sua posição em relação a esse
protocolo?
1. ( ) Concordo e utilizo
2. ( ) Concordo, mas não utilizo
3. ( ) Não concordo, mas utilizo
4. ( ) Não concordo e não utilizo
5. ( ) Não conheço esse protocolo
6. ( ) Outra posição. Qual?__________________________________________________________
42. Quando uma gestante apresenta diagnóstico de sífilis, você fornece orientações sobre os riscos
da doença para ela e para o bebê?
1. ( ) nunca
2. ( ) às vezes
3. ( ) sempre
43. Quando uma gestante apresenta diagnóstico de sífilis você fornece orientações sobre a
importância do tratamento do parceiro para evitar a reinfecção?
1. ( ) nunca
2. ( ) às vezes
3. ( ) sempre
44. Quando uma gestante apresenta diagnóstico de sífilis você fornece orientações sobre a
importância de usar preservativos para evitar a reinfecção?
1. ( ) nunca
2. ( ) às vezes
3. ( ) sempre
45. Como é feito o controle de cura após o tratamento de uma gestante com sífilis?
1. ( ) solicitação de VDRL mensal
2. ( ) solicitação de VDRL trimestral
3. ( ) outro exame. Qual?____________________________________________________________
4. ( ) não solicito exame para controle de cura

89

46. Quando a gestante apresenta um diagnóstico de sífilis, qual a sua conduta em relação ao
parceiro?
1. ( ) convoco o parceiro para vir à unidade
2. ( ) envio a solicitação de exame pela gestante
3. ( ) envio o medicamento pela gestante
4. ( ) solicito realização de visita domiciliar
5. ( ) não realizo qualquer tipo de abordagem em relação ao parceiro
6. ( ) outra. Qual?_________________________________________________________________
47. Como é feito o tratamento do parceiro da gestante com diagnóstico de sífilis?
1. ( ) o tratamento é prescrito se parceiro apresentar VDRL reagente
2. ( ) o tratamento é prescrito, mesmo se parceiro não tiver resultado de exame ou apresentar VDRL
não reator
3. ( ) não sei informar, pois o tratamento dos parceiros é feito por outro profissional
4. ( ) parceiros raramente são tratados, pois não comparecem ao serviço
5. ( ) Outro. Qual? _________________________________________________________________
48. Na abordagem de uma gestante com diagnóstico de sífilis, você tem dificuldades para:

Tema

Dificuldade
muita

alguma

nenhuma

Conversar sobre a possível forma de infecção com a sífilis
Informar sobre consequências da doença para o bebê e para a mulher
Explicar o resultado do exame
Orientar sobre tratamento
Orientar sobre uso de preservativo
Conversar com o parceiro
Outra. Qual?

Apresentaremos a seguir alguns casos fictícios, provavelmente semelhantes ao que você costuma
atender em sua unidade, para você indicar a conduta que seria adotada:
49. Uma gestante em acompanhamento pré-natal apresenta VDRL 1/2 no primeiro exame de rotina,
realizado na 20ª semana gestacional. Tem um filho vivo saudável e não sabe informar sobre
diagnóstico anterior de sífilis. A sua conduta nesse caso seria:
1. ( ) não tratar, por tratar-se de cicatriz sorológica
2. ( ) não tratar, por ser um provável exame falso positivo
3. ( ) solicitar exame treponêmico, para confirmação do diagnóstico
4. ( ) prescrever tratamento para sífilis de duração ignorada
5. ( ) outra posição. Qual? __________________________________________________________
50. Uma gestante em acompanhamento pré-natal apresenta VDRL 1/16 em seu exame de rotina.
Nega sintomas ou diagnóstico prévio de sífilis. Seu parceiro apresenta VDRL não reator. A sua
conduta nesse caso seria:
1. ( ) não tratar o parceiro, já que o mesmo apresenta exame não reator
2. ( ) solicitar novo exame VDRL do parceiro
3. ( ) solicitar exame treponêmico do parceiro
4. ( ) prescrever tratamento para sífilis para o parceiro, por ser contato de caso de DST
5. ( ) encaminhar parceiro para serviço de referência em DST
6. ( ) outra posição. Qual? __________________________________________________________
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51. Uma gestante com diagnóstico de sífilis refere ter “passado mal” quando recebeu injeção de
penicilina benzatina para tratamento de infecção no passado. A sua conduta nesse caso seria:
1. ( ) prescrever tratamento com eritromicina, já que a gestante provavelmente é alérgica a penicilina
2. ( ) realizar teste de sensibilidade à penicilina, para confirmar que gestante é alérgica
3. ( ) prescrever tratamento com penicilina, pois esse quadro clínico não é compatível com alergia
4. ( ) encaminhar gestante para serviço de pré-natal de alto risco
5. ( ) outra posição. Qual? __________________________________________________________
52. Uma gestante em tratamento para sífilis na sua unidade apresenta VDRL 1/16 antes do
tratamento e VDRL 1/32 após o primeiro mês de tratamento. A sua conduta nesse caso seria:
1. ( ) iniciar novo tratamento, por falha terapêutica
2. ( ) continuar seguimento sorológico mensal para melhor avaliação
3. ( ) solicitar teste treponêmico
4. ( ) encaminhar para serviço de referência
5. ( ) outra conduta. Qual? ___________________________________________________________
53. No seu trabalho na assistência pré-natal na ESF de Teresina, quais são as suas principais
dificuldades no manejo da sífilis? (MARQUE AS CINCO PRINCIPAIS)
1. ( ) gestantes com início tardio do pré-natal
2. ( ) não realização dos exames pelas mulheres, apesar de solicitado
3. ( ) demora para recebimento do resultado do exame para sífilis
4. ( ) pouca confiança no resultado do exame para sífilis
5. ( ) dificuldade de acesso a exames confirmatórios treponêmicos
6. ( ) dificuldade de interpretação do resultado dos exames
7. ( ) dificuldade de adesão da gestante ao tratamento
8. ( ) dificuldade para atendimento ao parceiro por falta de comparecimento do mesmo ao serviço
9. ( ) dificuldade para abordar o parceiro em relação à DST da gestante, quando do comparecimento
do mesmo
10.( ) dificuldade para atendimento ao parceiro por falta de referência de profissional para
atendimento às DST
11. ( ) dificuldade para a aplicação da penicilina benzatina na minha unidade
12. ( ) não concordância com o protocolo de tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde
13. ( ) não tenho dificuldade
14. ( ) outros. Qual?________________________________________________________________
54. Em sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar a assistência às gestantes nos serviços de
pré-natal da ESF de Teresina visando à redução transmissão vertical da sífilis? (ASSINALE AS
CINCO PRINCIPAIS)b
1. ( ) treinamento sobre diagnóstico e tratamento da sífilis
2. ( ) treinamentos sobre aconselhamento em DST/Aids
3. ( ) acesso a manuais técnico-científicos
4. (
) acesso à informação sobre os casos de sífilis na gravidez e sífilis congênita ocorridos no
próprio serviço
5. (
) acesso à informação sobre os casos de sífilis na gravidez e sífilis congênita ocorridos na
cidade
6. ( ) estratégias para facilitar tratamento dos parceiros
7. ( ) estratégias para facilitar o início precoce da assistência pré-natal
8. ( ) trabalhos educativos com a população geral
9. ( ) garantia de exames de boa qualidade
10. ( ) serviços de referência para gestantes com alergia a penicilina
11. ( ) outros. Qual? _______________________________________________________________
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55. Em sua opinião, especificamente em relação aos parceiros, que estratégias poderiam ser
utilizadas para aumentar seu comparecimento ao serviço e viabilizar seu diagnóstico e tratamento?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
56. Registre aqui, outras observações em relação à prevenção da transmissão vertical da sífilis que
considere necessárias.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Muito obrigada por sua participação!
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ANEXO II - TCLE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Prezado(a) profissional,
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Conhecimentos, atitudes e
práticas dos profissionais da estratégia saúde da família (ESF) de Teresina para o controle da
sífilis em gestante”, desenvolvida por Danielle Carvalho Rodrigues, discente do Mestrado
profissional em epidemiologia das doenças transmissíveis, com ênfase às relacionadas à pobreza da
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/FIOCRUZ), sob
orientação da Dr. Rosa Maria Soares Madeira Domingues.
O objetivo da pesquisa é verificar os conhecimentos, as práticas e as atitudes dos
profissionais de saúde que atuam na assistência pré-natal da Estratégia Saúde da Família de
Teresina em relação ao manejo da sífilis na gestação.
Sua colaboração nesta pesquisa contribuirá para o melhor planejamento e desenvolvimento
das ações relacionadas ao manejo da sífilis na gravidez, pois apesar da existência e disponibilidade
de protocolos assistenciais bem estabelecidos e de ações já desenvolvidas na ESF e na rede de
atenção à saúde como um todo, ainda não foram obtidos os resultados desejados para o controle da
sífilis congênita em Teresina, nos outros municípios do estado do Piauí e nos outros estados do
Brasil.
A sua participação consistirá em responder um questionário estruturado e autoaplicado, que
verificará suas características profissionais e da unidade de saúde onde você atua, e as atividades
desenvolvidas para o manejo da sífilis na gestação, incluindo a prevenção, diagnóstico, tratamento,
ações de vigilância epidemiológica, bem como as dificuldades encontradas por você na adoção dos
protocolos existentes. Esse questionário foi elaborado tendo por referência os protocolos
assistenciais recomendados pelo Ministério da Saúde.
Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena autonomia para
decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. Você não
será penalizado(a) de nenhuma maneira caso decida não consentir sua participação, ou desistir da
mesma. Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa. O preenchimento do
questionário não tem caráter punitivo ou de avaliação do seu desempenho.
Esta pesquisa não trará nenhum risco à sua saúde e serão garantidas a confidencialidade e a
privacidade das informações por você prestadas. O questionário não terá seu nome e será devolvido
por você em envelope lacrado, o que não permitirá sua identificação. Todas as análises serão feitas
de forma agregada, para o conjunto das unidades, e o material será armazenado em local seguro
durante 5 anos, onde apenas a pesquisadora e sua orientadora terão acesso, conforme Resolução
466/12 e orientações do CEP/ENSP. A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente,

Rúbrica pesquisador:____________
Rúbrica participante:____________
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você poderá solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o
que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste Termo.
Os resultados da pesquisa serão divulgados na dissertação, em artigo científico e durante
evento científico, onde serão apresentados aos gestores e profissionais de saúde da ESF de
Teresina com a finalidade de contribuir com estratégias de treinamento e recomendar propostas para
melhora do manejo da sífilis na gestação.
Este termo deverá ser assinado em duas vias, sendo uma para você e outra para o
pesquisador, e todas as páginas deverão ser rubricadas também por você e pelo pesquisador
responsável.
Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de
Ética em Pesquisa da ENSP. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo defender os
interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma o comitê tem o papel de avaliar
e monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção
aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da
privacidade.
Telefone
e
fax:
(0XX)21-25982863;
e-mail:
cep@ensp.fiocruz.br;
http://www.ensp.fiocruz.br/etica; Endereço: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/
FIOCRUZ, Rua Leopoldo Bulhões, 1480 –Térreo - Manguinhos - Rio de Janeiro – RJ - CEP: 21041210.

Contato com o(a) pesquisador(a) responsável:
Tel: (86)98023321/(86)94550993; e-mail: danielle-cr@hotmail.com

Teresina, ___ /___/________
_________________________________________
(Assinatura do pesquisador responsável)

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo em
participar.
Nome do participante:
___________________________________________________________________________
_________________________________________
(Assinatura do participante da pesquisa)

Rúbrica pesquisador:____________
Rúbrica participante:____________
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ANEXO III – PARECER COFEN
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