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RESUMO   

 

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria Treponema Pallidum. Dentre 

as principais complicações que pode trazer para a mulher grávida e seu concepto, destacam-se 

abortamento espontâneo, morte fetal e neonatal, prematuridade e danos à saúde do recém-nascido. 

Objeto de estudo: Saberes e Práticas dos Enfermeiros da Estratégia Saúde da Família no cuidado à 

mulher gestante e seu parceiro acometidos pela sífilis na área programática da 3.1 do Município do 

Rio de Janeiro. Objetivos: Identificar os elementos teóricos utilizados pelos enfermeiros da ESF que 

realizam consulta pré-natal de gestantes e seus parceiros acometidos pela sífilis; Descrever as ações 

utilizadas pelos Enfermeiros da ESF para acompanhar a saúde de gestantes e seus parceiros 

diagnosticados com sífilis durante o pré-natal; Analisar os elementos teóricos e as ações utilizadas que 

encontram-se embasados nas recomendações da OMS e do Ministério da Saúde. Metodologia: Trata-

se de uma pesquisa exploratória, descritiva, com abordagem qualitativa, tendo como cenário duas 

Clínicas da Família da Área Programática 3.1 no Município do Rio de Janeiro-RJ, onde participaram 

21 enfermeiros das equipes da ESF que trabalham com o manejo da sífilis durante a gestação. A coleta 

dos dados foi feita por meio de roteiro semiestruturado a partir de entrevistas individuais no mês de 

Maio de 2017. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo na modalidade temática, originando 

duas categorias: 1 - Modelo de assistência tecnocrático versus humanizado / colaborativo: teoria e 

ações relacionadas ao controle da sífilis durante a gestação; e 2 - Expressões de Sistematização da 

Assistência na consulta de enfermagem e sua interface com o cuidado de gestantes, parceiros e recém-

nascidos acometidos pela sífilis. Resultados: O modelo de assistência em que o enfermeiro está 

inserido, tem influência tecnocrática predominante, com um movimento para inserção de aspectos 

relacionados à humanização. Quanto à consulta de enfermagem, observou-se conhecimento amplo 

quanto à humanização no cuidado com a gestante e seu parceiro. Quanto ao processo de enfermagem e 

a sistematização da assistência de enfermagem, é implementado de modo tímido, devido à justificativa 

inicial de alta demanda dos atendimentos. Conclusão: Pode-se dizer que a maioria dos enfermeiros 

entrevistados realizam suas atividades fundamentando-as nas recomendações da OMS e do Ministério 

da Saúde, porém para um cuidado que se sustente de maneira holística, é preciso que o diálogo entre a 

humanização e a tecnocracia sejam alcançados não apenas no cuidado a mulher gestante e seu parceiro 

acometidos pela sífilis, mas também na construção de vínculos e resolutividade, pois é preciso 

aumentarmos a confiança da população em nós e de nós em nós mesmos.  

Descritores: Sífilis; Cuidados de Enfermagem; Saúde da Família; Gestantes; Parceiros 

Sexuais. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT  

 

The syphilis is a sexually transmitted infection caused by the bacterium Treponema Pallidum. Among 

the main complications that can bring to the pregnant woman and its concept, we point out 

spontaneous abortion, fetal and neonatal death, prematurity and damages to the health of the newborn. 

Study object: Nurses' knowledge and practices of the Family Health Strategy in the care of the 

pregnant woman and her partner affected by syphilis in the program area of 3.1 of the Municipality of 

Rio de Janeiro. Objectives: To identify the theoretical elements used by the FHT nurses who perform 

prenatal consultation of pregnant women and their partners affected by syphilis; To describe the 

actions used by the ESF Nurses to monitor the health of pregnant women and their partners diagnosed 

with syphilis during prenatal care; Analyze the theoretical elements and actions used that are based on 

the recommendations of the WHO and the Ministry of Health. Methodology: This is an exploratory, 

descriptive study with a qualitative approach, with two Family Clinics of Program Area 3.1 in the city 

of Rio de Janeiro, RJ, where 21 nurses from the FHS teams that work with the management of syphilis 

during pregnancy. Data were collected through a semistructured script based on individual interviews 

in May 2017. Data were submitted to content analysis in thematic modality, giving rise to two 

categories: 1 - Technocratic versus humanized / collaborative assistance model: theory and actions 

related to the control of syphilis during pregnancy; and 2 - Expressions of Service Systematization in 

the nursing consultation and its interface with the care of pregnant women, partners and newborns 

affected by syphilis. Results: The assistance model in which the nurse is inserted has a predominant 

technocratic influence, with a movement to insert aspects related to humanization. Regarding the 

nursing consultation, a broad knowledge regarding the humanization in the care of the pregnant 

woman and her partner was observed. Regarding the nursing process and the systematization of 

nursing care, it is implemented in a timid manner, due to the initial justification of high demand for 

care. Conclusion: It can be said that most nurses interviewed carry out their activities based on the 

recommendations of the WHO and the Ministry of Health, but for a care that is sustained in a holistic 

way, it is necessary that the dialogue between humanization and technocracy are achieved not only in 

the care of the pregnant woman and her partner affected by syphilis, but also in the building of bonds 

and resolve, since we must increase the trust of the population in ourselves and in ourselves. 

Descriptors: Sexual partners; syphilis; Nursing care; Family Health. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 O estudo teve como objeto os Saberes e Práticas dos Enfermeiros da Estratégia Saúde 

da Família (ESF) no cuidado à mulher gestante e seu parceiro acometidos pela sífilis na área 

programática da 3.1 do Município do Rio de Janeiro (MRJ), tema relevante devido aos atuais 

indicadores evidenciarem o aumento da incidência desse agravo que pode causar má-

formação do feto, aborto ou morte do bebê, quando este nasce gravemente doente. 

 Devido à alta rotatividade de enfermeiros nas equipes da ESF, inclusive na Área 

Programática 3.1 (AP 3.1 composta de seis RA - Ramos, Penha, Vigário Geral, Ilha do 

Governador, Complexo do Alemão e Complexo da Maré), aos desafios do tratamento na 

gestante e à busca ativa do seu parceiro, esses saberes são importantes visto que o diagnóstico 

de sífilis na gestação impacta, significativamente, na qualidade do cuidado durante o pré-

natal.  

 A questão da busca ativa do parceiro da gestante se faz necessária, como veremos, 

pela possibilidade da gestante se recontaminar após o tratamento concluído previamente o que 

demandaria mais esforço e sofrimento a gestante repetidas vezes e que poderia a longo prazo 

desencadear abandono do tratamento por se tratar de  uma medicação dolorida e que, muitas 

das vezes, requer mais de uma aplicação. Além da busca ativa, orientações no pré-natal como 

o uso de camisinhas, por exemplo, são frequentemente elaboradas mas encontram com certa 

frequência o impasse de parceiros que se negam a usar o preservativo ou que estão cumprindo 

pena e durante as visitas não são o primeiro item que as gestantes infelizmente se recordam de 

levar consigo, além disso a busca ativa do parceiro e seu tratamento quando efetivamente 

realizados são ferramenta importante da saúde pública contribuindo para o diagnóstico e 

tratamento precoce dessa enfermidade.  

A motivação para realizar este estudo surgiu a partir da prática, acrescida dos relatos 

de outros profissionais, destacando suas dificuldades e incipientes conhecimentos acerca da 

sífilis na gestante.  

Mesmo com acesso garantido e ampliado ao diagnóstico e tratamento, a infecção 

continua sendo um agravo com altos índices de morbidades e mortalidade ocasionada pela 

sífilis congênita, evidenciados na literatura científica, o que justifica o interesse em conhecer 

melhor os cuidados durante a gestação na prevenção e recuperação dos casos de sífilis. A 

                                                           

 Neste estudo foi utilizado o termo “Enfermeiro” para designar profissionais de ambos os sexos, embora a profissão seja 

integrada, majoritariamente, por mulheres.   
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finalidade contribuir para a qualidade da atenção pré-natal, pautada numa compreensão maior 

dos profissionais de saúde em suas ações na detecção, tratamento e acompanhamento da 

gestante atendida nos serviços de Atenção Básica. 

Sabe-se que a transmissão vertical da sífilis ocorre durante o ciclo gravídico-puerperal 

e continua sendo um problema de saúde pública no Brasil, principalmente por fatores como 

falhas da equipe de saúde na realização do pré-natal e acompanhamento do parto, 

precocidade, multiplicidade de parceiros sexuais e a não adesão ao uso do preservativo1. 

A dificuldade em controlar a sífilis gestacional e congênita tem relação direta com a 

história de saúde da mulher e as políticas públicas de saúde que, no Brasil, a partir das 

primeiras décadas do século XX, foi atrelada às políticas nacionais de saúde, embora 

restringindo-se às necessidades relativas ao ciclo gravídico-puerperal. À época, os programas 

materno-infantis apresentavam uma visão limitada da mulher, fundamentada em sua 

especificidade biológica e no seu papel social de mãe e doméstica2. 

Dados epidemiológicos indicam que, anualmente, ocorrem cerca de 12 milhões de 

casos novos de sífilis na população adulta do mundo, na maioria das vezes, em países em 

desenvolvimento. No Brasil, estima-se que a prevalência de sífilis em gestantes varie entre 

1,5% e 3%, com uma taxa de transmissão vertical em torno de 25%3. 

Diante desse contexto, e com a mobilização entre universidades, sanitaristas e as lutas 

feministas, o Ministério da Saúde instituiu o Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM), concebido em 1983, recebendo a colaboração do Estado e da sociedade, 

configurando-se como uma das ações governamentais pioneiras de incorporação de princípios 

feministas em políticas públicas de saúde4. Esse Programa teve como proposta garantir a 

integralidade e a autonomia da mulher, assim, alcançando um de seus objetivos específicos, 

que era prevenir e controlar as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), tendo como uma 

das metas a eliminação da sífilis congênita como problema de saúde pública no Brasil2,4. 

Durante a prática profissional, pude observar a importância do papel do enfermeiro na 

consulta de pré-natal de risco habitual em Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS). 

Assim, desde os tempos em que fui Técnico de enfermagem e ainda hoje, como enfermeiro 

Obstetra integrante da ESF, mantenho-me inserido em rodas de conversas, debates e eventos 

sobre a temática, levantando problemas diários e compartilhando experiências com outros 

profissionais de saúde para que, assim, seja possível exercer, rotineiramente, as minhas 

atividades com qualidade e sempre baseadas em evidências científicas.  

As consultas pré-natais na atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS), vêm 

sendo realizadas pelos profissionais das equipes da ESF (estratégia criada em 1994) tendo 
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como objetivo principal contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir da 

atenção primária à saúde5, sempre valorizando os princípios de territorialização, vinculação 

com a população, garantia de integridade na atenção, trabalho em equipe com enfoque 

multidisciplinar, ênfase na promoção da saúde com fortalecimento das ações intersetoriais e 

estímulo à participação da comunidade.  

Segundo o Ministério da Saúde (MS), o pré-natal consiste em uma atenção qualificada 

e humanizada ao pré-natal, de forma que ela possa ser acolhida desde o início da gravidez, 

assegurando-lhe até o final o nascimento de um concepto saudável. O referido Órgão 

governamental preconiza uma assistência qualificada, humanizada, em um serviço de fácil 

acesso que integre todos os níveis de atenção: prevenção, promoção e assistência à saúde da 

puérpera e do recém-nascido, desde a Unidade Básica até o atendimento hospitalar de alto 

risco6.   

Sendo assim, o foco deve ser a família em seu espaço físico e social, de modo a 

proporcionar à equipe de saúde uma compreensão ampliada do processo saúde-doença, 

permitindo intervenções para além das práticas curativas, proporcionando aos profissionais  

de saúde engajados a possibilidade de desenvolverem uma ação interdisciplinar que vincule o 

saber das ciências sociais às questões de saúde, demografia e epidemiologia, dentre outras. 

A consulta de pré-natal é ação relevante da equipe da ESF7, destacando-se que a 

enfermagem deve promover a instituição do tratamento da gestante e do seu parceiro, 

providenciar a documentação dos resultados da sorologia e terapêutica da sífilis no cartão da 

gestante e notificar os casos para permitir o acompanhamento de indicadores de saúde. A 

prevenção da sífilis é uma estratégia básica para o controle da sua transmissão para o feto, e 

deve ser realizada por meio de constantes informações para a população feminina em geral, 

em especial as mulheres assistidas no pré-natal. As atividades educativas devem priorizar os 

fatores de risco, as mudanças de comportamento sexual e a promoção e adoção de medidas 

preventivas, com ênfase na utilização adequada de preservativo.  

Pra termos uma dimensão da problemática, de acordo com o boletim epidemiológico – 

Ministério da Saúde, 2018, em 2017 a taxa de incidência no estado do Rio de Janeiro foi a 

mais elevada dentre todas as Unidades da Federação, atingindo 18,8 casos/1.000 nascidos 

vivos116.  

No que diz respeito à atuação do enfermeiro na atenção ao pré-natal, a literatura 

demonstra evidências que corroboram com a importância deste profissional como membro da 

equipe multiprofissional para a qualificação da saúde da mulher e da criança. E foi assim que, 

durante as investigações que realizei a respeito do Estado da Arte relacionado com a temática, 
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busquei a possibilidade de inserção no Grupo de Pesquisa: Maternidade, Saúde da Mulher e 

da Criança, na Escola de enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), vinculada à 

Universidade Federal Fluminense (UFF), para melhor aprofundar meus conhecimentos na 

Área da Saúde da Mulher e da Criança, tendo em vista o desejo de ingressar no Curso de 

Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil.    

A gestante deve ser acolhida pela Unidade e encontrar nesse local um espaço onde 

possa expressar suas preocupações, angústias e medos, cabendo aos profissionais de saúde 

garantir-lhe um atendimento humanizado, resolutivo, integral e articulado com outros serviços 

que assegurem a continuidade do atendimento. É também atribuição da equipe prestar esse 

cuidado, considerando a realidade local e as condições socioculturais de cada mulher, 

incentivando o seu autocuidado e a autonomia. 

 

1.1 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Conforme contextualizado nesta Dissertação, são as seguintes as questões de pesquisa 

que ora se propõe: 

 Quais são os elementos teóricos utilizados pelos enfermeiros da Estratégia Saúde da 

Família (ESF) que realizam consulta pré-natal de gestantes e parceiros acometidos pela 

sífilis?  

 Quais são as ações utilizadas por estes para acompanhar a saúde das gestantes  e seus 

parceiros, diagnosticados com sífilis durante o pré-natal? 

 Em que medida os elementos teóricos e as ações utilizadas encontram-se embasados nas 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde?    

 

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO  

 

Para compreender os saberes dos enfermeiros que realizam o pré-natal em gestantes e 

seus parceiros acometidos pela sífilis na Área Programática 3.1 no município do Rio de 

Janeiro e descrever os passos a fim de atender ao propósito desta pesquisa, foram definidos os 

seguintes objetivos:  

 Identificar os elementos teóricos utilizados pelos enfermeiros da ESF que realizam 

consulta pré-natal de gestantes e seus parceiros acometidos pela sífilis;  

 Descrever as ações utilizadas pelos Enfermeiros da ESF para acompanhar a saúde de 

gestantes e seus parceiros diagnosticados com sífilis durante o pré-natal;  
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 Analisar os elementos teóricos e as ações utilizadas pelos enfermeiros da ESF que 

encontram-se embasados nas recomendações da OMS e do Ministério da Saúde.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

A investigação e a notificação compulsória da sífilis durante a gestação, são 

obrigatórias no Brasil desde 2005 e consistem na comunicação às autoridades sanitárias 

acerca da ocorrência de casos suspeitos ou confirmados, visando a adoção de medidas de 

controle para este agravo. Cabe à Vigilância Epidemiológica fornecer informações técnicas 

permanentes aos profissionais de saúde para que eles possam decidir sobre a execução de 

ações de controle da doença e de agravos dela decorrentes10.   

Ao longo dos anos, no Brasil, verificou-se um aumento considerável da cobertura da 

assistência pré-natal, que pode estar relacionado a diversos fatores, destacando-se a 

regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo o acesso universal e gratuito 

de toda população brasileira aos serviços públicos de saúde, bem como às políticas de 

ampliação da Atenção Básica e da Saúde da Mulher, propiciando maior acesso aos serviços 

em geral e à assistência pré-natal em particular11.Todavia, apesar desse aumento da cobertura, 

a assistência na rede SUS apresenta inúmeras falhas em seus componentes mais básicos, 

preconizados pela política do Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN), 

resultando numa inadequação da assistência, o que pode explicar a persistência de resultados 

perinatais desfavoráveis e, dentre eles, a sífilis congênita. 

Estudo sentinela com 16.158 parturientes evidenciou que, apesar da disponibilidade de 

recursos profiláticos baratos e eficientes para a redução da transmissão materno-infantil, 

75,1% das gestantes apresentaram pelo menos um resultado do teste de sífilis por ocasião de 

internação para o parto, mas somente 16,9% apresentaram os resultados dos dois testes; e 

11,8% tinham o cartão de pré-natal, mas nenhum resultado da doença. Além disso, mesmo 

entre as mulheres que fizeram seis ou mais consultas de pré-natal, a cobertura de dois testes 

de sífilis na gestação foi de apenas 26,2%, e que 2,6% das mulheres foram completamente 

excluídas do estudo, visto que não realizaram teste de sífilis no pré-natal nem no parto. Logo, 

a ausência de detecção da doença durante o pré-natal, representou uma oportunidade perdida 

de intervenção junto à gestante infectada, limitando as possibilidades de redução da incidência 

dos casos de sífilis congênita12. 

Resultados tais como fato desse agravo ser detectado e tratado corretamente o mais 

precocemente possível, trabalhando na redução de incapacidades de saúde para o recém-
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nascido/criança, diminuindo também as dificuldades e transtornos emocionais que poderiam 

ser gerados para a mãe e família em relação aos problemas de saúde prevenidos, e a redução 

de gastos governamentais para o atendimento a essas consequências de saúde, mostram a 

importância de organizar melhor os serviços de saúde para captar e acolher as gestantes 

precocemente, assim como de oferecer oportunidades de detecção e tratamento correto e 

oportuno da sífilis para as gestantes e seus parceiros sexuais13, apresentando a importância da 

equipe da ESF e de seus conhecimentos para a solicitação dos testes rápidos em momentos 

oportunos ou protocolados pelo MS, a fim de obter o diagnóstico precoce e iniciar o 

tratamento de imediato, destacando a relevância para a realização desta pesquisa com 

enfermeiros da ESF, profissionais que estão à frente em diversas linhas de cuidados, entre elas 

o pré-natal, as IST e a educação permanente de outros profissionais e categorias como, por 

exemplo, Médicos e Agentes Comunitários, entre outros membros das equipes. 

A contribuição deste estudo dar-se-á pelo aprimoramento da assistência, da pesquisa e 

da educação no âmbito da atenção primária à saúde, trazendo como ferramenta importante 

análises da situação de saúde que auxiliem a equipe multiprofissional na resolução de 

barreiras enfrentadas pelos enfermeiros da ESF que lidam com o manejo da sífilis na 

gestação, assim colaborando para assistência ao trazer o questionamento do problema com o 

intuito de melhor orientação e direcionamento das suas ações, possibilitando detectar as falhas 

no diagnóstico e tratamento da doença e propondo possíveis soluções para cada caso. Porém, 

para a eficácia do tratamento, há a necessidade de orientar a utilização de preservativo junto a 

gestante e o tratamento do parceiro e, para isso, exige-se comprometimento, vínculo e 

humanização na conduta dos enfermeiros. 

No que diz respeito à pesquisa, as dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros 

contribuirão para a criação de estratégias que favoreçam melhorias no processo diário de 

trabalho e no conhecimento do cuidado frente à sífilis na gestação, com seus relatos de 

experiência fundamentando suas falas em literatura científica anteriormente publicada. E a 

partir da divulgação dos resultados por meio de artigos científicos possibilitarão gerar 

discussões junto à comunidade científica. 

Na educação, poder-se-á trabalhar com a implementação de rotinas com capacitação e 

atividades direcionadas ao cuidado com o agravo, principalmente nas unidades em que há o 

aporte da Residência Multiprofissional em Saúde da Família, despertando o interesse do 

profissional de saúde em estar praticando essa atividade e destacando a sua importância para a 

adesão ao tratamento, assim evitando a recidiva da infecção.  
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Outro aspecto interessante no que se refere a assistência em saúde será a realização de 

atividades de grupos com os usuários, tendo em vista construir uma relação diferenciada dos 

demais atendimentos tradicionais, visando facilitar a troca de experiências, o estabelecimento 

de vínculos, o acolhimento e a maior adesão ao diagnóstico precoce e tratamento. 
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2. REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

2.1 UM BREVE RELATO DA SÍFILIS NO MUNDO, NO BRASIL E NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 

 

A sífilis é uma infecção de evolução crônica causada por uma bactéria do gênero 

espiroqueta, denominada Treponema pallidum. Recebeu diversas denominações: lues venérea, 

doença gálica, francesa, italiana, espanhola, alemã e polonesa, dentre outras, mas na 

atualidade é mundialmente conhecida como sífilis13. Essa diversidade de nomes refletia a 

beligerante situação política na Europa, no final do século XV, atribuindo à doença um nome 

que a identificava com outro povo ou nação13.Credita-se à Hieronymus Fracastorius a criação 

do termo sífilis, em 1530, ao utilizar o nome de um pastor mítico chamado “Syphilus” em um 

poema intitulado “Syphilis Sive Morbus Gallicus”, no qual eram descritas as principais 

manifestações clínicas. Nesse poema, a sífilis seria uma doença infligida pelo Deus Apolo 

como castigo ao pastor13. 

A origem da sífilis tem sido discutida há mais de cinco séculos, desde a documentação 

da primeira epidemia desse agravo, ocorrida em 1495 na Europa. À época, uma praga 

disseminou-se entre as tropas do líder francês Charles VIII, durante a queda de Nápoles14-15 e, 

em seu retorno, a tropa disseminou-a pelo continente. Essa epidemia ocorreu 

concomitantemente ao retorno de Colombo e de seus homens do Novo Mundo, sendo causa 

de especulação quanto à sua origem nas Américas. Alguns relatos informam que os povos 

indígenas do Novo Mundo sofriam de uma doença similar, cujos sintomas tinham sido 

observados em homens que integravam a expedição de Colombo. 

Trata-se, pois, de um agravo da Antiguidade, com mais de 500 anos de existência. 

Relatos de sua presença na Europa, logo após o descobrimento da América, mesclam-se com 

a sua existência no Velho Continente, em período anterior às viagens de Cristóvão Colombo 

ao Novo Mundo. A sífilis transformou-se em uma pandemia, com um quadro clínico muito 

agudo, frequentemente fatal no estágio secundário, descrita por muitos autores na passagem 

para o século XVI14-15. 

Várias teorias para a origem da sífilis foram propostas, dentre as quais são citadas: a 

“Teoria do Velho Mundo” ou “Teoria pré-Colombiana”, a “Teoria do Novo Mundo” ou 

“Teoria Colombiana” e a “Teoria Unitária”. Pela Teoria Colombiana, era uma doença 

endêmica no Haiti e foi levada para a Europa por Colombo, por volta do ano 1400. Pela 

Teoria pré-Colombiana, a doença originou-se na África Central e foi levada para a Europa 
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anteriormente às expedições de Colombo. A terceira teoria, a “Teoria Unitária”, propunha que 

a sífilis e as treponematoses não venéreas eram manifestações da mesma infecção, com 

algumas diferenças clínicas causadas por fatores ambientais. Entretanto, trabalhos posteriores 

demonstraram diferenças entre os microrganismos14. 

Análise filogenética de 26 cepas de Treponema procedentes de regiões geográficas 

distintas, evidenciou que os resultados obtidos reforçam a Teoria Colombiana para a origem 

da sífilis, enquanto que as subespécies não sexualmente transmissíveis de Treponemas teriam 

se originado em períodos mais remotos no Velho Mundo15. Entretanto, outros autores 

afirmaram ser impossível inferir a origem da sífilis a partir da metodologia utilizada naquela 

análise, pois o T. pallidum é um dos poucos microrganismos patogênicos bacterianos 

humanos que ainda não foi cultivado in vitro, e análises mutacionais não permitem identificar 

as causas determinantes da sua virulência. Consequentemente, seria inviável relacionar o 

conhecimento dos genes à evolução do Treponema e à patogênese16. 

A sífilis disseminou-se no continente europeu a partir do final do século XV e quatro 

séculos depois, ainda sem medidas efetivas de controle, era motivo de preocupação o 

crescimento dessa endemia no mundo durante o século XIX17,18. Em 1906, o bacteriologista 

August Paul von Wassermann desenvolveu a primeira sorologia para sífilis (LUES). Os 

primeiros testes sorológicos para diagnóstico começaram a ser desenvolvidos e, cerca de uma 

década depois, em 1941, foi evidenciada a ação terapêutica da penicilina na cura da sífilis, 

trazendo expectativas de que essa doença seria controlada em curto espaço de tempo19. 

Na segunda metade do século XX foi detectada uma tendência de queda na incidência 

de sífilis nos Estados Unidos e na Europa, interrompida nos anos 90 com o aumento dos casos 

notificados, possivelmente em associação com a infecção pelo HIV nos países desenvolvidos. 

O Sistema de Vigilância para Infecções Sexualmente Transmissíveis varia em 

abrangência e qualidade em diferentes países. Estimativas globais sobre a frequência de IST 

são afetadas pela quantidade e qualidade dos dados produzidos em diferentes regiões e pelas 

limitações na compreensão da dinâmica desses agravos em populações vivendo em contextos 

sociais e econômicos bastante diferentes. Além disso, as estimativas de infecções sexuais 

podem estar relacionadas às dificuldades de acesso aos serviços de saúde, às estratégias 

limitadas de diagnóstico e à qualidade do processo de notificação2.  

As IST geralmente são assintomáticas ou possuem sintomas inespecíficos. As 

melhores fontes de informação sobre prevalência e incidência de doenças, são as notificações 

e os estudos epidemiológicos. Contudo, os sistemas de vigilância tendem a subestimar o 
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número total de casos. Segundo a OMS, estimativas da década de 90 apontavam para a 

existência de mais de 333 milhões de novos casos de sífilis, gonorréia, clamídia e trichomonas 

em adultos de 15 a 49 anos em 1995, sendo 12,2 milhões de sífilis4,20. 

Ademais, a maioria dos casos ocorre por transmissão em relações sexuais 

desprotegidas, embora possa ser adquirida também por via transplacentária. Dentre as 

principais complicações que a doença pode trazer para a mulher grávida e seu concepto, 

destacam-se abortamento espontâneo, morte fetal e neonatal, prematuridade e danos à saúde 

do recém-nascido, com sérias repercussões psicológicas e sociais21. 

 Apesar de ser uma doença de fácil diagnóstico e totalmente evitável quando o 

tratamento da gestante e de seu parceiro é realizado adequadamente, continua sendo um 

desafio na prática profissional constituindo-se, portanto, em fator determinante na elevação 

dos indicadores de morbimortalidade materna e perinatal.  

De acordo com a literatura consultada13, mesmo com a solicitação do teste não 

treponêmico Venereal Diseases Research Laboratory (VDRL) e do teste treponêmico (teste 

rápido) durante o pré-natal, o número de infecções congênitas pelo Treponema Pallidum 

ainda é alarmante, dada a quantidade de crianças infectadas a nível mundial, especialmente 

porque a doença pode ser transmitida em qualquer estágio clínico da doença materna ou fase 

da gestação, ressaltando “quanto mais recente for a infecção, maior será o risco de 

contaminação fetal” 

As sífilis adquirida e congênita classificam-se, respectivamente, como recente e tardia, 

como é possível observar no quadro abaixo2: 

 

Quadro 1 – Classificação da sífilis por Tipo de Infecção 

SÍFILIS CLASSIFICAÇÃO 

sífilis Adquirida 

Recente (menos de um ano de evolução): 

primária, secundária e latente recente; 

 

Tardia (com mais de um ano de evolução):  

latente tardia e terciária; 

sífilis Congênita 

Recente (casos diagnosticados até o  

2º ano de vida); 

 

Tardia (casos diagnosticados após o  

2º ano de vida). 
Fonte: PCDT, MS, 2015 
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O diagnóstico na fase primária é clínico e dado pela identificação do cancro duro  que 

surge, habitualmente, na genitália externa como lesão única, medindo 0,5 a 2 cm de diâmetro, 

cerca de uma a duas semanas após o contágio. Caracteriza-se como pápula erodida ou 

ulcerada, com borda infiltrada, endurecida e fundo limpo. Após uma a duas semanas, surge 

adenite satélite não inflamatória, pouco dolorosa. O cancro pode desaparecer 

espontaneamente em quatro semanas sem deixar cicatriz. Esse sinal, quando localizado 

internamente (vagina, colo do útero), pode passar despercebido na mulher20. 

Na sífilis secundária ocorre a disseminação hematogênica dos Treponemas, com 

manifestações clínicas que surgem cerca de quatro a oito semanas após o aparecimento do 

cancro duro. Podem ocorrer sintomas constitucionais, semelhantes ao estado gripal, com mal 

estar, febre, anorexia, cefaléia, mialgias e artralgias. A erupção cutânea pode ser maculosa 

(roséola sifilítica), máculo-papulosa e papulosa. Habitualmente, é simétrica e não pruriginosa. 

A presença de colarete descamativo (colarete de Biette) na periferia das lesões, é sugestiva de 

lesão sifilítica. Observam-se, com frequência, lesões papulosas palmo-plantares, lesões 

mucosas, placas vegetantes perianais (condilomas planos), alopecia em clareira e adenopatia 

generalizada. Como as lesões são ricas em Treponemas, importa ressaltar a contagiosidade 

dessa fase. Normalmente, ocorre regressão espontânea após duas a dez semanas3,22. 

A sífilis latente (recente e tardia) é a forma da sífilis adquirida na qual não se 

observam sinais e sintomas clínicos. Seu diagnóstico é feito exclusivamente por meio de 

testes sorológicos, com títulos menores do que na fase secundária. Sua duração é variável e 

seu curso poderá ser interrompido por sinais e sintomas da forma secundária ou terciária23. 

A sífilis tardia pode apresentar sinais e sintomas após três a 12 anos de infecção, 

principalmente lesões cutâneo-mucosas (tubérculos ou gomas), neurológicas (tabes dorsalis, 

demência), cardiovasculares (aneurisma aórtico) e articulares (artropatia de Charcot). Na 

maioria das vezes, entretanto, são assintomáticas. Não se observam Treponemas nas lesões e 

as reações sorológicas têm títulos baixos23. 

Destaca-se, também, que a sífilis congênita pode ser considerada um importante 

marcador da qualidade da assistência pré-natal no Brasil, havendo uma relação significativa 

entre a sua presença em uma determinada instituição e a existência de sérios erros estruturais 

na saúde pública24, em especial no que diz respeito à qualidade da assistência pré-natal. 

Segundo dados do Sistema de Informação e Notificação de Agravos (SINAN) do Programa 

Nacional de IST e AIDS do Ministério da Saúde em uma pesquisa realizada em 2011 e 

2012160, de quase três milhões de mulheres que engravidam anualmente no Brasil, apenas 

75% realizam o pré-natal. Dessas, somente 50% realizam o VDRL no início do pré-natal, e 
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apenas 23% o repetem no terceiro trimestre da gestação, conforme preconizadopelas normas 

brasileiras25. 

Nesse aspecto, há uma escassez de estudos sobre prevalência ou incidência desses 

agravos de base populacional. A interpretação e a comparação entre estudos de prevalência de 

IST, em diferentes regiões, apresentam dificuldades e limitações. Muitos estudos sobre a 

frequência de IST utilizaram amostras de conveniência (clínicas de infecções sexuais, 

gestantes no pré-natal ou encarcerados); com frequência, o número de indivíduos avaliados 

foi pequeno e os testes diagnósticos empregados nem sempre puderam ser comparados, pois 

possuíam desempenhos diversos4. De modo geral, os estudos indicam que as IST são mais 

frequentes entre os jovens, solteiros, moradores de zonas urbanas, enquanto as mulheres 

tendem a ser infectadas em idade mais precoce que os homens4,20. Uso de drogas, história de 

encarceramento ou de prostituição, são importantes fatores de risco para IST23. 

A OMS estimou que, em 2016, houvesse no mundo, mais de 1 milhão de casos de 

IST/dia. Ao ano espera-se, aproximadamente, 357 milhões de novas infecções, entre clamídia, 

gonorreia, sífilis e Tricomoníase. A presença de uma IST como sífilis ou gonorreia, aumenta 

consideravelmente o risco de se adquirir ou transmitir a infecção por Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV). Em especial, a sífilis na gestação leva a mais de 300 mil 

mortes fetais e neonatais por ano no mundo e coloca um adicional de 215 mil crianças em 

aumento do risco de morte prematura26.    

Atualmente, a doença persiste mesmo com o advento do tratamento da enfermidade 

com desfecho exitoso, na maioria dos casos. Em 2006 estimou-se que, anualmente, ocorram 

cerca de 12 milhões de casos novos de sífilis no mundo; que pelo menos meio milhão de 

crianças nasçam com a forma congênita da doença e ainda, que a sífilis materna possa causar 

outro meio milhão de natimortos e abortos, caracterizando um grave problema mundial de 

Saúde Pública, principalmente nos países em desenvolvimento27. 

O seu recrudescimento em países desenvolvidos, é um fenômeno multifatorial 

provavelmente associado com migração de indivíduos procedentes de países com alta 

prevalência da doença, empobrecimento de grupos populacionais, piora dos serviços de saúde 

sobretudo nos países do leste europeu, uso de drogas, práticas sexuais não seguras e a ligação 

com a epidemia de HIV/AIDS28. 

Em relação à taxa de infecção por meio da transmissão vertical, dados do MS mostram 

que, dentre as várias doenças que podem ser transmitidas durante o ciclo gravídico-puerperal, 

a sífilis é a que possui as maiores taxas de infecção, sendo de 70 a 100% nas fases primária e 

secundária, reduzindo-se para 30% nas fases latente tardia e terciária da infecção materna1. 
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Ressalta-se, ainda, que desfechos como aborto espontâneo, natimorto ou morte perinatal estão 

presentes em, aproximadamente, 40% das crianças infectadas a partir de mães não tratadas. 

Em estudo transversal realizado em uma maternidade da cidade do Rio de Janeiro, entre os 

anos de 2006 e 2007, com 2.117 gestantes, seus autores24 encontraram alta incidência do 

diagnóstico tardio da doença materna, impedindo a implementação da terapêutica adequada e 

o seu acompanhamento, bem como a investigação e o tratamento do parceiro. Em apenas 8% 

dos casos de sífilis congênita, o diagnóstico foi estabelecido no primeiro trimestre, o que pode 

estar relacionado à desinformação dos profissionais de saúde acerca da importância do 

diagnóstico precoce da doença, além da dificuldade adicional em realizar prontamente o 

VDRL e agendar uma nova consulta, a fim de que o obstetra defina o tratamento a ser 

instituído. 

A sífilis apresenta-se como um agravo em ascensão em território brasileiro, pelo 

menos desde 1994 com cerca de 900 mil novas ocorrências da infecção registradas a cada 

ano22. Em 2006 estimava-se que 3,5% das gestantes no Brasil seriam portadoras da doença. O 

risco de transmissão vertical do Treponema encontrava-se já naquele ano entre 50 e 85% e as 

taxas de mortalidade perinatal chegaram a 40%27.  

O rastreamento sorológico durante o pré-natal ou parto é objetivo do MS considerado 

como medida mais efetiva para o diagnóstico das formas primária e latente da enfermidade. O 

diagnóstico da sífilis congênita é realizado pelo teste VDRL (Venereal Disease Research 

Laboratory) em amostra de sangue periférico do recém-nascido, cujas mães apresentaram 

resultado reagente na gestação, no parto ou até mesmo em caso de suspeita clínica, sendo 

recomendado o tratamento e notificação imediata desses casos27.  

Cabe ressaltar a importância de atividades de aconselhamento às mulheres e aos seus 

parceiros, ainda na sala de espera e/ou durante a consulta de pré-natal, no sentido de 

sensibilizá-los para que percebam a necessidade de maior cuidado na proteção de cada um, o 

que significa que a promoção da saúde e a distribuição gratuita de preservativos deve ocorrer 

em todos os serviços que prestam este tipo de assistência29. 

No Brasil, nos últimos cinco anos, foi observado um aumento constante no número de 

casos de sífilis em gestantes, congênita e adquirida, que pode ser atribuído, em parte, pelo 

aumento da cobertura de testagem, com a ampliação do uso de testes rápidos, redução do uso 

de preservativo, resistência dos profissionais de saúde à administração da penicilina na 

Atenção Básica, desabastecimento mundial de penicilina, entre outros. Além disso, o 

aprimoramento do sistema de vigilância pode se refletir no aumento de casos notificados27-156. 
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Com o propósito de reforçar o controle e a eliminação da sífilis congênita durante a 

gestação, essa morbidade passou a ser um indicador de avaliação da Atenção Básica em 

Saúde (ABS) nos municípios participantes do Sistema Único de Saúde (SUS). No período de 

2010 a junho de 2016, foram notificados no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN) um total de 227.663 casos de sífilis adquirida, como se pode observar 

na tabela 1, a seguir27. 

 

Quadro 2 -  Frequência de notificação para sífilis Adquirida entre  

as Regiões do Brasil, de 01/2010 a 06/2016 

 

NOTIFICAÇÃO DE SÍFILIS ADQUIRIDA 

REGIÃO 
% DE NOTIFICAÇÃO DE 

SÍFILIS ADQUIRIDA 

Sudeste 62,1 

Sul 20,5 

Nordeste 9,3 

Centro-Oeste 4,7 

Norte 3,4 

TOTAL 100% 
Fonte: BRASIL, 2016 26 

 

De Janeiro a Dezembro de 2016, foram notificados 87.593 casos de sífilis adquirida, 

37.436 casos de sífilis em gestantes e 20.474 casos de sífilis congênita - entre eles, 185 óbitos 

- no Brasil. A maior proporção dos casos foi notificada na região Sudeste156.   

A notificação compulsória de sífilis congênita em todo o território nacional, foi 

instituída pela Portaria nº 542, de 22 de dezembro de 1986; e a de sífilis adquirida, pela 

Portaria nº 2.472, publicada em 31 de agosto de 2010. No Brasil, na última década, observou-

se um aumento de notificação de casos de sífilis em gestante que pode ser atribuído, em parte, 

ao aprimoramento do Sistema de Vigilância Epidemiológica, pois a sua notificação foi 

instituída somente a partir de 2005, por meio da Portaria nº 33, de julho daquele ano e da 

ampliação da distribuição de testes rápidos, Neste contexto, a política de saúde denominada 

Rede Cegonha, instituída em 2011, contribuiu para a ampliação do acesso ao diagnóstico de 

sífilis em gestante no país26.    

Quando observadas as taxas, individualmente para cada estado, destacam-se as 

elevadas taxas de sífilis em gestantes encontradas no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Em relação à sífilis congênita, os três primeiros 

estados supracitados permanecem em evidência, ao lado do estado de Pernambuco. Quando 

observados os óbitos por sífilis congênita em menores de 1 ano de idade, sobressai a taxa de 
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18,1 óbitos/ 1.000 nascidos vivos no estado do Rio de Janeiro, representando 23,2% do total 

observado em todo o país27156.   

Quanto à mortalidade infantil (em menores de um ano de idade) por sífilis congênita, 

no período de 1998 a 2016, o número de óbitos declarados no SIM foi de 2.102, sendo 910 

(43,3%) na  Região Sudeste (dos quais 617 foram registrados no estado do Rio de Janeiro, 

o que corresponde a 29,4% do Brasil), 670 (31,9%) no Nordeste, 235 (11,2%) no Norte, 

205 (9,8%) no Sul e 82 (3,9%) no Centro-Oeste27156.   

Embora seja uma doença conhecida há séculos e tenha agente etiológico bem definido, 

tratamento eficaz e de baixo custo, estabelecido desde 1943, é grande a proporção de 

gestantes infectadas que não são sujeitas às ações terapêuticas recomendadas pelo Programa 

de Humanização do Pré-Natal e Nascimento, em relação ao controle e prevenção da 

transmissão vertical31. 

Em outubro de 2016, o MS reconheceu a sífilis como uma epidemia, devido aos 

números dos indicadores de notificação. O Brasil vive um período de aumento dos casos de 

sífilis nos últimos anos. De 2010 a 2016, elevação da taxa de incidência de sífilis congênita e 

as taxas de detecção de sífilis em gestante por mil nascidos vivos aumentaram cerca de três 

vezes nesse período, passando de 2,4 para 6,8 e de 3,5 para 12,4 casos por mil nascidos vivos, 

respectivamente155. Outro fator que pode ter provocado o disseminação do agravo, foi a 

proibição da administração do medicamento em unidades de saúde não equipadas de materiais 

para evitar o choque anafilático, inviabilizando as ações de enfermagem pela falta de 

autonomia e respaldo legal. Associada ao não tratamento do parceiro e à falta do uso do 

preservativo, a sífilis congênita tornou-se um problema mundial e em solo brasileiro, como 

podemos observar sua evolução no município do Rio de Janeiro, explanado no gráfico 1, a 

seguir.  
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Gráfico 1 - Taxa de sífilis Congênita por Áreas Programáticas no Município do Rio de 

Janeiro – 2016 

 

 

Fonte: SMSRJ/SUBPAV – Taxa de sífilis congênita - 2016 

 

O MS preconiza, também, uma série de rotinas diagnósticas e protocolos de 

atendimento a serem observados no seguimento de crianças nascidas de mães que tiveram 

diagnóstico de sífilis na gestação, parto ou puerpério. A conduta a ser adotada baseia-se em 

quatro aspectos: diagnóstico e adequação do tratamento para sífilis, evidência clínica, 

laboratorial e radiográfica da sífilis no recém-nascido e comparação da titulação do 

teste VDRL materno com o teste do concepto na ocasião do parto. À exceção dos recém-

nascidos assintomáticos com VDRL não reagente e nascidos de mães adequadamente 

tratadas, todos os demais recém-nascidos com diagnóstico materno de sífilis, devem ser 

submetidos aos procedimentos de rastreamento na maternidade31. 

A prevalência da sífilis em gestantes é monitorada por meio de estudos transversais 

em parturientes com representatividade nacional e regional. No estudo realizado em 2010-

2011, com amostra de aproximadamente 36 mil participantes distribuídas entre as cinco 

macrorregiões brasileiras, estimou-se a prevalência de sífilis em gestantes em 0,85% 

(mulheres com VDRL reagente com qualquer titulação, confirmado pelo FTA-Abs). Apesar 

da ampliação do diagnóstico, a maioria dos casos continua sendo detectada tardiamente. Em 

2013, um total de 24,8% dos casos do SINAN foi notificado no primeiro trimestre de 

gestação, com 31,3% no segundo trimestre e 36,3% no terceiro30 (Tabela 2). 
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Quadro 3 – Frequência de Notificação de sífilis por Região 

01/2005-06/2017 

 

NOTIFICAÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE DE 2005 A 06/2017 

REGIÃO % DE NOTIFICAÇÃO  

Sudeste 44,2 

Nordeste 20,7 

Sul 14,6 

Norte 11,1 

Centro-Oeste 9,4 

TOTAL 100% 
Fonte: BRASIL, 2017 155 

 

No período de 2005 a junho de 2017, notificou-se no SINAN um total de 200.253 

casos de sífilis em gestantes, dos quais 44,2% foram casos residentes na Região Sudeste, 

20,7% no Nordeste, 14,6% no Sul, 11,1% no Norte e 9,4% no Centro-Oeste. Em 2016, o 

número total de casos notificados no Brasil foi de 37.436, dos quais 17.551 (46,9%) casos 

eram residentes na Região Sudeste, 6.571 (17,5%) na Região Nordeste, 6.608 (17,7%) na 

Região Sul, 3.890 (10,4 Ainda em relação às UF, a taxa de detecção mais elevada, em 2016, 

foi observada no Mato Grosso do Sul (23,7 casos/1.000 nascidos vivos), e a mais baixa na 

Paraíba (4,8 casos/1.000 nascidos vivos). Nove estados brasileiros apresentaram taxa de 

detecção em gestantes acima da taxa nacional: Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, 

Rio Grande do Sul (ou seja, todos os estados da Região Sul), Espírito Santo, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Acre e Amazonas. Todos os estados da Região Nordeste apresentaram taxas 

abaixo da média nacional; além deles, tiveram taxas abaixo da média os estados de Mato 

Grosso, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Amapá, Tocantins, Roraima e Rondônia155. 

Quando comparada as taxas nos anos de 2011 e 2016, observa-se que os dois únicos 

estados que apresentaram diminuição, ainda que discretas, foram a Paraíba e Sergipe. 

Destacam-se, com maiores proporções de elevação em suas taxas, os estados de Amazonas e 

do Rio Grande do Sul156..  

 Com relação às capitais, Rio de Janeiro, Vitória e Rio Branco são as capitais que 

apresentaram as maiores taxas de detecção de sífilis em gestantes em 2016, com valores de 

34,2, 33,7 e 32,4 casos por mil nascidos vivos, respectivamente. Outras capitais que também 

apresentaram elevadas taxas em 2016 foram Manaus, Salvador, Florianópolis, Porto Alegre e 

Campo Grande, todas com taxas acima de 20 casos por mil nascidos vivos156. 
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No período de 2005 a junho de 2017, notificou-se no Sinan um total de 200.253 casos 

de sífilis em gestantes, dos quais 44,2% foram casos residentes na Região Sudeste, 20,7% no 

Nordeste, 14,6% no Sul, 11,1% no Norte e 9,4% no Centro-Oeste. Em 2016, o número total 

de casos notificados no Brasil foi de 37.436, dos quais 17.551 (46,9%) casos eram residentes 

na Região Sudeste, 6.571 (17,5%) na Região Nordeste, 6.608 (17,7%) na Região Sul, 3.890 

(10,4 Ainda em relação às UF, a taxa de detecção mais elevada, em 2016, foi observada no 

Mato Grosso do Sul (23,7 casos/1.000 nascidos vivos), e a mais baixa na Paraíba (4,8 

casos/1.000 nascidos vivos). Nove estados brasileiros apresentaram taxa de detecção em 

gestantes acima da taxa nacional: Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul (ou seja, todos os estados da Região Sul), Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Acre 

e Amazonas. Todos os estados da Região Nordeste apresentaram taxas abaixo da média 

nacional; além deles, tiveram taxas abaixo da média os estados de Mato Grosso, Goiás, 

Distrito Federal, Minas Gerais, Amapá, Tocantins, Roraima e Rondônia156..  

Quando comparada as taxas nos anos de 2011 e 2016, observa-se que os dois únicos 

estados que apresentaram diminuição, ainda que discretas, foram a Paraíba e Sergipe. 

Destacam-se, com maiores proporções de elevação em suas taxas, os estados de Amazonas e 

do Rio Grande do Sul156.  

 Com relação às capitais, Rio de Janeiro, Vitória e Rio Branco são as metrópoles que 

apresentaram as maiores taxas de detecção de sífilis em gestantes em 2016, com valores de 

34,2, 33,7 e 32,4 casos por mil nascidos vivos, respectivamente. Outras capitais que também 

apresentaram elevadas taxas em 2016 foram Manaus, Salvador, Florianópolis, Porto Alegre e 

Campo Grande, todas com taxas acima de 20 casos por mil nascidos vivos156. 

Quando se avalia a idade gestacional de detecção da sífilis em gestantes, observou-se, 

em 2016, que a maior proporção das mulheres (37,0%) foi diagnosticada no primeiro 

trimestre. Em comparação ao ano anterior, isso representa um aumento de 15,1%, 

demonstrando uma ampliação do diagnóstico precoce durante o pré-natal. Os diagnósticos 

realizados no segundo trimestre representaram 29,0% e no terceiro trimestre, 28,0% do total. 

Ressalte-se que vem ocorrendo melhora no preenchimento dessa informação nas fichas de 

notificação: a opção “ignorado” era preenchida em 10,6% dos casos notificados em 2007. Em 

2016, essa proporção caiu para 5,8%.  Quando se observa o diagnóstico de sífilis na gestação 

segundo regiões no ano de 2016, nota-se que o diagnóstico no primeiro trimestre ocorre com 

maior percentual nas regiões Sul e Sudeste, 44,9% e 42,3%, respectivamente, e com menor 

percentual nas regiões Norte e Nordeste, 22,9% e 25,0%, respectivamente. Ressalta-se que a 
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Região Norte é a que possui o maior percentual de casos ignorados quanto à idade gestacional 

(10,0%).156 

 No Brasil, na série histórica de 2005 a 2017, observou-se que 51,6% das gestantes 

com sífilis encontravam-se na faixa etária de 20 a 29 anos, 24,3% na de 15 a 19 anos e 20,2% 

na de 30 a 39 anos. Desde 2005, a proporção de gestantes entre 30 e 39 anos vinha sendo 

superior à proporção entre as de 15 a 19 anos, tendo-se observado uma inversão dessa relação 

em 2011, que permanece. Quanto à escolaridade, 28,0% da informação foi ignorada em 2016. 

Além disso, 53,6% das mulheres não tinham o ensino médio completo. No critério raça/cor, 

observou-se que, em 2016, 47,4% das mulheres gestantes diagnosticadas com sífilis eram 

pardas, 30,6% brancas e 12,4% pretas. Observou-se, pela queda da proporção de “ignorados” 

(20,2% em 2005 para 8,2% em 2016) no decorrer da série histórica, melhora no 

preenchimento dessa variável156 

Com relação ao tratamento, em 2016, 88,9% das prescrições foram de penicilina 

benzatina (pelo menos uma dose) e 2,1% foram de outros esquemas. Em 4,7% dos casos não 

houve prescrição, e em 4,2% não havia informação (ignorado). As proporções de prescrição 

de penicilina na estratificação por UF variaram de 96,1%, em Sergipe, a 70,5%, no Maranhão. 

Quando observadas as informações de gestantes não tratadas, por UF, registraram-se 

proporções de 1,0% a 9,5%. Os estados com as menores proporções foram: Sergipe (1,0%), 

Rio de Janeiro (2,0%), Acre (2,2%), Amazonas (2,2%), Mato Grosso (2,2%) e Tocantins 

(2,4%). Já os estados com os piores resultados foram: Rondônia (9,5%), Minas Gerais (8,6%), 

Espírito Santo (8,3%) e Paraná (8,2%) 156 

No que concerne ao tratamento adequando à gestante preconizado pelo Ministério da 

Saúde, pode-se observar no gráfico 2, a seguir, a implementação da terapia medicamentosa 

com penicilina benzatina, separadas por Áreas Programáticas no município do Rio de Janeiro. 
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Gráfico 2 – Administração do Tratamento Adequado à Gestante com  

sífilis no Rio de Janeiro em 2016, por Área Programática 

 

 

Fonte: SMSRJ/SUBPAV – Tratamento adequado à sífilis na gestante 26 

 Apesar da sífilis ser um agravo conhecido há tantos séculos e que tem seu diagnóstico 

e tratamento seguros, ainda configura-se como um desafio para a saúde das populações, 

devido a banalização da importância de tratamento e desconhecimento da população quanto a 

gravidade do agravo. Precisamos ter discussões maiores a respeito de onde estamos falhando 

em relação ao aumento crescente dessa infecção sexualmente transmissível do século XV 

encontrar resistência em pleno século XXI. Cabe a nós, enquanto profissionais de saúde, 

verificar onde há potencialidades para mudança desse perfil, atuando não apenas no 

diagnóstico, cura e reabilitação mas também, e eu diria principalmente, na prevenção, seja 

com adoção de medidas profiláticas como o uso de preservativos, seja com a educação em 

saúde e da comunidade. 

 

2.2. TECNOCRACIA  versus HUMANIZAÇÃO  

 

O modelo tecnocrata de assistência à saúde da mulher foi absorvido pela enfermagem 

com a finalidade de medicalizar os processos fisiológicos da vida reprodutiva dessa mulher. 

Esse processo reflete a ideia do domínio masculino sobre o corpo feminino e os seus 

interesses no que diz respeito ao processo restaurador, que demonstra cada etapa da vida das 

mulheres. Portanto, respeitar a fisiologia da gestação é uma tecnologia de cuidado e Florence 

Nightingale deixava claro que cabe ao enfermeiro o cuidado às pessoas durante o seu 

processo restaurador. Entende-se que o enfermeiro da ESF deve cuidar das mulheres durante a 

sua gravidez e não interferir neste processo, que deve ser considerado “restaurador” e 

fisiológico32
. 

Todavia, o cuidado prestado à gestante pela enfermagem, que utiliza tecnologias de 

cuidado, tem a finalidade de dar-lhes poder de decisão e ajudá-la a passar, da melhor forma e 
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sem intervenções desnecessárias, pelos processos naturais. De acordo com a visão de Florence 

Nightingale, os profissionais de saúde deveriam conhecer as sensações genuínas da gestação 

quando devolvem esse processo às mulheres. Ainda segundo sua opinião, a boa assistência é 

uma prática naturalmente clara e objetiva, enquanto a medicalização é sempre limitada aos 

méritos totais32
. 

Dessa forma, pode-se dizer que há uma postura tecnocrática por parte das autoridades 

médicas, na sociedade brasileira, em que as informações em saúde pertencem somente aos 

técnicos da área. Esta postura autoritária em saúde pode mudar, desde uma simples decisão de 

não informar a mulher em processo de gestação, até a tentativa de confundir a população com 

debates técnicos, com isso diminuindo a capacidade de compreensão da questão por parte das 

gestantes33
. 

Nesse aspecto, observa-se que a visão tecnocrata da enfermagem resulta em uma 

identidade cultural descaracterizada, ou seja, uma não identidade profissional. A reprodução 

técnica das condutas elimina a promessa de felicidade, a vontade de transformar e a esperança 

de autonomia plena da profissão que, nesse caso, é exercida como hábito de rotina, em 

oposição à evolução da sensibilidade e da elaboração de condutas mais objetivas e 

complexas34
. 

Diante disso, o trabalho na área de Saúde não pode ser desenvolvido somente por 

equipamentos e saberes teórico-científicos, pois, suas condutas mais estratégicas 

caracterizam-se em processos de intervenção, desenvolvidos como tecnologias de relações, de 

encontros, de subjetividades, para além dos saberes tecnológicos estruturados35
. 

Então, na assistência pré-natal na Estratégia Saúde da Família, apesar de ser uma ação 

que estabelece uma relação distinta entre usuários e profissionais de saúde, principalmente na 

vigilância em saúde - formas de prevenção e promoção - , pouco se tem feito, pois a 

concepção biologista e fragmentada do ser humano continua na prática/cuidados dos 

profissionais de saúde. No caso das gestantes, estes profissionais atuam em consultas e 

procedimentos mecanizados, tornando a qualidade da assistência inferior ao que delas se 

espera36
. 

Dentro de uma nova compreensão do que seria a atenção à saúde, principalmente no 

acompanhamento da gestante no pré-natal, devem ser valorizadas as seguintes condutas 

dentro do cuidado: compartilhamento de informações e troca de experiências, com a 

finalidade de promover o entendimento do processo da gestação por meio de atividades de 

comunicação e orientações em saúde33
. 
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Nesse contexto, o cuidado humanizado torna possível a aproximação adequada para 

que a relação entre o profissional e a gestante se estabeleça, de maneira a atender à 

complexidade do período gravídico, isto porque o ‘sentir’ e o ‘viver’ o mesmo que o outro 

ocorre por meio da empatia, sendo o amor um resultado de um comportamento empático37
. 

A humanização é entendida como a valorização das pessoas inseridas no processo de 

saúde, e isso inclui os usuários, profissionais e gestores. Nesta proposta, a finalidade é a 

diminuição de filas e o tempo de espera, com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e 

resolutivo, baseados na necessidade individual de cada pessoa38
. 

A humanização é peça fundamental nesse processo, tendo em vista que uma pessoa só 

se liga a outra na medida em que haja empenho na relação, ou seja, investimento em ações 

que tenham como foco o bem-estar da outra. A gestante dificilmente irá expor suas questões 

de qualquer natureza se estiver se sentindo desconfortável para tanto. Somente assim, a 

relação entre profissional e gestante será efetiva e proveitosa37
. 

 Valorizar a gestante, seu histórico, suas necessidades, queixas e sentimentos, faz parte 

da humanização. Isto implica em que os profissionais reconheçam a dor, os medos e 

problemas das gestantes, evitando a sua banalização ou indiferença, argumentando serem 

apenas situações normais. Pode-se, então, observar que valorizar é incluir todas as pessoas 

envolvidas neste processo, sobretudo, o seu companheiro39
. 

Ressalta-se, ainda, que o cuidado ao ser humano envolve a capacidade de acreditar nas 

suas próprias potencialidades para fazer escolhas e guiar as situações do ciclo do seu 

desenvolvimento. Diante disso, a promoção da saúde é vista como algo vital, para que as 

mulheres possam assumir o seu papel de protagonista na gestação. A promoção da saúde 

configura-se em um processo que envolve transformações nas condições de vida e de trabalho 

e visa capacitar os usuários, famílias e comunidades, com o objetivo de empoderá-los para 

elevar o controle sobre os determinantes de saúde, visando aprimorá-la e estabelecer a 

autonomia39
. 

Como estratégia para humanizar a assistência, observa-se o acolhimento e a formação 

de vínculos como elementos essenciais para o saber fazer dos profissionais de saúde. O 

acolhimento se constitui na organização do serviço de saúde, pois qualifica o atendimento e a 

demanda, assegurando a sua acessibilidade e formação de vínculo entre o usuário e o próprio 

serviço. Sendo assim, o grupo de gestantes é uma ação importante no contexto de educação e 

promoção da saúde da mulher. Ele garante que as atividades participativas favoreçam a 

interação entre as gestantes, além de promover a maior aquisição de informações sobre o 

processo da gestação e da sífilis. O compartilhamento de experiências entre as gestantes 
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assegura a visão do individual no coletivo, reduzindo a ansiedade através dos discursos 

semelhante40
. 

Resume-se, então, que o trabalho em equipes multiprofissionais é primordial para a 

ideia de integralidade nas práticas em saúde. Além de auxiliar na organização do trabalho nos 

serviços, busca atender as necessidades de saúde da população em questão40
. 

Verifica-se, nesse contexto, que a tecnocracia é uma conduta que elimina a identidade 

do profissional e a individualidade do usuário, principalmente da gestante, uma vez que é 

baseado somente no processo de doença e seus respectivos procedimentos e não nas reais 

necessidades da mulher. A humanização, então, surgiu para viabilizar a assistência de 

enfermagem dentro das instituições de saúde e devolver toda a subjetividade envolvida no 

cuidado40. 

 

2.3 A ENFERMAGEM NO CAMPO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA  

 

O Programa Saúde da Família (PSF), criado em 1994 pelo Ministério da Saúde, 

conhecido hoje como Estratégia Saúde da Família (ESF) por não se tratar mais apenas de um 

"programa”, surgiu na qualidade de estratégia setorial de reordenação do modelo de atenção à 

saúde, como eixo estruturante para reorganização da prática assistencial, no sentido de ser 

uma nova dinâmica nos serviços de saúde e estabelecer uma relação de vínculo com a 

comunidade, humanizando esta prática direcionada à vigilância à saúde, na perspectiva da 

intersetorialidade27, com práticas voltadas para promoção e proteção da saúde, prevenção de 

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde28. 

A Estratégia Saúde da Família está condicionada pela evolução histórica e organização 

do sistema de saúde no Brasil. A velocidade de sua expansão fica condicionada à adesão de 

gestores estaduais e municipais aos seus princípios. A consolidação dessa estratégia precisa, 

entretanto, ser sustentada por um processo que permita a real substituição da rede básica de 

serviços tradicionais, no âmbito dos municípios e também pela capacidade de produção de 

resultados positivos nos indicadores de saúde e de qualidade de vida da população assistida30. 

Fundamenta-se em universalização, integralidade, equidade, hierarquização, descentralização 

e controle social, vindo ao encontro dos princípios organizativos e doutrinários do SUS31. 

Desta forma, propõe-se organizar as práticas nas suas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), evidenciando o caráter multiprofissional e interdisciplinar das Equipes Saúde da 

Família com a prestação de atendimento integral nas especialidades básicas de saúde, numa 

base territorial delimitada, população adscrita, com garantia de serviços de referências à saúde 
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para os níveis de maior complexidade, prevalecendo a longitudinalidade e integralidade, 

possibilitando o reconhecimento da saúde como um direito de cidadania ao estimular a 

organização da comunidade e buscar o aprimoramento da participação e do controle social da 

população na área da saúde27. 

De acordo com a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que instituiu a Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB), foi estabelecido que para a implantação das Equipes de 

Saúde da Família deva existir (entre outros quesitos) uma equipe multiprofissional 

responsável por, no máximo, 4.000 habitantes, sendo que a média recomendada é de 3.000. A 

equipe básica é composta por, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem (ou 

técnico de enfermagem) e Agentes Comunitários de Saúde (em número máximo de 1 ACS 

para cada 400 pessoas no urbano e 1 ACS para cada 280 pessoas no rural). Todos os 

integrantes devem ter jornada de trabalho de 40 horas semanais, sendo função da 

Administração Municipal assegurar o cumprimento de horário integral de todos os 

profissionais nas equipes de saúde da família27, com área adstrita, responsabilidade sobre o 

cuidado e a vigilância de um número fixo de famílias, fixação de metas de produção segundo 

critérios quantitativos, bem como o estímulo ao exercício do controle social41. 

Ao visar uma nova concepção de trabalho, a ESF abre espaço para novas relações 

profissionais e destes, com a comunidade, permitindo que as ações desenvolvidas sejam, de 

certa forma, compartilhadas por todos os envolvidos nesse processo, devendo ter caráter 

substitutivo de antigas práticas centradas na doença. Essa relação, que é baseada na 

interdisciplinaridade e não mais na multidisciplinaridade, associada a não aceitação do refúgio 

da assistência no positivismo biológico, requer uma nova abordagem que questione as 

certezas profissionais e estimule a permanente comunicação horizontal entre os componentes 

de uma equipe42,43. As equipes multiprofissionais e multidisciplinares constituem-se etapas 

para a interação e para a interdisciplinaridade que, por sua vez, pode atingir a 

transdisciplinaridade, isto é, o nível mais alto de relações sociais no qual se processa a 

transformação social44.  

A estratégia da interdisciplinaridade no ESF é cabível quando esse propósito veio para 

aperfeiçoar o novo modelo de atenção. No entanto, nessa estreita relação, a enfermagem 

depara-se com questões cruciais, pois, sendo uma das profissões essenciais de saúde, necessita 

de uma nova perspectiva de como e em que condições vai exercer o seu ofício no contexto de 

mudanças paradigmáticas43. 

O cuidado de enfermagem consiste num conjunto de ações de acompanhamento 

contínuo do usuário/população no transcorrer de doenças ou ao longo de processos 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf
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sociovitais, visando a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a recuperação da saúde45. 

Identifica-se, ainda, como núcleo do cuidado do enfermeiro na ESF, o monitoramento das 

condições de saúde, o levantamento e acompanhamento de problemas de saúde no enfoque de 

risco ou de vulnerabilidade, de forma articulada à intervenção nos agravos de ordem 

patológica46. 

O fato de um enfermeiro poder exercer com liberdade e autonomia um fazer que 

almeja e para o qual se graduou, configura-se como manifestação de cuidado de si como 

sujeito e apresenta possíveis implicações positivas para o cuidado. Por outro lado, onde 

predominam carências de recursos humanos e materiais, além de precárias condições 

organizacionais, com frequência o profissional se envolve na organização emergencial do 

ambiente de trabalho, na busca por assegurar condições mínimas para que os trabalhadores de 

enfermagem e outros possam desempenhar suas funções. Isso desencadeia sentimentos de 

desencanto, desconforto, frustração e sofrimento com o exercício da profissão, com aquilo 

que lhe é exigido pelas chefias nos locais de trabalho, comprometendo o desempenho desse 

profissional, como se o seu afastamento da administração da assistência de enfermagem ou do 

cuidado direto fosse uma opção sua e, apenas, pessoal47. 

A construção da autonomia profissional do enfermeiro está diretamente relacionada ao 

desenvolvimento em seu trabalho de conhecimentos, habilidades e competências específicas, 

que possibilitem a tomada de decisões e resoluções com vistas ao cuidado integral48. 

A projeção da enfermagem, tem provocado o surgimento de impasses e/ou situações 

ainda de difícil superação. Os conflitos gerados pelo choque de saberes aparecem como 

empecilhos no trabalho em equipe, principalmente com os enfermeiros que costumavam ser 

subestimados, em decorrência de uma visão idealizada que, erroneamente, atribuía a 

genialidade da atenção somente ao médico, refletindo dificuldades de operacionalização por 

parte desse, que se evidenciam desde o ensino na graduação43. Da mesma forma, a 

determinação da jornada de trabalho e salários compatíveis, ainda são pontos da agenda 

política pouco discutidos e esclarecidos49. 

Esta ligação do humano ao humano é o fundamento de toda ética como reflexão sobre 

a legitimidade da presença do outro43. Assim, o profissional, sujeito do nosso trabalho, tem 

agido como facilitador tanto do atendimento de enfermagem centrado na família, como 

daquele centrado no indivíduo. Cabe-lhe uma das atribuições mais complexas no 

desenvolvimento da ESF, uma vez que seu trabalho envolve desde o cuidado direto aos 

indivíduos e coletividades, junto à equipe, até o gerenciamento do trabalho da unidade de 

saúde. Passa também pela coordenação e supervisão do trabalho dos Agentes Comunitários de 
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Saúde e equipe de enfermagem, bem como pelo fluxo de materiais e insumos50. Este padrão 

de conduta tem ajudado na continuidade do atendimento ao usuário e na promoção de 

esforços colaborativos dirigidos, com vistas a assegurar a atenção de qualidade.   

A ação de enfermagem tem se tornado essencial à comunicação com os outros 

membros da equipe de saúde em relação às condutas adotadas no atendimento ao usuário, 

tendo por base o fato de que em qualquer campo do saber no trabalho em equipe, as 

informações não são exclusivas de um único membro. Cada profissional conhece o seu limite 

e tem legitimadas suas ações na legislação que lhe dá respaldo e não deve se propor a realizar 

ações fora do alcance da sua competência ou de suas possibilidades profissionais43. 

A grande variedade de funções que o enfermeiro assume neste cenário, reflete uma 

posição de profissional polivalente, muitas vezes desempenhando papéis que não estão 

previstos no seu exercício profissional, deixando de realizar aquilo que lhe compete devido à 

enorme quantidade de tarefas que, obrigatória e cotidianamente, devem executar em tempo 

útil. Com isso, correm ainda o risco de prejudicar a qualidade do cuidado e de trazer para si 

estresse e fadiga, tornando-se vulnerável a diversos problemas de saúde50. 

A competência do enfermeiro para integrar a ESF está estabelecida em sua formação 

acadêmica, a qual o instrumentaliza a realizar a consulta, por meio do Processo de 

enfermagem (PE). A Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CES n° 03/2001, 

mencionada expressamente na Resolução COFEN n° 271/2002, prevê, na formação do 

profissional enfermeiro, a capacidade de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, 

intervir no processo saúde-doença com a finalidade de proteger e reabilitar a saúde, na 

perspectiva da integralidade da assistência e integração da enfermagem às ações 

multiprofissionais. Cabe ressaltar que a Resolução mencionada, foi revogada pela Resolução 

COFEN n° 317/2007, uma vez que a Lei 7.498/1986 regulamentada pelo Decreto nº 

94.406/87, previu tal prescrição de medicamentos pelo enfermeiro quando integrante da 

Equipe Saúde da Família, compostos no programa de saúde pública, não necessitando da 

Resolução. Ademais, a citação do CNE/CNS é, portanto, mais legítima43.   

 

2.4 O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E A CONFIGURAÇÃO DA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA COM A ENFERMAGEM 

 

Sistemas de saúde são constituídos por redes de atenção, cujas finalidades principais 

são ordenar a oferta de cuidados em saúde e funcionar de forma integrada e complementar, 

garantindo assim um acesso universal, integral e progressivo. Para que estas redes atuem de 
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maneira adequada, precisam estar embasadas em elementos constitutivos fundamentais: a 

população, objeto principal de todas as ações de saúde e a sua razão de ser; a estrutura 

operacional, que dá forma aos locais de atenção e aos processos de apoio ao fluxo dos 

usuários em seu interior; e ao modelo de atenção, que organiza o funcionamento das redes e 

as relações entre os seus componentes51. 

O Brasil tem passado por transformações importantes desde a Constituição de 1988, 

que instituiu o Sistema Único de Saúde. Entre essas, podem-se apontar, nos últimos 20 anos, 

mudanças relativas ao modelo de atenção, com destaque para a expansão e adoção de novas 

estratégias na atenção básica em saúde. Contudo, houve um esforço político para que 

ocorresse o aumento no número de equipes de saúde da família implantadas no território 

nacional. O primeiro aumento expressivo no número de equipes, deu-se a partir de 1998, 

quando a Norma Operacional Básica (NOB) nº 96 foi, de fato, posta em prática com a 

implementação de incentivos financeiros federais para a atenção básica, reunidos no Piso de 

Atenção Básica (PAB), que compreendia uma parcela fixa per capita e uma parcela variável, 

dependente da adesão a programas específicos, como o Saúde da Família, Agentes 

Comunitários de Saúde, Saúde Bucal, entre outros52. 

A proposta de um modelo de atenção à saúde, pautado na organização da atenção 

básica ou atenção primária, é um tema relativamente recente na agenda pública do Estado 

brasileiro. Ressalta-se que tratar a atenção básica como um tema recente na agenda pública 

brasileira, não significa negar a existência de práticas de saúde no nível primário de atenção 

na realidade do país, algo presente desde o início do século XX, em especial com as ações de 

saúde pública. Na verdade, o que é reconhecido como novo no debate brasileiro, é a discussão 

acerca da organização do sistema de saúde, a partir de uma lógica da atenção básica ou 

primária52. 

No Rio de Janeiro podem ser citados alguns exemplos que contribuíram para a 

organização do sistema de saúde e da atenção básica do município, entre eles, a experiência 

dos agentes comunitários de saúde com o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

Essa experiência revelou, de algum modo, a necessidade de práticas de saúde diferentes das 

que estavam postas. Também possibilitaram uma aproximação com as realidades locais e 

aprofundaram o debate sobre a conformação de um sistema integrado de saúde, com bases na 

regionalização, hierarquização e participação comunitária52. 

Na Conferência de Alma-Ata, realizada na República do Cazaquistão (ex-República 

Socialista Soviética), entre 6 e 12 de setembro de 1978, era proposta a necessidade de 

organização de uma atenção primária com vistas tanto às mudanças de prática e 
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transformação do modelo de atenção, como também com o papel de organizadora e 

coordenadora dos serviços de saúde. 

Em dezembro de 2008, a cobertura de Equipes completas de Saúde da Família na 

cidade era de 3,5% de sua população, a mais baixa entre as capitais brasileiras. O município, 

entre todas as capitais do País possuía, conforme o Sistema de Orçamento Público em Saúde 

(SIOPS), o menor financiamento público municipal53. 

A cobertura da Estratégia Saúde da Família, até o ano de 2009, era em torno de 7% e 

apresentava uma organização de seu sistema público de saúde pobremente embasada na 

Atenção Primária à Saúde (APS). A partir desse ano, uma mudança na gestão da saúde 

pública foi iniciada, dando ênfase ao fortalecimento da APS, por meio do estímulo à 

Estratégia Saúde da Família sendo, então, a base da Reforma dos Cuidados em Atenção 

Primária em Saúde (RCAPS), chegando ao final do ano de 2012 a uma cobertura de ESF de 

cerca de 40%52,53. 

Na cidade carioca, os 160 bairros existentes são agrupados pela Secretaria Municipal 

de Saúde em dez Áreas Programáticas (AP). São elas: 1.0 (Centro e adjacências), 2.1 (Zona 

Sul), 2.2 (Grande Tijuca), 3.1 (Região da Leopoldina), 3.2 (Grande Méier), 3.3 (Região de 

Madureira e adjacências), 4.0 (Região de Jacarepaguá e adjacências), 5.1 (Região de Bangu e 

adjacências), 5.2 (Região de Campo Grande e adjacências), 5.3 (Região de Santa Cruz e 

adjacências) 53. 

O Programa Saúde da Família foi variável entre os estados e municípios do país. A 

indução financeira, vinculada à implantação das equipes de saúde que compõem esse 

programa, favoreceu a sua expansão a nível nacional, ainda que de forma heterogênea52. 

Segundo o disposto no Plano Estratégico da Prefeitura para o período de 2009- 2013, a 

meta era ampliar dez vezes a cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família. Em maio 

de 2009 foi lançado, no bairro de Santa Cruz, zona Oeste, mais distante do Centro da cidade, 

as diretrizes do Programa intitulado “Saúde Presente”, em que a ESF passou a ter novos 

recursos de investimentos e custeio para a expansão programada até 2012, da ordem de 35%. 

Além deste Plano Estratégico, também o Plano Municipal de Saúde contribuiu para o 

planejamento da expansão dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) na cidade53 

(Tabela 3, abaixo).  
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Quadro 4- Cobertura da Estratégia Saúde da Família no ano de 2016  

na Cidade do Rio de Janeiro, por Área Programática 

 

Cobertura das Equipes de Saúde da Família por AP - 2016 

AP POPULAÇÃO 
UNIDADES  

APS 

TOTAL 

EQUIPES 

COBERTURA 

% 

TOTAL 

ESB 

% ESB 

COMPLETAS 

10 297.976 16 81 93.78 23 100.00 

21 638.050 13 64 34.61 20 100.00 

22 371.120 9 45 41.83 5 100.00 

31 886.551 33 221 86.00 91 98.90 

32 569.970 23 120 72.64 39 100.00 

33 942.638 31 182 66.61 69 100.00 

40 909.368 18 130 49.32 26 100.00 

51 671.041 25 163 83.80 47 91.49 

52 665.198 33 162 84.02 59 100.00 

53 368.534 25 125 117.02 69 98.55 

Total 6.320.446 226 1.293 70.58 448 98.66 

 

 

Tendo por base o referencial teórico de Starfield, adaptado à realidade brasileira53, a 

RCAPS foi estruturada a partir de quatro atributos essenciais: (i) acesso e prestação de 

serviços de primeiro contato, (ii) responsabilidade longitudinal pelo paciente (continuidade da 

relação clínico-paciente, ao longo da vida) independente da ausência ou presença de doença, 

(iii) a garantia de cuidado integral a partir da consideração dos âmbitos físicos, psíquicos e 

sociais da saúde, dentro dos limites de atuação das equipes de saúde, e (iv) a coordenação das 

diversas ações e serviços necessários para resolver necessidades menos frequentes e mais 

complexas. Além disso, contemplava também três atributos “derivados”: (i) a orientação 

familiar, (ii) a orientação comunitária, através do conhecimento epidemiológico de 

determinada localidade, (iii) a competência cultural, que se refere à relação entre os 

profissionais de saúde com características culturais específicas53.   

Frente a esses desafios, o diferencial da reforma da APS foi a aposta na qualidade, por 

meio da criação e ampliação das Clínicas da Família. Estas são grandes Unidades de Saúde, 

que concentram mais equipes de Saúde da Família, com estrutura física diferenciada, onde a 

ambiência, o conforto, a beleza e a sustentabilidade são requisitos importantes, aliados à 

incorporação de tecnologia apropriada à pratica da APS, com oferta de coleta de exames 

laboratoriais, raios X, ecografia e outros51. 

Fonte: SMSRJ/SUBPAV - Cobertura da Estratégia Saúde da Família no ano de 2016 53 
 

 

Fonte: SMSRJ/SUBPAV - cobertura da Estratégia Saúde da Família no ano de 2016. 
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O papel dos enfermeiros, enquanto profissional da ESF, no município do Rio de 

Janeiro configura-se como de suma importância para a reforma da atenção primária e da 

organização do modelo de atenção. São profissionais que permeiam todos os níveis de gestão 

e assistência na rede de saúde, assumindo papel de Subsecretário de Saúde e Superintendentes 

no nível central da Prefeitura. Localmente, estão inseridos nas Coordenações de Áreas 

Programáticas (como coordenadores) e na assessoria, Gerentes das Unidades de Saúde são 

enfermeiros, em sua maioria, Responsáveis Técnicos de enfermagem, enfermeiros de Equipes 

da Estratégia Saúde da Família, entre outros cargos, de acordo com sua qualificação e vínculo 

empregatício.  

 

2.5.  PRÉ-NATAL E O PAPEL DA ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA  

 

Em 1984, o Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência Integral a Saúde 

da Mulher (PAISM) incorporando, como princípios e diretrizes, as propostas de 

descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços, bem como a integralidade e a 

equidade da atenção, num período em que, paralelamente, no âmbito do Movimento Sanitário, 

se concebia o arcabouço conceitual que embasaria a formulação do SUS54. 

No âmbito da saúde da mulher, especificamente tratando-se da prática obstétrica, o 

enfermeiro exerce um papel importante no que concerne à humanização da assistência, tendo 

em vista que o processo gestatório e o período pós-parto são permeados por sentimentos de 

medo e insegurança54. 

No que diz respeito à atenção do pré-natal, esse Órgão governamental, por meio do 

PAISM, estabeleceu os seguintes procedimentos para a qualidade da assistência obstétrica: 

captar a gestante na comunidade até a 12ª semana de gestação, fazer os controles periódicos 

contínuos com solicitação de exames protocolados; garantir as consultas, bem como reuniões 

educativas; prover área física adequada; equipamento e instrumental mínimo; oferecer 

medicamentos básicos e apoio laboratorial55. 

O modelo de atenção primária da ESF vem contribuindo, significativamente, nas 

melhorias alcançadas na atenção pré-natal. A captação precoce, a disponibilidade de 

atendimento e as atividades educativas desenvolvidas pelas equipes, têm ajudado a diminuir 

os índices de mortalidade materna e perinatal. A gestante coberta por uma equipe de Saúde da 

Família, tem mais facilidade em iniciar o pré-natal no primeiro trimestre, é atendida por 

profissionais conhecidos e não necessita percorrer grandes distâncias para obter o 
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atendimento56.   

Segundo a literatura científica, um dos principais indicadores do Pacto pela Saúde 

2006, que é a cobertura de pré-natal, baseia-se numa cadeia de procedimentos que os serviços 

de atenção primária devem realizar, culminando com a prevenção da prematuridade e do 

baixo peso ao nascer57. 

O pré-natal tem objetivos biológicos, sociais e de saúde pública. Entre os primeiros, 

destacam-se assegurar a evolução normal da gravidez, preparar a mãe para o parto, puerpério 

e a lactação, identificando o mais rapidamente possível as situações de risco58. 

O enfermeiro atua de diferentes formas no pré-natal. Geralmente, é o profissional que 

faz a captação e cadastro da gestante no Sistema de Acompanhamento do Programa de 

Humanização no Pré-Natal e Nascimento (SISPRENATAL), sendo o responsável pela 

primeira consulta, solicitando os exames de rotina e diagnosticando se é uma gestante de 

baixo risco ou alto risco, assim definindo a necessidade da paciente em dar continuidade ao 

pré-natal nas maternidades de referência da rede municipal de saúde. É também ele quem 

realiza o grupo de gestantes, em quase todas as Unidades, para orientá-las e prepará-las para o 

parto e os cuidados com o bebê, sendo ainda o responsável por monitorar o SISPRENATAL e 

solicitar a busca ativa das gestantes para realizar consultas de pré-natal, vacinação e/ou 

exames 57,58. 

A consulta de enfermagem apresenta-se como um instrumento de suma importância, 

pois tem como finalidades garantir a extensão da cobertura e a melhoria da qualidade pré-

natal, principalmente por meio da introdução das ações preventivas e promocionais de saúde 

às gestantes. É requerido do profissional, além da competência técnica, sensibilidade para 

compreender o ser humano e o seu modo de vida, tendo habilidade de comunicação baseada 

na escuta e na ação dialógica. A consulta de enfermagem é reconhecida como um espaço de 

acolhimento porque possibilita o diálogo, permitindo a livre expressão de dúvidas, de 

sentimentos e de experiências, estreitando o vínculo entre o profissional e a gestante55. 

Contribui, também, para que a gestante enfrente esta etapa da vida com mais 

tranquilidade, permitindo-lhe compreender e expressar os diversos sentimentos vivenciados. 

Entretanto, as ações educativas, entendidas como atividades contíguas à consulta, que incluem 

orientações sobre planejamento familiar e cuidados com o recém-nascido, que abrange a 

prática da amamentação, pautam-se no modelo tradicional de transmissão das informações em 

que a mulher é colocada em uma posição passiva, que impede a exploração dos seus 

conhecimentos prévios e, consequentemente, a negociação dos cuidados requeridos55. 

A literatura científica acrescenta que durante a gestação, a mulher deve ser 
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acompanhada por uma Unidade de Saúde, local onde deverá realizar todas as consultas de 

pré-natal necessárias, com o propósito de uma gestação tranquila e sem intercorrências e, caso 

estas ocorram, que sejam identificadas precocemente e tomadas condutas adequadas com o 

sistema de referência e contra-referência44. 

O acompanhamento das gestantes na Estratégia Saúde da Família deve ser realizado de 

forma cautelosa, acolhedora e com muita qualidade e responsabilidade. O pré-natal deve ser 

uma das prioridades da equipe porque, quando este é de qualidade, evita tanto a mortalidade 

materna como a perinatal59. 

Observa-se que quando a assistência ao pré-natal de baixo risco foi descentralizada 

para as Estratégias Saúde da Família, um dos objetivos era facilitar o acesso da gestante às 

ações de saúde, uma vez que a acessibilidade se tornaria bem mais fácil se ela pudesse realizar 

o pré-natal próximo ao seu domicílio. Todo clínico geral e também o enfermeiro, conseguem 

realizar o acompanhamento de uma gestação de baixo risco. Outro fator benéfico da mulher 

realizar o pré-natal na ESF, é o fato de que ela e os demais membros da equipe poderão contar 

com o apoio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que servirão de elo entre paciente e 

a equipe, levando e trazendo informações60. 

No município do Rio de Janeiro, as gestantes de baixo risco com cobertura da 

Estratégia Saúde da Família, são acompanhadas pelas equipes de Saúde da Família, sendo o 

parto das mesmas realizado pelas maternidades de referência de cada território. Quanto às 

gestantes de alto risco, são acompanhadas nas maternidades por um médico obstetra e pelo 

enfermeiro obstetra, preferencialmente61. Caso alguma gestante de baixo risco apresente 

alguma complicação ao longo da gravidez, ela será encaminhada ao pré-natal de alto risco.  

No período de pré-natal, a equipe busca fazer com que todas as gestantes realizem, no 

mínimo, seis consultas e faça todos os exames pagos pelo SUS. Com a ajuda dos ACS, faz-se 

a busca ativa das faltosas ao pré-natal visando captá-las o mais precocemente possível. Assim, 

considera-se necessária a realização de uma ampla campanha educativa, com a finalidade de 

ampliar as demandas e a participação das gestantes nas atividades de pré-natal. Para tal, é 

necessário investir em uma proposta educativa bem elaborada, iniciando com os agentes de 

saúde, elementos essenciais para auxiliar na captação dessas mulheres em todas as regiões, 

principalmente as mais afastadas62. 
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2.6 A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM  

 

A Sistematização da Assistência em enfermagem (SAE) vem sendo implementada no 

Brasil durante muitos anos, começando a partir da década de 70 com Wanda Aguiar Horta a 

Aguiar Horta, enfermeira que introduziu os conceitos da enfermagem por meio da Teoria das 

Necessidades Humanas Básicas. Entretanto, passou a vigorar dentro das instituições de saúde 

brasileiras após a Resolução Cofen 358/2009 que estabelece que o processo de enfermagem 

deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes públicos ou 

privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem63. A SAE é uma das ações da 

assistência do enfermeiro que pode auxiliar na garantia da qualidade assistencial, uma vez que 

apresenta diversas ferramentas que facilitam a comunicação, a interação e a articulação das 

dimensões gerenciais e assistenciais64
. 

Os termos SAE (sistematização da assistência de enfermagem) e PE (processo de 

enfermagem) têm sido utilizados como sinônimos. nesse aspecto, há uma possibilidade de que 

a expressão SAE tenha sido adotada no Brasil, em razão da definição que Horta atribuiu ao 

PE como a “dinâmica das ações sistematizadas e inter-relacionadas, visando à assistência ao 

ser humano” 65;45. Nessa perspectiva, o PE é visto como o modo de fazer e de pensar do 

profissional de enfermagem, estabelecendo a organização das condições para a execução do 

cuidado e a documentação da prática profissional, que deve ser realizado de maneira 

determinada e sistemática. 

Dessa forma, pode-se dizer que a implementação da SAE é feita por meio do PE, que 

dá ao profissional a oportunidade de identificar, escrever, entender os planos de cuidado e 

elaborar intervenções de enfermagem, assegurando uma melhor qualidade da assistência, 

aumentando a satisfação e o crescimento da enfermagem, permitindo implementar os 

conhecimentos teóricos na prática assistencial, consolidando-a enquanto ciência, tornando-a 

mais precisa e eficaz 66
. 

Ademais, a PE promove o pensamento crítico por meio dos aspectos como: 

intencionalidade, sistematização e organização, afastando a possibilidade de perda de 

qualquer informação relevante; humanização, respeitando crenças, valores e culturas diversas; 

dinâmico, permitindo seguir uma ordem de avaliações, não garantindo nenhuma deficiência 

na estimativa; proatividade, identificando problemas futuros com o objetivo de preveni-los, 

baseado em evidências, autorizando um julgamento e decisões das ações a serem tomadas; e 

reflexividade, sendo preciso a avaliação contínua para uma melhor continuidade do cuidado66
. 
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Alguns fatores influenciam a implementação da SAE como, por exemplo: 

necessidade de apoio da gerência administrativa responsável pela Instituição e quadro de 

enfermagem viável à implementação, apoio inter e entre classes profissionais, recursos 

físicos, humanos e materiais adequados, capacitação dos profissionais de enfermagem, 

organização da divisão do tempo de trabalho entre atividades administrativas e assistenciais e 

ainda, desinteresse e despreparo de alguns enfermeiros67
. 

Nesse sentido, observar a SAE como uma assistência ampla e complexa pressupõe, 

além de compreender a sua importância na interatividade e complementaridade na formação 

dos profissionais de enfermagem, também entender a sua relevância na execução do cuidado 

de cada profissional e a necessidade de os órgãos fiscalizadores, desde a Academia, com base 

em referenciais de natureza mais flexível criativa e dinâmica68. 

Ressalta-se que a utilização desse processo interrompe ações tecnicistas e repetitivas, 

garantindo uma prática de enfermagem adequada às necessidades do usuário e segurança aos 

profissionais envolvidos. Fazer a análise dessa temática assegura a reflexão sobre as 

contrariedades existentes na profissão, pois, mesmo que o profissional de enfermagem tenha a 

“chave” para o sucesso da autonomia nos procedimentos de cuidados ao paciente, ainda se 

mantém limitado a prestação de cuidados tecnicistas68
. 

Portanto, a SAE é uma maneira de organizar o trabalho objetivando, por meio de sua 

estrutura, assegurar que as intervenções de enfermagem sejam criadas para cada pessoa. E 

ainda, a SAE procura enfatizar a avaliação do indivíduo centrada não apenas na doença, 

garantindo agilidade na descoberta do diagnóstico ou do tratamento de problemas de saúde 

reais e potenciais 69. Entende-se, portanto, que a utilidade da SAE no processo de enfermagem 

colabora de forma significativa para a identificação da história atual da sífilis na gestação, 

bem como para melhor direcionar os prováveis diagnósticos e intervenções de enfermagem 

durante o pré-natal, oferecendo assim mais segurança na assistência à gestante. 
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3 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

A metodologia executada na pesquisa foi exploratória, descritiva com abordagem 

qualitativa, isto é, envolvendo raciocínio indutivo a partir dos discursos elaborados à luz das 

diversas literaturas pertinentes à temática, tendo em vista averiguar o conhecimento do 

enfermeiro no cuidado à gestante e seu parceiro, na perspectiva da sífilis. Esse conjunto de 

fenômenos humanos será entendido aqui como parte da realidade social, porque o Ser humano 

distingue-se não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações 

dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes 70;71. 

 

3.1 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

O presente estudo foi submetido aos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Faculdade de Medicina, da Universidade Federal Fluminense, obtendo aprovação sob 

protocolo nº 1.997.210/2017 (ANEXO A) e também da Secretaria Municipal de Saúde do Rio 

de Janeiro, sob protocolo nº 2.054.270/2017 (ANEXO B), tendo em vista todos os aspectos 

éticos e legais que devem ser respeitados ao se compor uma pesquisa envolvendo seres 

humanos, conforme previsto na Resolução  nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

Também foi enviada uma carta às Unidades de Saúde da Família solicitando a permissão 

formal para a realização da pesquisa nos locais determinados (APÊNDICE A).   

Nesta perspectiva, após a aproximação e seleção dos participantes, com as 

informações pertinentes à sua colaboração no estudo, foi-lhes requisitada a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (APÊNDICE B), documento que 

ratifica a ciência do participante em relação à pesquisa, a identificação dos pesquisadores e 

das Instituições envolvidas, assim viabilizando o início da coleta dos dados.    

É importante informar que cada participante recebeu esclarecimentos sobre dúvidas 

acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados à pesquisa, sendo-

lhes garantida a liberdade de escolha em participar ou recusar-se a dar sua contribuição em 

quaisquer das suas fases. A privacidade e o sigilo quanto aos dados coletados foram 

assegurados pelo pesquisador, sendo todos eles identificados pelas letras ENF (enfermeiros) 

seguida de um algarismo arábico (ENF 1, ENF 2, ENF 3,..., ENF 21), conforme a realização 

das entrevistas. 
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3.2 CENÁRIOS DA PESQUISA  

 

Os cenários do estudo foram duas Unidades de Atenção Primária à Saúde, localizadas 

na Coordenadoria de Área Programática 3.1, que abrange uma região extensa e heterogênea, 

composta pelas comunidades/bairros Ramos, Complexo da Maré, Complexo do Alemão, 

Vigário Geral, Penha, Penha Circular e Ilha do Governador, com expansão das equipes da 

ESF. A coleta dos dados foi realizada nessas Unidades, conforme discriminado a seguir:  

 Clínica da Família Zilda Arns   

 Centro Municipal de Saúde Nagib Jorge Farah. 

A escolha das Unidades deu-se em consideração ao tempo de funcionamento da ESF 

no território, contam cada uma com oito anos de funcionamento; do número de equipes, onze 

e sete equipes respectivamente, o que as colocam na média de número de equipes ESF entre 

as clínicas e CMS em geral e por essa razão bastante representativas, tendo como propósito 

constituir a amostra da pesquisa e da localização geográfica, que contribui para situações de 

potencialidades e vulnerabilidades em situações de saúde. 

 

3.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Os participantes do estudo foram vinte e um (21) enfermeiros das respectivas equipes 

da ESF que trabalhavam com o manejo da sífilis na gestação, desde que atendessem aos 

seguintes critérios de inclusão: 

 Estar disposto a participar voluntariamente da pesquisa e assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); 

 Ter atuado no pré-natal de risco habitual na Clínica da Família; 

 Ter no mínimo 90 (noventa) dias de trabalho frente à equipe da Estratégia Saúde da 

Família. 

E quanto aos critérios de exclusão, estar em período de licenças ou férias durante a 

coleta de dados e não ter experiência no acompanhamento pré-natal. 

A Clínica da Família Zilda Arns é composta por 15 equipes da Estratégia Saúde da 

Família tendo, sendo composta por 15 enfermeiros, dos quais foram entrevistados 11, pois 

dois estavam de férias, uma de licença maternidade, sendo que uma equipe estava sem o 

profissional. A Unidade aguardava a reposição dessas vagas por parte da Organização Social 

em Saúde.  
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O CMS Nagib Jorge Farah é composto por 13 equipes da Estratégia Saúde da Família, 

o que deveria totalizar no momento da entrevista 13 enfermeiros, mas foram entrevistados 10, 

pois dois estavam de férias e uma de licença e uma equipe estava sem profissional, 

aguardando a reposição da vaga. A Unidade aguardava a reposição dessas vagas por parte da 

Organização Social em Saúde. 

 

3.4 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados, foi utilizada a técnica da entrevista semiestruturada 

(APÊNCDICE C), realizada com os enfermeiros, este instrumento está dividido em duas 

grandes seções, a primeira delas trata da identificação/perfil do profissional, entendendo que 

para garantir um atendimento de qualidade aos usuários é necessário que a saúde dos 

trabalhadores também esteja bem cuidada e um diagnóstico da situação socioeconômica e de 

saúde dessa força de trabalho, com determinantes e condicionantes no espaço laboral e, 

mesmo no espaço extralaboral, interferem na saúde72. Assim a primeira parte do questionário, 

questões 1 a 15, traz perguntas referentes à individualidade do entrevistado, além da 

identificação, questões salariais, necessidade de mais de um emprego, formação acadêmica, 

atuação na ESF, entre outras. A seção seguinte do questionário engloba a consulta de 

enfermagem, os respectivos saberes e práticas relacionadas com a sífilis na gestação, e as suas 

contribuições no processo de trabalho para o controle do agravo.  

A coleta dos dados ocorreu no mês de Maio de 2017, os participantes foram 

convidados a participar e disponibilizaram o intervalo que dispunham entre uma consulta e 

outra para a entrevista. Foi disponibilizado também, por parte do gestor de cada unidade de 

saúde, o espaço do centro de estudos e durante a aplicação do instrumento permaneciam na 

sala apenas o entrevistador, o entrevistado e o gravador para posterior transcrição das falas. 

As entrevistas duraram cerca de 10 a 15 minutos cada e não houve nenhuma limitação para a 

coleta de dados. 

As entrevistas realizadas foram gravadas com a autorização prévia de cada participante 

e, posteriormente transcritas pelo pesquisador, a fim de que os dados fossem agrupados, 

categorizados e submetidos à análise de conteúdo na modalidade temática cujo objetivo foi a 

busca da informação, considerada mais que simplesmente um dado, por ser dotada de 

relevância e propósito73. 

O instrumento para coleta dos dados foi elaborado, a partir do “Protocolo de 

enfermagem na atenção primária à saúde, 2012” da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 
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Janeiro, escrito conjuntamente com o Conselho Regional de enfermagem, COREN/RJ74 e dos 

Manuais do Ministério da Saúde intitulados: “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 

para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis, 2015”75, 

“Cadernos de Atenção Básica: Atenção Ao Pré-Natal de Baixo Risco, 2013”76 e “Protocolos 

da Atenção Básica : Saúde das Mulheres, 2016”77.   

As gravações dos depoimentos foram transcritas na íntegra pelo pesquisador principal 

para garantir a fidedignidade do que as mulheres relataram. Essas gravações e os respectivos 

textos ficarão armazenados por um período de cinco anos, sob a responsabilidade do 

pesquisador principal e, após esse prazo, o material será inutilizado como prevê a Resolução 

CNS nº 466/12. 

 

3.5 ANÁLISE E TRATAMENTOS DOS DADOS 

 

Os dados coletados foram submetidos à análise de conteúdo na modalidade temática, 

que tem as seguintes etapas: 1) codificação: realizada a partir do recorte que se refere à 

escolha das unidades; da enumeração, que faz alusão às regras de contagem; da classificação e 

agregação, que se volta para a escolha das categorias; 2) definição da Unidade de Registro, 

que corresponde ao segmento de conteúdo a ser considerado; pode ser uma frase (desde que 

exprima um pensamento completo), uma palavra ou uma afirmação acerca de um determinado 

assunto; e 3) categorização, que é a operação de classificação de elementos pertencentes a um 

conjunto71. Esta se aplica à análise de textos escritos ou de qualquer comunicação reduzida a 

um texto ou documento, objetivando compreender criticamente o sentido das comunicações, 

seu conteúdo manifesto ou latente e as suas significações explícitas ou ocultas73.   

Todo esforço teórico para o desenvolvimento da análise de conteúdo visa, 

historicamente, ultrapassar o nível do senso comum e do subjetivismo na interpretação para 

alcançar uma vigilância crítica frente à comunicação78. 

Uma das técnicas de análise de conteúdo é a análise temática que, tradicionalmente, 

trabalha com textos escritos, tais como transcrições de entrevistas e diários de observação 

cujos conteúdos, após serem devidamente manipulados e analisados pelo pesquisador, 

fornecem respostas às perguntas da pesquisa79.  É uma das modalidades mais aproveitadas por 

aqueles que aplicam a análise de conteúdo, visto que essa análise consiste em descobrir os 

núcleos de sentido que compõem uma comunicação, seja presença ou frequência de aparição, 

que pode significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido80.  
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Trata-se de análise que pode abranger as seguintes fases: pré-análise, exploração do 

material, tratamento dos resultados obtidos e interpretação81. Os dados coletados, agrupados 

por convergência de conteúdo, obedecem às seguintes etapas de organização: 

 Transcrição e conferência dos dados obtidos mediante entrevistas realizadas;  

 Leitura e análise temática das mesmas, identificando os respectivos núcleos temáticos 

que, após relacionados, serão selecionados pela identificação de presença ou 

frequência de Unidades temáticas, revelando o caráter definitivo do discurso dos 

entrevistados;  

 Interpretação dos dados, à luz do referencial teórico utilizado para o estudo, com apoio 

em bibliografia apontada como suporte para o estudo82. 

A análise dos dados permitiu que o pesquisador entrasse em detalhes ao manusear o 

material coletado, a fim de conseguir respostas às suas indagações, procurando estabelecer as 

relações necessárias entre os dados obtidos e as hipóteses formuladas para comprová-las ou 

refutá-las, mediante análise82. Assim, a etapa de análise apresenta três finalidades: 

compreender os dados coletados e fazer descobertas a partir deles; confirmar ou não os 

pressupostos da pesquisa e/ou responder as questões formuladas; e ampliar o conhecimento 

sobre a temática pesquisada, articulando-o ao contexto cultural do qual faz parte79. 

Logo após a transcrição das entrevistas foram realizadas leituras frequentes e 

aprofundadas dos depoimentos. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo na 

modalidade temática, além do fato de serem adequados à investigação qualitativa do material 

sobre a saúde. Essa análise consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação, seja pela presença ou frequência de aparição, que pode significar alguma coisa 

para o objetivo analítico escolhido81.  

Na primeira etapa, foi necessário realizar a organização e leitura do material, buscando 

conhecer sua estrutura, analisar e registrar as impressões sobre as mensagens dos dados, e 

assim definir as unidades de registro, unidade de contexto, trechos significativos e categorias, 

ou seja, sistematizar as ideias, a fim de conduzir o desenvolvimento das operações sucessivas. 

A regra de exaustividade contempla recursos trabalhados; no caso presente, as entrevistas 

realizadas com os enfermeiros. Por sua vez, a regra de representatividade está relacionada à 

frequência e ao tamanho da amostra, bem como à identificação de conteúdo recorrente sobre 

determinados temas82. 

Na segunda fase, da exploração do material, deve-se fazer a aplicação do que foi 

definido na fase anterior, havendo necessidade de várias leituras do material para viabilizar a 

organização do seu conteúdo com um rigor metodológico que permita a aplicabilidade dos 
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planos e objetivos formulados consistindo, essencialmente, em operações de codificações, 

decomposição ou enumeração em função de regras previamente estabelecidas78. 

E por último, a terceira fase compreende uma análise qualitativa dos dados, seguindo o 

critério de escolha para a construção das categorias. Contudo, devem-se valorizar as 

informações qualitativas acerca das características do fenômeno estudado - ideologias, 

tendências e outras determinações73. Essa última etapa é a da pertinência, cujos textos retidos 

devem ser adequados ao objeto e aos objetivos da pesquisa. Desse modo, utilizou-se a fase de 

unidade de registro (UR). Após o agrupamento, as unidades foram codificadas e reagrupadas 

possibilitando a construção das categorias do estudo, conforme Quadro 2 a seguir.  
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Quadro 5: Temas e Unidades de Registro para a construção das Categorias Temáticas 

Núcleo Temático: Elementos teóricos e ações utilizadas pelos enfermeiros da 

Estratégia Saúde da Família (ESF) no cuidado à gestante e seu parceiro 

acometidos pela sífilis 

 

Unidade Temática: Modelos assistenciais que ancoram as ações de enfermeiros 

da ESF relacionadas ao cuidado da gestante, parceiro na perspectiva do controle 

do agravo sífilis. 

 

Unidades de Registro por Categoria 

Captação Precoce e Busca Ativa da Gestante e Parceiro 

Tratamento Completo da Gestante e Parceiro 

Dificuldades em Tratar o Parceiro 

Acompanhamento do Pré-Natal com o enfermeiro e Médico 

Práticas Educativas e Orientação Comunitária 

Qualidade do Registro 

Grande Volume de Atendimentos por Dia 

Vulnerabilidades Territoriais 

Notificação Compulsória 

Organização do Serviço de Saúde 

Unidade Temática: A sistematização da assistência de enfermagem no controle 

da sífilis durante o período gestacional 

 

Unidades de Registro por Categoria 

Falha no processo da Utilização da SAE 

Orientação por Meio do Prontuário Eletrônico 

Não Utilização Devido ao Tempo 

Fragilidade da SAE na Atenção Primária 

Utilização dos Manuais do Ministério da Saúde 

Dúvidas Retiradas com Responsável Técnico e DAPS 

Fonte: FELÍCIO FC, ALVES VF, PEREIRA AV. 2017.   

  

Nesse sentido, as unidades de registro apontadas, deram subsídios para a formulação 

das categorias temáticas, conforme Quadro 3 a seguir. 
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Quadro 6 - Núcleos Temáticos, Unidades Temáticas e Categorias formuladas 

 

Fonte: FELÍCIO FC, ALVES VF, PEREIRA AV. 2017.   

 

 

NÚCLEO TEMÁTICO UNIDADES TEMÁTICAS CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Elementos teóricos e ações 

utilizadas pelos enfermeiros da 

ESF no cuidado à gestante e 

seu parceiro acometido pela 

sífilis. 

1 - Modelos assistenciais que 

ancoram as ações de 

enfermeiros da ESF 

relacionadas ao cuidado da 

gestante, parceiro e recém-

nascido na perspectiva do 

controle do agravo sífilis. 

1 - Modelo de assistência 

tecnocrático versus 

humanizado / colaborativo: 

teoria e ações relacionadas 

ao controle da sífilis 

durante a gestação. 

1.1 – Tecnocracia como um 

desafio para atuação de 

enfermeiros no controle da 

sífilis; 

1.2 – Humanização da 

Assistência: o modelo 

colaborativo e interfaces com 

o cuidado terapêutico e 

educativo como possibilidade 

de enfrentamento da sífilis na 

gestação. 

2 - A sistematização da 

assistência de enfermagem no 

controle da sífilis durante o 

período gestacional. 

2 - Expressões de 

Sistematização da 

Assistência na consulta de 

enfermagem e sua interface 

com o cuidado de gestantes 

e parceiros acometidos pela 

sífilis. 

2.1 -  A consulta realizada 

pelo enfermeiro na ESF e a 

interface no controle do 

agravo sífilis durante o 

período gestacional. 

2.2 -  Expressões do processo 

de Sistematização da 

Assistência de enfermagem e 

sua interface com o cuidado 

de gestantes e parceiros 

acometidos pela sífilis. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo teve como proposta identificar, por meio das falas dos enfermeiros 

entrevistados, a respectiva caracterização sócio-demográfica e formação, além de 

conhecimentos técnicos e científicos na prática do cuidado à gestante e seu parceiro 

acometido pela sífilis. Nesse momento, também serão discutidas as categorias temáticas 

formuladas para esse estudo: (1) Modelo de assistência tecnocrático versus humanizado / 

colaborativo: teoria e ações relacionadas ao controle da sífilis durante a gestação; e (2) 

Expressões de Sistematização da Assistência na consulta de enfermagem e sua interface com 

o cuidado de gestantes e parceiros acometidos pela sífilis. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA DOS ENFERMEIROS  

DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

A pesquisa evidenciou predominância de profissionais do gênero feminino, com 

dezessete (17, ou seja 79%) participantes, enquanto quatro com o gênero masculino, 

representando a compreensão da realidade da enfermagem brasileira e, talvez, mundial, que 

evidenciam, claramente, que a maioria dos profissionais de enfermagem, no Brasil, são 

mulheres83.  

Quanto à faixa etária, houve predominância entre trinta a quarenta anos de idade, com 

doze participantes (12, ou seja 57%), esses resultados vão de encontro ao que é normalmente 

encontrado em outros estudos, nos quais também predominaram os profissionais de meia-

idade, com pequena participação de ambas as idades extremas, isto é, jovens e idosos84. Em 

nossa amostra as demais faixas etárias, menos representativas foram a de vinte a trinta anos 

incompletos, com sete participantes (7, ou seja 33%), e apenas duas participantes (10%) com 

mais de cinquenta anos de idade.  

A condição de solteiro predominou, com dez participantes, seguida pela de casada, 

com sete profissionais, sendo a união estável como condição marital declarada por quatro 

enfermeiras 

A renda familiar mensal predominante foi de cinco a dez salários mínimos, 

representando dez participantes, seguida de nove participantes entre três a cinco salários 

mínimos, e apenas duas participantes com mais de dez salários. Essa informação considerou o 

salário mínimo base do ano de 2017, no valor de R$ 937,00 reais.  
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Quanto ao tempo de formação dos entrevistados, quatro deles haviam se formado há 

sete anos, dois há dez anos, dois há nove anos, dois há oito anos, dois há seis anos, dois há 

quatro anos e outros dois tinham um ano de formado. Os outros cinco participantes tinham 

tempos de formação distintos, quais sejam dezessete, doze, onze, cinco e três anos de 

formado. 

Outro dado declarado no que tange à Graduação, refere-se à Instituição de ensino 

frequentada, constatando-se predominância de quinze participantes com a formação em 

Instituições públicas, enquanto seis participantes obtiveram formação em Instituição 

particular. Em relação à especialização, treze participantes tinham especialização concluída 

em Saúde da Família, enquanto oito enfermeiros não detinham a especialização ou não 

haviam concluído o curso, até a data da coleta de dados. Os cursos de especialização em 

saúde da família contribuem para aumentar a competência dos profissionais, na medida em 

que promovem a aquisição de conhecimentos e impulsionam novos modos de agir85. O que 

deveria ser um critério por parte do setor de recursos humanos, onde objetiva-se executar um 

trabalho com compromisso e qualidade no atendimento a população. 

Quanto ao tempo de atuação como enfermeiro de uma maneira geral, doze 

participantes tinham tempo entre cinco a oito anos incompletos, seguidos por seis com menos 

de quatro anos, e apenas três com mais de oito anos. Quanto ao tempo de trabalho na 

Estratégia Saúde da Família efetivamente, nove participantes tinham até dois anos, outros 

nove profissionais tinham entre três e oito anos incompletos, sendo que apenas três 

participantes tinham mais de oito anos de atuação na área. Quanto a outro vínculo 

empregatício, dezessete participantes não tinham outro vínculo, enquanto quatro responderam 

afirmativamente.  

Em relação à atuação na consulta de enfermagem de pré-natal, constatou-se 

predominância de dez enfermeiros com atuação entre cinco a oito anos, seguidos por nove 

enfermeiros com atuação até dois anos e dois enfermeiros com atuação no pré-natal com mais 

de dez anos. O enfermeiro possui embasamento teórico-científico e respaldo legal para prestar 

assistência pré-natal de baixo risco, e é esperado dele o acompanhamento e a assistência à 

população de gestantes86. Quanto à formação complementar sobre sífilis, houve 

predominância de quinze participantes que não tinham essa formação complementar, 

enquanto seis participantes haviam feito cursos de formação na área.  E quanto aos cursos de 

formação com investimento próprio, nenhum participante realizou-os. Os trabalhadores da 

saúde, enquanto parte importante dos processos de trabalho, precisam buscar constantemente 

a reflexão sobre a prática e a atualização técnico-científica de seu trabalho86. 
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4.2. MODELO DE ASSISTÊNCIA TECNOCRÁTICO versus HUMANIZADO / 

COLABORATIVO: TEORIA E AÇÕES RELACIONADAS AO CONTROLE DA 

SÍFILIS DURANTE A GESTAÇÃO 

 

A análise das categorias elencadas no modelo temático proposto serão apresentadas e 

discutidas com o desenvolvimento das falas dos profissionais entrevistados com base no 

questionário do estudo, através das respostas deles será construída a nossa discussão acerca de 

assistência de enfermagem às gestantes diagnosticadas com sífilis e seus parceiros.  

A assistência tecnocrática em saúde está caracterizada pela separação da mente e do 

corpo (estrutura física) visando, como uma máquina, contemplá-la em partes.  Segundo essa 

lógica, a medicina divide as pessoas em fragmentos, desagregando a experiência do 

nascimento do fluxo maior da vida. Apesar disso, o corpo humano representa um grande 

paradoxo conceitual: ele é simultaneamente criação da natureza e produto da cultura. 

Diagnóstico e tratamento de fora para dentro; o paciente como objeto e alienação do 

profissional em relação ao paciente67. 

A tecnocracia faz o resgate da qualidade da assistência à gestante com sífilis por meio 

dos protocolos e, ao mesmo tempo, limita a atuação do profissional no campo assistencial 

fazendo com que ele deixe de ter um olhar integral à gestante, mantendo o foco apenas no 

processo saúde-doença. Desta forma, as ações tecnocráticas podem ser, em parte,  prejudiciais 

à assistência de enfermagem, uma vez que essas condutas podem restringir a compreensão do 

enfermeiro no que diz respeito aos fundamentos e à importância da adesão ao pré-natal, bem 

como ao ato de humanizar e qualificar a assistência. Essas ações tecnocráticas na assistência 

em enfermagem podem trazer prejuízos ao cuidado humanizado, ao acolhimento, a escuta 

ativa, a formação de vínculos entre o profissional e a gestante e o incentivo à autonomia na 

gestação, e o enfermeiro passaria então a valorizar a produtividade do trabalho (consultas 

rápidas e superficiais, além da ausência de vigilância do prontuário da gestante, devido à alta 

demanda no atendimento) e a visão biomédica, como foram identificados nas entrevistas.  
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4.2.1 Tecnocracias na atuação de enfermeiros no cuidado à Sífilis 

 

A gestação gera mudanças de ordem física, psicológica e social na mulher, apesar de 

ser um processo fisiológico. Essas alterações da gravidez e parto são influenciadas por 

diversos fatores, desde a biologia até as características socioeconômicas e culturais da 

população. Devido a tantas mudanças físicas e emocionais, a gestante necessita de um 

acompanhamento mais humano e qualificado durante o seu pré-natal, a fim de que as 

intercorrências sejam evitadas e prevenidas. O início precoce do pré-natal até o primeiro 

trimestre de gestação e a regularidade das consultas, são essenciais para garantir uma boa 

evolução da gravidez65.  

Preconiza-se, conforme orientação do Ministério da Saúde, a qualidade, integralidade 

e humanização na prestação de cuidados no pré-natal, com o intuito de promover, prevenir e 

recuperar a saúde materna e neonatal. Os aspectos biológicos, socioeconômicos e culturais 

das mulheres e de seus neonatos, devem ser considerados, com respeito aos direitos sexuais e 

reprodutivos e a subjetividade dos usuários na assistência à saúde1
. Atualmente no brasil, o 

número de mulheres em idade fértil que não possuem plano de saúde ou convênio médico, 

chega a 73%, enquanto que a taxa de fecundidade total dessa população gira em torno de 1,8 

filhos por mulher. De uma forma geral, esse número baixo da taxa de fecundidade nos 

permitiria maior acompanhamento de nossas gestantes sem maiores problemas, uma vez que 

em geral o acesso ao pré-natal tende a ser maior quando o número de filhos é menor68. 

Na Estratégia Saúde da Família (ESF) encontram-se as atividades voltadas para a 

atenção à saúde materna e infantil, principalmente no período gestacional, tendo por objetivo 

proporcionar resultados protetores para a qualidade na assistência do binômio mãe-filho por 

meio dos acompanhamentos realizados nas diferentes fases do período gestacional69. 

Para uma assistência eficiente da gestação, o pré-natal deve ter início precocemente, 

garantindo um maior número de ações de promoção da saúde, prevenção e recuperação dos 

agravos, identificação prévia de gestações de alto risco e planejamento eficaz do manejo de 

cada situação específica74. 

Frente à suspeita de gravidez, conforme a sintomatologia e atraso menstrual, qualquer 

profissional da equipe de Saúde da Família deverá encaminhar a mulher para realização do 

Teste Imunológico de Gravidez (TIG), que será solicitado pelo médico ou enfermeiro. 

De acordo com as falas dos enfermeiros, o TIG é o marcador principal para o 

diagnóstico de uma gestação e início do pré-natal, como se pode observar: 
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O TIG dá positivo [...], na minha equipe já coloco para mim ou para o 

médico para estar passando no mesmo dia o atendimento, a gente inicia a 

primeira consulta.  ENF 1 

 
Quando a usuário chega dizendo que está grávida, ou ficamos sabendo 

pelos agentes de saúde que vão às residências, a gente pede para ela vir na 

clínica, [...] antes da primeira consulta, a gente repete o teste rápido de 

gravidez, o TIG. ENF 3 

 
É feito o teste de gravidez chamado TIG, ele é porta aberta, dando positivo, 

ela já é convidada para a primeira consulta do PN. ENF 8 

 
[...] encaminha para o TIG dentro dos critérios de atraso menstrual de 15 

dias, encaminha para a sala de procedimento e depois para o 

consultório[...]. ENF 9 

 

Uma das ações da Rede Cegonha é a implantação, em todas as Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), do Teste Rápido de Gravidez (TRG) ou Teste Imunológico de Gravidez (TIG), 

objetivando a oferta e o acesso à detecção precoce da gestação, com acolhimento da equipe de 

Atenção Básica (AB), além de orientações baseadas nas necessidades singulares de cada 

usuária74. 

Um teste mundialmente reconhecido para confirmar a ocorrência de gravidez, de 

acordo com o Ministério da Saúde, por meio do Caderno de Atenção Básica nº 32 - Atenção 

ao Pré-Natal de Baixo Risco (2013), é a dosagem de gonadotrofina coriônica humana (ßHCG) 

para o diagnóstico precoce da gravidez, com a utilização de medidas quantitativas precisas e 

rápidas. O ßHCG pode ser detectado no sangue periférico da mulher grávida entre 8 e 11 dias 

após a concepção. Os níveis plasmáticos aumentam rapidamente até atingir um pico entre 60 e 

90 dias de gravidez55. 

A oferta do TRG apresenta-se não apenas como insumo, mas como dispositivo que 

possibilita os aconselhamentos pré e pós teste, oportunizando o diálogo sobre a saúde sexual e 

a saúde reprodutiva, identificando fatores de risco à saúde e intervenções em tempo hábil, 

ampliando a melhoria do acesso à Atenção Básica para atender as mulheres adultas, jovens e 

adolescentes em fase reprodutiva e seus parceiros, orientando e acolhendo os diversos 

significados que a reprodução pode ter para cada pessoa em diferentes momentos da vida68. 

Nesse aspecto, as próprias mulheres da área de abrangência da Unidade de Saúde 

procuram esse serviço para realizarem o TIG solicitado pelo médico ou pelo enfermeiro55. 

A maioria dos municípios necessitam dispor de uma rede organizada de serviços de 

atenção à gestante, sendo a Estratégia Saúde da Família adequada para tal, porque permite a 
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criação de vínculo entre a equipe de saúde e a população acompanhada, facilitando a captação 

precoce da gestante para o acompanhamento do pré-natal e seu monitoramento contínuo.  

A assistência pré-natal pode contribuir para desfechos mais favoráveis ao permitir a 

detecção de agravos e o tratamento oportuno de afecções, além de identificar e intervir em 

fatores de risco que trazem complicações para a saúde da mulher e do bebê74. 

Em seu estudo, Schoeps et al. (2007)87 consideram, além do número de consultas 

realizadas, o início do pré-natal no primeiro trimestre, solicitação de exames complementares, 

anamnese, exame físico geral e obstétrico, como critérios que representam apenas 

parcialmente a qualidade da assistência, mas afirmam que mesmo assim, este indicador 

mostra-se sensível à mortalidade neonatal.   

 Pode-se observar nas falas dos enfermeiros, discursos sobre a implementação da 

captação precoce e início imediato ao pré-natal, sendo importantes para a qualidade do pré-

natal, destacando o papel do Agente Comunitário de Saúde (ACS), pois ele é quem está no 

território adstrito.  

Um dos objetivos das consultas de pré-natais é a identificação de agravos, conforme 

apontado acima, por meios de testes rápidos. Um desses agravos é a sífilis, uma doença 

infectocontagiosa causada pela bactéria Gram-negativa em forma de espiroqueta, denominada 

Treponema pallidum. Historicamente datada há mais de 500 anos na Europa, permaneceu sem 

tratamento até o século 20 devido à falta de medicação adequada88. 

A presença de sífilis na mulher grávida pode causar inúmeras conseqüências, tais 

como aborto espontâneo, morte intrauterina, nascimento pré-termo e óbito perinatal em até 

40% dos casos, inclusive má formação congênita. Contudo, após o parto, os neonatos 

sobreviventes apresentam-se assintomáticos em mais de 50% dos casos, podendo, com o 

tempo, vir a manifestar surdez, problemas visuais e até retardo mental89. 

Toda gestante com evidência clínica de sífilis e/ou com sorologia não treponêmica 

reagente, com qualquer titulagem, mesmo na ausência de resultado de teste treponêmico, 

realizada no pré-natal ou no momento do parto ou curetagem, é considerado caso de sífilis na 

gestação90. 

A transmissão vertical para o feto é o segundo tipo de sífilis mais detectado, sendo 

menos prevalente apenas para a transmissão via contato sexual, considerada a principal via de 

transmissão. Esse fenômeno acontece quando a gestante acometida pela doença deixa de ser 

tratada ou é tratada inadequadamente e transmite a doença para o feto54. 
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Conforme questionado aos enfermeiros acerca do diagnóstico da sífilis na gestante, 

pode-se observar a predominância de solicitação dos Testes Rápidos para o diagnóstico do 

agravo: 

 
Geralmente vem com o teste rápido, ali já vai estar o resultado ou não.  

ENF 2 

 

Peço o teste rápido na primeira consulta já. ENF 16 

 

A intervenção que visa melhorar a qualidade da assistência pré-natal (PN) e do 

nascimento objetivando, dentre outras estratégias, a disponibilização dos Testes Rápido (TR) 

como estratégia de detecção e tratamento precoce dos casos de sífilis e HIV em gestantes, é a 

implantação da Rede Cegonha pelo Governo Federal91. 

O teste rápido funciona como uma estratégia que qualifica e agiliza o atendimento à 

gestante, uma vez que não requer tecnologias muito complexas e proporciona resultados em 

tempo oportuno (em média 30 minutos), contribuindo para aumentar a cobertura de testagem, 

otimizar o tempo de diagnóstico e tratamento da mulher, bem como implementar a adoção das 

medidas necessárias para a prevenção da transmissão vertical91. 

Para a oferta dos testes rápidos, a Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAP), deve 

dispor, dentre outros atributos, de uma sala reservada e com garantia de privacidade da 

mulher, além da geladeira, de preferência exclusiva, para armazenamento dos testes, 

conforme recomenda o Ministério da Saúde91. 

De acordo com a explanação dos enfermeiros entrevistados, após a solicitação do teste 

rápido e início do tratamento, eles solicitam o de titulação VDRL (Veneral Disease Research 

Laboratory): 

[...] Peço testes rápidos que são super importantes na primeira consulta, 

pede também o VDRL, se for reagente inicia o tratamento [...]  ENF 4 

 

Na primeira consulta com o teste rápido de sífilis, independente disso a 

gente também pede o de laboratório, o VDRL. ENF 5 

 

“Durante os testes rápidos, a gente já considera o resultado, dando positivo 

[...]. Faz o VDRL para todos, independentemente positivo ou não, o teste 

rápido. ENF 8 

 

Em todos os pacientes com suspeita clínica de sífilis deve-se realizar rastreamento 

através do teste rápido para a doença, e nas grávidas esse rastreamento é realizado em dois 

momentos durante o pré-natal. Os testes rápidos são testes treponêmicos, ou seja, detectam 

anticorpos específicos para T. pallidum. São práticos e de fácil execução, com leitura do 
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resultado em, no máximo, 30 minutos. Podem ser realizados com amostras de sangue total, 

colhidas por punção venosa ou por punção digital. Na maioria das vezes, permanecem 

positivos após o tratamento pelo resto da vida, não são indicados para o monitoramento da 

resposta ao tratamento. Entretanto o VDRL, teste não treponêmicos, normalmente tornam-se 

positivos cerca de três semanas após o aparecimento do cancro (cerca de 50 dias após o 

contágio), por causa do período de incubação, indicado para o acompanhamento da titulação e 

resposta ao tratamento92. 

O teste não treponêmico mais comumente utilizado é o VDRL. Se a infecção for 

detectada nas fases tardias da doença, são esperados títulos baixos (<1:4), que podem persistir 

por meses ou anos. Nesses casos, sem registro de tratamento e sem data de infecção 

conhecida, a pessoa é considerada portadora de sífilis latente tardia, devendo ser tratada54. 

Quando o teste rápido for utilizado como triagem, nos casos reagentes, uma amostra 

de sangue deverá ser coletada, de preferência no mesmo dia ou no dia seguinte (conforme 

rotina da instituição) e encaminhada para realização de um teste não treponêmico, conforme 

referido pelos enfermeiros, sendo que no caso de gestante o tratamento deve ser iniciado com 

apenas um teste reagente treponênico ou não treponêmico, sem aguardar o resultado do 

segundo teste54. 

 
Bom, primeiro o exame de teste rápido, se dá positivo a gente não tem a 

graduação dele, aí a gente passa para o laboratório para estar vendo a 

titulação.  ENF 20 

 

Os Testes não Treponêmicos detectam anticorpos não específicos anticardiolipina para 

os antígenos do T. pallidum, podendo ser qualitativos ou quantitativos. Tornam-se reagentes 

cerca de uma a três semanas após o aparecimento do cancro duro. O teste qualitativo indica a 

presença ou ausência de anticorpos na amostra, enquanto o teste quantitativo permite a 

titulação de anticorpos. O resultado deve ser expresso em títulos (1:2, 1:4, 1:64, entre outros), 

sendo importante para o diagnóstico e monitoramento da resposta ao tratamento, porquanto a 

queda do título é indicação de sucesso terapêutico54. 

As amostras com títulos elevados podem apresentar resultados falso-negativos quando 

triadas sem uma diluição adicional (1:8 ou 1:16), devido ao “fenômeno prozona”. Esse 

fenômeno consiste na falta de reatividade do teste realizado em uma amostra que, embora 

contenha anticorpos não treponêmicos, apresenta resultado não reagente quando é testada sem 

diluir. Decorre da relação desproporcional entre as quantidades de antígenos e anticorpos 

presentes na reação não treponêmica, gerando resultados falso-negativos54. 
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Resultados falso-positivos também podem ocorrer, pois as reaginas podem surgir em 

outras patologias (ex.: doenças reumáticas, gestação, drogadição). Por isso, para a 

confirmação do diagnóstico da sífilis, é necessária também a realização de um teste 

treponêmico93. 

Alguns entrevistados expuseram que realizam o diagnóstico de sífilis através da 

sintomatologia, embora existam testes rápidos em todas as unidades no Município do Rio de 

Janeiro, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde/RJ.  

 
[...] pelos sintomas também, se por algum motivo não tiver feito o exame.  

ENF 2 

 

Pelos sintomas e o correto solicitar o teste rápido e depois solicitar a 

sorologia se der positivo. ENF 11 

 

A história natural da sífilis evolui por estágios que se alternam entre sintomáticos e 

assintomáticos, sendo que qualquer órgão do corpo humano pode ser afetado. A sífilis 

primária é caracterizada pelo aparecimento do cancro no local de inoculação do agente, com 

aumento dos linfonodos locais após incubação, em média, 15 a 20 dias, podendo ocorrer lesão 

primária de localização extragenital. As lesões secundárias aparecem em média oito semanas 

após o desaparecimento do cancro. A apresentação mais comum da fase secundária são as 

máculas, entretanto, as lesões podem assumir diversos aspectos e dificultar o diagnóstico. Os 

sintomas das fases primária e secundária regridem espontaneamente, mesmo sem tratamento, 

e as lesões da fase terciária que surgem após décadas são, na atualidade, raramente descritas94.  

Como os sinais e sintomas podem desaparecer, os pacientes sentem-se curados. Nessa 

ocasião, o profissional de saúde deve orientar, através dos aconselhamentos, direcionando 

para o tratamento e cuidado com o agravo. Nesse momento cabe ao enfermeiro, empoderado 

de seus saberes e práticas e de forma humanizada trabalhar a educação em saúde junto a essas 

usuárias, explicando os perigos que a doença acarreta para a própria cliente, para seu 

companheiro e seus futuros filhos e sobre as possibilidades reais de cura. 

O estágio da sífilis na gestante e a duração da exposição fetal, influenciam a 

probabilidade da infecção fetal, sendo a transmissão maior quando a mulher apresenta sífilis 

primária ou secundária durante a gestação. A infecção fetal provoca de 30-50% de morte in 

útero, parto pré-termo ou morte neonatal54, podendo ocasionar desenvolvimento da doença 

nos conceptos (sífilis congênita precoce e tardia). A gravidade da sífilis congênita deve-se ao 

fato de o treponema ultrapassar a barreira transplacentária95. 
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Embora as manifestações clínicas da sífilis em gestantes sejam similares às das não 

gestantes, nem sempre o diagnóstico clínico é possível nas grávidas, pois, poucas vezes as 

lesões genitais são encontradas, além da ausência de exame especular vaginal e, quando são, 

podem ser confundidas com outras ulcerações. De qualquer forma, a gravidez em si não altera 

o curso natural da doença96. 

Realizar o diagnóstico clínico da sífilis, seja qual for o estágio da doença, é desafiador 

devido à sutileza de seus sinais e sintomas. Nesse sentido, seria aconselhável que, durante as 

consultas ginecológicas, fosse oferecida regularmente a realização de exames sorológicos para 

detecção das IST, e não apenas durante o período gestacional para a prevenção da transmissão 

vertical. Como a sífilis apresenta sinais e sintomas que, muitas vezes, passam despercebidos, 

ela não é vista como uma doença dificultando, assim, o tratamento e o entendimento sobre sua 

transmissão97. Acreditamos que a busca ativa aos parceiros de pacientes grávidas ajuda a 

diminuir esse lapso da assistência, mas não é o suficiente. De uma forma geral, todos os 

profissionais concordam que os exames deveriam ser ofertados de forma mais rotineira nos 

serviços de saúde, aumentando assim a sensibilidade na detecção de novos casos e o 

tratamento precoce que limitaria a transmissão da infecção e consequentemente diminuiria sua 

expansão nas populações através do tempo. 

Por orientação do Ministério da Saúde, seu rastreio e tratamento são oferecidos 

rotineiramente a todas as gestantes que realizam o pré-natal. No entanto, as taxas de 

morbidade materna, infecção congênita e mortalidade perinatal permanecem altas, 

representando ainda um desafio à saúde pública. 

A introdução do teste rápido no diagnóstico para melhorar a cobertura de triagem para 

sífilis na gravidez, permitindo tratamento imediato, é sugestão valiosa na literatura 

internacional e tem sido discutida para ser adotada em território nacional, à semelhança do 

que se faz com o teste rápido de HIV, compondo a proposta de qualificação da atenção pré-

natal dentro do projeto Rede Cegonha, do Ministério da Saúde. A Portaria nº 3.242 do 

Ministério da Saúde, datada 30 de dezembro de 2011, estabelece a possibilidade da utilização 

de teste rápido para diagnóstico de sífilis na gestante e no parceiro, por profissionais 

capacitados, nas Unidades de Saúde89, 97. 

É importante que as gestantes concluam o acompanhamento pré-natal com a realização 

de todas as testagens para a sífilis, salvo em caso de recusa expressa da mesma98.  

Um entrevistado informou que no local onde atua, não há uma conduta específica para 

solicitação dos meios de diagnóstico, subtendendo-se que ele solicita os exames durante as 
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consultas, conforme os sinais e sintomas e de acordo com a suspeita clínica da gestante e seu 

parceiro. 

 
[...] não existe rotina de solicitação, a partir o momento que você achar 

necessário, pode pedir. ENF 4 

 

Como se pode observar, na fala do Enfermeiro 4, a sua solicitação de exame para o 

diagnóstico do agravo, dar-se por meio da sintomatologia, além de obedecer os intervalos 

propostos pelo ministério da Saúde, entende-s que esse profissional tem suas práticas 

baseadas nos sintomas ou conforme identificação dos fatores de riscos para a contaminação.   

As condutas dos enfermeiros obedece a rotina das Instituições onde atuam, sendo orientada 

pelo Protocolo de Saúde das Mulheres na Atenção Básica (2016), pelo Manual de Pré-Natal 

de Baixo Risco (2013), ambos do Ministério da Saúde, e também pela Guia de Referência de 

Pré-Natal da SMS/RJ (2013). 

 
[...] A rotina é no primeiro trimestre e no terceiro trimestre, são apenas 

nesses dois. ENF 8 

 

[...] Na primeira, na segunda, a partir da 28ª semana de gestação. ENF 16 

 

[...] Solicitamos o teste rápido, na primeira consulta e na 28ª semana de 

gestação. ENF 21 

 

O Ministério da Saúde preconiza que o teste rápido deve ser oferecido às gestantes no 

primeiro contato com o serviço, após a confirmação da gestação, a fim de propiciar o 

diagnóstico e tratamento precoces da sífilis na gestação. Este teste poderá ser repetido no 

terceiro trimestre da gestação55,97. 

O VDRL deve ser solicitado na primeira consulta e repetido no terceiro trimestre da 

gestação, em caso de primeiro resultado negativo. Este teste é útil para o diagnóstico e 

essencial para o controle de cura e seguimento da gestante tratada, uma vez que é quantitativo 

e tem resultado expresso em títulos97, como mencionado. 

Deve-se ainda realizar novo VDRL ou TR no momento do parto para garantir ao 

recém-nascido a possibilidade de tratamento precoce, caso a gestante não tenha sido tratada 

ou tenha se reinfectado após o tratamento97. 

A sífilis em gestantes evidencia falhas dos serviços de saúde, pois, conforme 

enfatizado, o diagnóstico precoce e o tratamento são medidas relativamente simples e de 

baixo custo54, embora seu controle continue sendo um desafio para os Órgãos públicos. 
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O tratamento da sífilis é fase-dependente, determinado pelos sintomas e perfil 

sorológico. A droga de primeira escolha é a penicilina e sua dose varia também de acordo 

com a fase da doença. Na fase primária (com cancro duro), utilizam-se 2.400.000 UI de 

penicilina benzatina via intramuscular (1,2 milhões em cada glúteo na mesma aplicação); na 

secundária (com lesões cutâneas não ulceradas) ou na fase latente precoce (com menos de um 

ano de evolução), a opção é por 4.800.000 UI via intramuscular, aplicadas em duas doses com 

intervalo de sete dias (2,4 milhões por cada dose, composta por 1,2 milhões em cada glúteo, 

na mesma aplicação); na fase terciária ou latente tardia (com mais de um ano de evolução ou 

duração ignorada), 7.200.000 UI via intramuscular (no mesmo esquema da fase anterior, 

porém em três vezes)99,100. 

De acordo com as falas abaixo, os enfermeiros realizam o tratamento com o seguinte 

esquema: 

Trata a gestante três semanas de benzetacil [...] com três doses de aplicação 

em cada glúteo por semana de 1.200.00 UI em cada glúteo. ENF 5 

 

Se positivar, já institui o tratamento de 2.400.00 UI, 1.200.00 UI de cada 

lado por 3 semanas com intervalo de 7 dias. ENF 6 

 

Tratamento é aqui mesmo, no dia, gestante sempre tratamos como terciária, 

semanal de 2 milhões e 400 de penicilina, acompanhamos com VDRL. ENF 

16 

 

Conforme relatado acima, os enfermeiros entrevistados realizam o tratamento com as 

três doses de penicilina benzatina, pois, conforme Mamede et al (2001)101, embora as 

manifestações clínicas da sífilis em gestantes sejam, similares às das não gestantes, nem 

sempre o diagnóstico clínico é possível nas grávidas, pois poucas vezes as lesões genitais são 

encontradas e quando o são, podem ser confundidas com outras ulcerações. 

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da 

Transmissão Vertical de HIV, sífilis e Hepatites Virais (2015)102 do MS, a maior parcela dos 

casos é diagnosticada em gestantes por meio dos testes preconizados durante o pré-natal e o 

parto, e nem sempre a cronologia da infecção é bem determinada. Dessa forma, diante de uma 

gestante com diagnóstico confirmado, em que não é possível inferir a duração da infecção 

(sífilis de duração ignorada), classifica-se e trata-se o caso como sífilis latente tardia, o que 

justifica o tratamento preconizado com Penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, IM, (1,2 

milhão UI em cada glúteo), semanal, por três semanas, sendo a dose total de 7,2 milhões UI80. 

A implantação dos testes rápidos para diagnóstico da infecção pelo HIV e triagem de 

sífilis na Atenção Primária à Saúde do SUS, forma o conjunto de estratégias do Ministério da 
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Saúde, que tem como objetivos a qualificação e a ampliação do acesso da população brasileira 

ao diagnóstico do HIV e detecção da sífilis103. 

 
[...]O tratamento é feito na unidade mesmo [...].  ENF 5 

 

O diagnóstico e tratamento oportunos da infecção pelo HIV e da sífilis durante o 

período gestacional, é fundamental para a redução da transmissão vertical. Nesse sentido, 

verifica-se a necessidade das equipes de Atenção Básica em realizar os testes rápidos para o 

diagnóstico de HIV e para a triagem da sífilis no âmbito da atenção ao pré-natal para as 

gestantes e seus parceiros sexuais. A ampliação do acesso e da melhoria da qualidade do pré-

natal na Atenção Básica, apóia-se na oferta e na execução dos testes rápidos de HIV e de 

sífilis, conforme explanado acima no que tange à descentralização para as Unidades de Saúde 

da Família103, inserindo a equipe da ESF nesse contexto do cuidado com o agravo.  

Nas Unidades Saúde da Família (USF) está inserida a ESF, que propõe atendimento 

específico por área delimitada, na qual cada equipe é responsável por uma quantidade 

determinada de famílias e um território sanitário. A ESF é constituída por equipes 

multiprofissionais compostas por médico, dentista, enfermeiro, técnicos de enfermagem e 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS)104, além dos profissionais do Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF). 

A penicilina é o medicamento de escolha para o tratamento da sífilis. Níveis de 

penicilina superiores a 0,018 mg por litro, são considerados suficientes e devem ser mantidos 

na sífilis recente por, pelo menos sete a 10 dias e por duração mais longa, na sífilis tardia. Na 

gestação, tratamentos que não são feitos com a penicilina benzatina são inadequados e só 

devem ser considerados como opção nas contraindicações absolutas ao uso da penicilina. Para 

as gestantes comprovadamente alérgicas à penicilina, recomenda-se o procedimento 

denominado dessensibilização, feito em Serviço de Atenção Terciária, conforme protocolos 

existentes54. 

 
Nessa primeira vez, a gente faz a prescrição do medicamento, penicilina 

benzatina que é o único que atravessa a barreira. ENF 9 

 

De acordo com a Nota Técnica COFEN-CTLN n° 03-2017, a Penicilina Benzatina é o   

único medicamento comprovadamente capaz de atravessar a barreira placentária e prevenir a 

sífilis congênita. Pode ser administrado por profissionais de enfermagem no âmbito das 

Unidades Saúde da Família (USF), mediante prescrição Médica ou de enfermagem. A Nota 

Técnica afirma, ainda, que a ausência do médico na USF não configura motivo para a não 
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realização da administração oportuna da penicilina benzatina por profissionais de 

enfermagem105. 

A alergia à penicilina na população em geral e nas gestantes, é um evento muito raro. 

A possibilidade de reação anafilática à administração de penicilina benzatina, é de 0,002%, 

segundo o levantamento das evidências científicas constante no Relatório de Recomendação 

da Incorporação da Penicilina para a Prevenção da sífilis Congênita, elaborado pela Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC). O receio de ocorrência de 

reações adversas não é impeditivo para a administração de penicilina benzatina na Atenção 

Primária à Saúde, sendo a adrenalina a droga de escolha para tratamento dessas reações, caso 

ocorram, devendo a pessoa ser referenciada à unidade especializada54. 

Os cuidados de enfermagem às gestantes, no que diz respeito à sífilis, estão 

relacionados principalmente a uma assistência de pré-natal adequada e precoce, percorrendo 

diversas ações que podem ser constituídas no pré-natal, tanto clínicas como educativas, a fim 

de identificar, diagnosticar e tratar, favorecendo a diminuição de risco da gestante e do recém-

nascido106. 

A Lei do Exercício Profissional de enfermagem, regulamentada pelo Decreto n° 

94.406/87, prevê que o enfermeiro pode acompanhar o pré-natal de baixo risco na Atenção 

Básica, cabendo-lhe especificamente a realização da consulta de enfermagem com a 

finalidade de proporcionar condições de promoção à saúde da gestante e  qualidade de vida107, 

não sendo o tratamento e condutas relacionadas ao cuidado com o paciente acometido pela 

sífilis somente vinculados ao profissional médico, como expôs o entrevistado a seguir, mas 

também sob responsabilidade do enfermeiro:   

 
O tratamento é critério médico. ENF 10   

 

O esquema de antibiótico é preconizado pelo Ministério da Saúde e não se restringe 

somente à categoria médica, uma vez que o profissional enfermeiro10 pode realizar o 

tratamento na gestante administrando a penicilina, tendo respaldo para o cuidado a mulher 

gestante e seu parceiro, acometidos pela sífilis. Caso haja história comprovada de alergia à 

penicilina, o profissional deve encaminhá-la ao um centro de referência para a 

dessensibilização106. Assim sendo, cabe a esse profissional usufruir do seu conhecimento 

técnico-científico de forma a promover tais ações para as gestantes e a comunidade 

promovendo, assim, a transmissão de conhecimentos e informações, dentro da legalidade da 

sua profissão. Cabendo então ao enfermeiro, assumir essa responsabilidade e cuidado, 
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adquirindo conhecimentos, aplicando suas habilidades e tendo atitude, para o controle do 

agravo em questão, aplicando a ciência do cuidado para o bem-estar da comunidade.  

Após a gestante ter sido diagnosticada com sífilis no decorrer de seu pré-natal, sendo o 

tratamento para a doença eficaz ou não, a criança nasce e ela tem garantida a assistência 

hospitalar. Após a alta, ela é encaminhada para o acompanhamento ambulatorial na Estratégia 

Saúde da Família, como explicitaram os entrevistados abaixo:  

 
[...] vem para cá e 30 dias depois a gente tem que repetir o VDRL do RN, 

nós temos maternidade de referência. ENF 1 

 

[...] aqui a gente dá a continuidade solicitando os exames de sorologia. 

ENF 5 

 

Conforme foi observado nas falas, os enfermeiros têm conhecimento do seguimento 

ambulatorial e assistência de enfermagem dos recém-nascidos expostos a sífilis, 

consequentemente, eles se restringem à solicitação da sorologia embora, de acordo com o 

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão Vertical de HIV, 

sífilis e Hepatites Virais (2015)102, outras ações podem ser preconizadas, tais como: 

 Realizar notificação compulsória dos casos de sífilis congênita, conforme critérios 

clínicos, epidemiológicos e laboratoriais; 

 Programar consultas ambulatoriais mensais até o 6º mês de vida e bimestrais do 6º ao 

18º mês. Todas as crianças expostas devem ser seguidas para investigação e/ou 

seguimento de sífilis congênita até os 18 meses de idade; 

 Realizar teste não treponêmico com 1 mês, 3, 6, 12 e 18 meses de idade, 

interrompendo o seguimento laboratorial após dois exames não treponêmicos 

consecutivos não reagentes;  

 Monitorar diminuição na titulação do teste não treponêmico aos três meses de idade e 

negativação aos seis meses de idade em crianças adequadamente tratadas no período 

neonatal;  

 Reavaliar a criança e considerar retratamento ou nova investigação diante da elevação 

do título do teste não treponêmico (ex.: VDRL), da não negativação até os 18 meses 

de idade, ou da persistência de títulos baixos;  

 Proceder à repetição dos exames imunológicos e à reavaliação da criança, ainda que 

fora do período acima previsto, se observados sinais clínicos compatíveis com a 

infecção congênita de sífilis;  
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 Recomenda-se realizar acompanhamento oftalmológico, neurológico e audiológico das 

crianças expostas à sífilis ou com sífilis congênita, semestralmente, por dois anos;  

 Em crianças cujo resultado de LCR tenha se mostrado alterado, reavaliar o LCR a 

cada seis meses, até a normalização dos parâmetros bioquímicos, citológicos e 

imunológicos (titulação do VDRL no LCR). Caso persistam alterações no LCR, 

indica-se reavaliação clínico-laboratorial e retratamento;  

 Nos casos de criança tratada de forma não adequada, quanto à dose e/ ou tempo do 

tratamento preconizado, realizar busca ativa da criança para reavaliação clínico-

laboratorial e reinício do tratamento, obedecendo aos esquemas anteriormente 

descritos. 

 

Observa-se, nesse caso, que mesmo com a autonomia do enfermeiro no que diz 

respeito ao diagnóstico e tratamento no município pesquisado, ainda há interferência do 

modelo biomédico na assistência, o que interfere no cuidado de enfermagem à gestante com 

sífilis. Assim nota-se que no campo prático, os enfermeiros não evidenciaram relatos sobre as 

outras ações ele poderia intervir no acompanhamento dessa criança na ESF e nem os 

encaminhamentos necessários, que poderiam ser feitos. 

Então, por meio das falas dos entrevistados nesta pesquisa, observa-se também que a 

tecnocracia traz o resgate da qualidade da assistência à gestante com sífilis por meio dos 

protocolos e focada na intervenção biomédica, e ao mesmo tempo, limita a atuação do 

profissional no campo assistencial fazendo com que ele deixe de ter um olhar integral à 

gestante, mantendo o foco apenas no processo saúde-doença. Nota-se, ainda, que em nenhum 

momento os enfermeiros mencionaram ações que incentivassem as gestantes a continuarem o 

pré-natal e, possivelmente, a realização de exames para o diagnóstico de sífilis e outras IST’s. 

Isso contribui para minimizar a importância de ações que dialogam em determinada medida 

com as questões da humanização durante a consulta de enfermagem.  

Constata-se, então, que as ações tecnocráticas em parte, podem interferir direta e 

negativamente na assistência de enfermagem, uma vez que essas condutas podem restringir a 

compreensão do enfermeiro no que diz respeito aos fundamentos e à importância da adesão ao 

pré-natal, bem como ao ato de humanizar, qualificar a assistência e ampliar a atenção para o 

âmbito da integralidade.  

Diante disso, a humanização torna-se uma oportunidade e ferramenta para 

transformar a cultura da gestão e das práticas executadas na ESF ao adotar uma postura ética 
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de respeito e acolhimento à gestante portadora de sífilis, que passa a ser vista como cidadã e 

não apenas como consumidora do serviço de saúde 108
. 

O saber técnico é sem dúvida importante e crucial nessa relação de enfermeiro 

usuário/cliente do SUS, através do conhecimento adquirido embasados em protocolos clínicos 

previamente estabelecidos e da prática profissional é que conseguimos assistir nossos clientes 

em suas dúvidas, necessidades e questionamentos. Todavia é necessário adotar uma postura 

de acolhimento e vínculo para com o paciente para que a técnica não se torne fria e mecânica, 

mas que para além das necessidades do corpo enxerguemos o outro de uma forma holística 

durante o nosso cuidado com ele. 

 

4.2.2 Humanização da Assistência: o modelo colaborativo e as interfaces com o cuidado 

terapêutico e educativo como possibilidade de enfrentamento da sífilis na gestação 

 

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) têm papel fundamental na captação das 

gestantes. A atuação dos mesmos junto à equipe de saúde cria maior vínculo entre grávida e 

serviço podendo, assim, efetivar um atendimento com qualidade e eficiência à mulher no seu 

período gravídico-puerperal109. 

 
[...] Captação com o agente comunitário, a primeira consulta é porta 

aberta, além disso, tem a captação da sala de procedimento quanto elas 

fazem o TIG. ENF 7 

 

A gente faz a captação delas no momento que alegam atraso menstrual mais 

ou menos 20 dias [...].  ENF 12 

 

A gente geralmente capta as usuárias normalmente na unidade, geralmente 

chegam com menos de 12 semanas e nosso indicador é baseado nessa 

captação precoce [...] a nossa captação é mais na unidade. Tendo o TIG 

positivo, já inicia o pré-natal. ENF 14 

 

De acordo com publicação do Ministério da Saúde, embora seja observada uma 

ampliação na cobertura do acompanhamento pré-natal, infelizmente mantém-se elevada a 

incidência de sífilis congênita, assim como da hipertensão arterial sistêmica, que é a causa 

mais frequente de morbimortalidade materna e perinatal no Brasil. Tais dados demonstram 

comprometimento da qualidade dos cuidados pré-natais55.  

Para o Ministério da Saúde (2013)76, a qualificação desde a confirmação da gravidez 

ao nascimento, refere-se ao acesso à assistência pré-natal, utilizando os cuidados assistenciais 

no primeiro trimestre como um indicador da qualidade dos cuidados maternos, essenciais para 

a adequada assistência. De fato, a consulta de enfermagem voltada para o atendimento de 
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gestantes em primeira consulta de pré-natal, objetiva conhecer, de maneira prévia e ampla, as 

condições de vida da grávida de modo a detectar os fatores de risco que poderão alterar a 

evolução natural da gestação. 

Nesse aspecto, a consulta de enfermagem no pré-natal é uma ocasião essencial entre a 

gestante e o profissional de saúde, sendo uma situação que proporciona o esclarecimento de 

dúvidas e compartilhamento de experiências, conhecimentos e o entendimento do processo do 

ciclo gravídico. O enfermeiro tem um papel relevante na equipe, entre os profissionais que 

atuam na atenção ao pré-natal, tendo uma função primordial no que diz respeito à educação, 

prevenção e promoção da saúde, além de praticar a humanização do cuidado110
. 

Dessa forma, o enfermeiro deve orientar, eficientemente, a relevância do pré-natal a 

fim de que a gestante esteja consciente de que deve comparecer às consultas, objetivando 

assegurar uma atenção integral e eficaz, visando prevenir, diagnosticar e tratar precocemente 

as principais intercorrências e agravos que possam ocorrer durante a gravidez 111
. 

Este profissional deve orientá-la a identificar sinais e sintomas de alerta que possam 

resultar em risco à sua vida e à do seu bebê como, por exemplo: sangramentos, cefaleia 

persistente, febre, contrações e perdas vaginais anormais (sangue e líquido amniótico), 

movimentação fetal reduzida ou a falta de movimentação, dor abdominal, transtornos visuais, 

ocorrências clinicas ou cirúrgicas. Nestas situações, a gestante deve ser orientada a buscar um 

atendimento médico de urgência 111
.  

Salienta-se que durante as consultas de pré-natal, o enfermeiro deve abordar a 

sexualidade na gestação como algo essencial, uma vez que a gestante passa por diversas 

mudanças psicológicas e fisiológicas. Ressalta-se que seria interessante que os casais 

adquirissem o hábito de procurar os serviços de saúde para a avaliação préconcepcional, 

entendida como a consulta que o casal faz antes da gravidez, cujo objetivo é identificar fatores 

de riscos ou doenças que possam alterar o desenvolvimento normal de uma gravidez futura, 

isto porque sabe-se que do total das gestações, pelo menos a metade não é inicialmente 

planejada, embora possa ser desejada. Entretanto, em muitas ocasiões, a falta de planejamento 

deve-se à falta de orientação ou de oportunidade para a aquisição de um método 

anticoncepcional,  como é comum ocorrer com as adolescentes55. 

De acordo com a explanação dos enfermeiros entrevistados, a escuta e o acolhimento à 

mulher que chega à unidade para realizar o TIG, precisam ser feitos pelo enfermeiro, mas o 

primeiro profissional que ela encontra é o Agente Comunitário de Saúde (ACS), pessoa de 

nível médio, morador da área de abrangência da Unidade e responsável por uma microárea 
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dentro da equipe da ESF, na qual pode haver usuários hipertensos, diabéticos, portadores de 

tuberculose e hanseníase, crianças e gestantes, entre outros.   

 
[...] A mulher chega no guichê, o ACS faz a escuta, se tiver resultado de 

exame para gravidez, a gente faz o atendimento direto no dia [...]. ENF 9 

 

Espíndola e Costa (2006)112 afirmam que a partir da participação dos ACS na ESF, 

houve redução de alguns indicadores de morbi-mortalidade, além da melhora referente à 

prestação de serviços. Um dos serviços oferecidos pela atenção básica é o acompanhamento 

pré-natal e nesse, a atuação dos ACS baseia-se na educação da gestante, cabendo-lhe 

incentivar e informar sobre a importância da realização do pré-natal, facilitar o acesso da 

gestante à unidade de saúde e estabelecer vínculo entre a unidade de saúde, a equipe de Saúde 

da Família e a gestante62. 

Todos os profissionais devem fornecer um acompanhamento pré-natal acolhedor e 

humanizado, garantindo o acompanhamento da gestante o mais precocemente possível até o 

final da gestação. O acolhimento pode ser realizado de várias formas, dentre elas, pode-se 

citar a atenção voltada para escutar as queixas da gestante, seus anseios e suas preocupações, 

esclarecendo os mitos que ela cria em torno da fase em que vive. Outro fator relevante é 

estimular a participação do acompanhante durante as consultas do pré-natal, no trabalho de 

parto, no parto e pós-parto, considerando que o diálogo presente em um pré-natal 

humanizado, possibilita a criação de um elo entre profissionais de saúde e gestantes113. 

Conforme as falas a seguir, a preocupação em acolher a mulher é evidente, porém, 

leva à reflexão se os enfermeiros têm em mente o conceito de acolhimento com a escuta 

qualificada, de acordo com a Política Nacional de Humanização, do Ministério da Saúde, e 

não somente em realizá-lo de maneira tecnocrática.  

 
A gente tenta acolher a gestante de forma mais precoce possível, realiza o 

TIG, dando positivo, a expectativa é que a primeira consulta seja nos 

primeiros 7 dias e sair daqui marcado, a gente abre espaço na agenda, bota 

depois do horário, no horário de almoço, mas é fato, tem que sair daqui 

marcado.  ENF 10 

  

A gente acolhe a paciente, sempre o primeiro procedimento é o TIG, deu 

positivo, acolhe a paciente imediatamente, antes a gente agendava, mas aí 

já acolhe para atendimento [...].  ENF 11 

 

A Política Nacional de Humanização (PNH) do SUS, estabelece o acolhimento como 

um dos processos de construção das práticas de produção e promoção da saúde114. Uma 

vertente para análise das ações de acolhimento na AB, pode ser realizada com base na tríade 
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acolhimento-diálogo, acolhimento-postura e acolhimento-reorganização dos serviços, 

compreendidas como possíveis dimensões do acolhimento. 

Para o Ministério da Saúde, por meio da Política Nacional de Humanização (2010)114, 

acolher é dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito a, agasalhar, receber, atender, 

admitir. O acolhimento, como ato ou efeito de acolher, expressa em suas várias definições, 

uma ação de aproximação, um “estar com” e um “estar perto de”, ou seja, uma atitude de 

inclusão. 

O acolhimento é um conceito frequentemente utilizado para expressar as relações que 

se estabelecem entre usuário e profissionais na atenção à saúde. No entanto, não se trata de 

uma simples relação de prestação de serviço. Mais do que isso, o acolhimento implica uma 

relação cidadã e humanizada, de escuta qualificada. Com base nesse conceito, o 

desenvolvimento do acolhimento como tecnologia essencial para a reorganização dos 

serviços, caracteriza-se como elemento-chave para promover a ampliação efetiva do acesso à 

AB e aos demais níveis do sistema115. 

O acolhimento relaciona-se, portanto, com o vínculo entre o usuário e o serviço de 

saúde, com a resolutividade do atendimento e a adequação da atenção às necessidades dos 

clientes115. A organização da assistência feita adequadamente ao ambiente e à cultura dos 

usuários, respeitando sua privacidade, favorece a qualificação da assistência prestada e pode 

intervir positivamente no estado de saúde do indivíduo e da coletividade115. 

Garantir à gestante uma conversa com profissionais, permite estabelecer a escuta 

qualificada das suas necessidades. Nesse sentido, os responsáveis pelo atendimento pré-natal 

não se limitam a uma assistência verticalizada, porque essa forma de assistir concorre para 

que a conformação do sistema não seja efetivada, limitando a formação de rede do SUS, onde 

todos os pontos devem servir de porta de entrada e nenhum nível de atenção deva ser 

considerado mais importante que o outro, pois são complementares115. 

As consultas de pré-natal de risco habitual realizadas nas USF, conforme o Programa 

de Humanização do Parto e Nascimento (PHPN), tendem a reduzir os índices de mortalidade  

e materna, sendo importante abranger o maior número de gestantes e qualificar o atendimento 

dos profissionais de saúde que as realizam116. 

As ações de educação em saúde, além de se constituírem em uma das formas de 

prevenção, também auxiliarão no cuidado adequado àqueles que estão infectados pela sífilis. 

Através da informação e troca de experiências, é possível desmistificar crenças, tirar dúvidas, 

atender às necessidades e proporcionar um cuidado integral 117-118. 
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Dentro da Educação em Saúde, são desenvolvidas medidas de prevenção da sífilis 

como o uso regular de preservativos, a diminuição do número de parceiros sexuais, a 

importância do diagnóstico precoce e também do tratamento dos parceiros. Ademais, a tríade 

vigilância-assistência-prevenção, base da maioria dos programas de Saúde Pública, é uma 

maneira de fortalecer o argumento de que a vigilância da sífilis gestacional é uma das 

possibilidades de resolver este problema 119
.   

A partir do momento que ela foi identificada, nós damos orientações, 

fazemos o aconselhamento dela, explicamos o tratamento e todas as 

adversidades que podem acontecer se ela não cumprir o tratamento. ENF 2 

 

Oriento sobre os riscos que pode acontecer com o bebe se não tratar. ENF 

19 

 

A gente orienta os riscos do não tratamento, os riscos que a criança corre, 

se ela tratar e o parceiro não, que ela vai ser infectada de novo [...]. ENF 

21 

 

Seguindo as recomendações da OMS, a atenção prestada à gestante deve ser feita por 

uma equipe multidisciplinar e multiprofissional, com a participação de médicos, enfermeiros, 

técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde116. 

A Educação em Saúde demonstra ser uma importante ferramenta para os profissionais 

no que se refere à prevenção de doenças e promoção da saúde. No caso especial da sífilis, de 

posse das informações necessárias, a gestante torna-se totalmente capaz de evitar a 

contaminação própria e a do bebê, atuando também como agente disseminadora do 

conhecimento para o parceiro e outras gestantes117. 

Domingues100 justifica que, embora a sífilis seja uma doença para a qual existem 

recursos diagnósticos e terapêuticos simples e de custo reduzido, seu controle na gestação 

mostra-se um desafio para profissionais de saúde e gestores. Isso acontece em decorrência do 

curto intervalo da gestação para a realização do seu diagnóstico e tratamento; pela dificuldade 

de abordagem das doenças sexualmente transmissíveis e, provavelmente, pelo 

desconhecimento da magnitude desse agravo e dos danos que ele poderá causar à saúde da 

mulher e do bebê, na população e profissionais de saúde 117-118. 

A literatura tem apontado que, prioritariamente, as ações de notificação da sífilis, a 

busca ativa, o tratamento adequado de parceiros sexuais e o acompanhamento sorológico que 

comprove a cura da doença, representam atividades a serem realizadas na atenção primária à 

saúde. Portanto, ressalta-se a importância do enfermeiro no rastreamento da sífilis no pré-

natal, na realização de atividades de Educação em Saúde e captação dos parceiros sexuais 

para o tratamento120. 
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Pode-se perceber nas falas dos enfermeiros, que eles fazem o convite à gestante para 

que o parceiro também compareça às consultas o que, na maioria das vezes, não  acontece:  

 

 [...] pedimos para convidar o parceiro também para fazer o teste, e damos 

continuidade. ENF 2 

 

Pergunta sobre o parceiro, se tem mais de um relacionado fala sobre a 

transmissão da doença. Necessidade do tratamento, faz a convocação do 

parceiro. ENF 7 

 
Chama o parceiro para fazer tratamento, o que não é fácil a adesão. ENF 

10 
 

A gente solicita que o parceiro venha [...] adesão é muito baixa, eles não 

vêm, muitas as vezes perdem o vínculo do parceiro, tem muita resistência. 

Em alguns casos ele se encontra preso, e a gente não tem como fazer 

acompanhamento, ele tem resistência mesmo, as vezes não mora no 

território. ENF 17 

 

Verifica-se, de acordo com as falas dos enfermeiros, que há elementos que conduzem 

ao insucesso da eliminação ou redução desse agravo, tais como: rompimento dos laços 

afetivos com a parceira, resistência ao teste, ter moradia em outro local ou encontrar-se detido 

no sistema prisional.  

Nos casos dos indivíduos com sífilis, o desempenho como enfermeiro educador é 

importante, uma vez que é o profissional de saúde mais apto a fornecer orientações à gestante 

e seu parceiro porque, além de possuir os conhecimentos científicos necessários, pode 

estabelecer, na maioria das vezes, uma relação de confiança com eles, esclarecendo-os sobre a 

evolução da sífilis, da prevenção e do tratamento49. 

Para o cuidado e prevenção da sífilis, o Ministério da Saúde recomenda aos 

profissionais que atenderem a gestante e seu parceiro acometidos pela doença, ações que 

assumam uma postura acolhedora e não julgadora; identifiquem as crenças e os valores dos 

clientes acerca das IST e utilizem linguagem compatível com a cultura dos mesmos44. 

A aceitação do parceiro sexual na adesão ao tratamento para sífilis possui uma 

configuração multifatorial, envolvendo aspectos relacionados ao nível socioeconômico, 

cultural e educacional120. A adesão do parceiro, bem como seu comportamento, guardam uma 

relação direta com o sucesso do tratamento, pois, mulheres apoiadas pelos parceiros 

apresentam cinco vezes mais chances de concluírem o tratamento, devido ao suporte que 

recebem121. 

Enfatize-se que o tratamento do parceiro torna-se um determinante para a cura eficaz 

da mulher, assim como para o fim do agravo, através da inclusão da terapêutica do homem na 
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problemática abordada como um possível agravante para a prevalência da doença102, 

quebrando assim uma cadeia de transmissibilidade.  

A introdução do teste rápido em parceiros de gestantes é muito importante e um ganho 

no controle da sífilis. Por isso, é preciso o fortalecimento para a captação dessas pessoas, bem 

como a extensão da assistência do pré-natal para eles, como estratégia no combate à 

transmissão vertical 103-122. 

Nas consultas de pré-natal realizadas pelo enfermeiro, é imprescindível que durante o 

acompanhamento, seja utilizada a anamnese para obter da gestante informações acerca do 

estado do parceiro, esclarecendo ser esse um vetor do agravo, além da possibilidade da sua 

reinfecção, caso não ocorra um tratamento em conjunto que previna, dessa forma, danos cada 

vez maiores ao feto123. 

[...] A hora que o parceiro chegar vai ser atendido, a estratégia da minha 

equipe é essa. Não tem essa de esperar não, ele vai ser atendido naquele 

momento ali, para não fugir, não querer fazer, então eu dou uma prioridade 

a esse atendimento, entendeu?  ENF 1  

 

[...] os homens são um pouquinho mais difíceis.  ENF 2 

 

[...] ele se nega, a mulher diz que não pode contar para ele ou às vezes ela 

fala que terminou com ele para a gente não poder abordar, mas é muito 

difícil. ENF 9 

 

[...] maioria é envolvido no tráfico, então, não tem só ela de mulher [...].  

ENF 21 

 

Diante disso, considera-se inadequado que os profissionais de saúde deleguem às 

esposas a responsabilidade de levarem os pedidos de exames ou tratamento aos parceiros 

sexuais, sem o comparecimento desses aos serviços de saúde, uma vez que esta dinâmica 

pode prejudicar a quebra da cadeia de transmissão da doença, ocasionada por viés no repasse 

de informações ou até mesmo quando as mulheres ocultam o diagnóstico dos parceiros120. 

Assim, a conduta mais apropriada a ser realizada pelos profissionais de saúde, é a 

abordagem direta, desde que se encontrem treinados e com experiências na prática, pois 

apresentarão mais competência e menor dificuldade para abordar os homens com sífilis, 

pactuando estratégias e meios facilitadores para que eles compareçam à unidade de saúde.  

O enfermeiro, ao aconselhar o parceiro da gestante, deve proporcionar um 

acolhimento adequado, transmitindo confiança e pressupondo um ambiente profissional 

agradável, no qual o cliente tenha garantia de sigilo, privacidade e confidencialidade no 

atendimento44. A dificuldade dos parceiros em concluírem o tratamento, deve ser motivo de 

investigação, tanto para trançar o respectivo perfil quanto para identificar suas 
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vulnerabilidades e necessidades individuais que possam direcionar os enfermeiros e a equipe 

de saúde a assegurarem cuidado integral, mediante adoção de estratégias de intervenção mais 

eficazes120.  

A enfermagem tem na ação educativa, um de seus principais eixos norteadores que se 

concretiza nos vários espaços de realização das práticas de saúde em geral e, especialmente, 

no campo da Saúde Pública, sejam elas desenvolvidas em comunidades, serviços de saúde 

vinculados à atenção primária à saúde, escolas, creches e outros locais 124-125.   

A educação em saúde deve constituir parte essencial na promoção da saúde, na 

prevenção de doenças, como também contribuir para o tratamento precoce e eficaz das 

doenças, minimizando sofrimentos e incapacidades. A ação educativa na atenção primária 

estabelece-se a partir de programas determinados verticalmente ou ligada às ações de 

promoção da saúde e prevenção da doença junto à comunidade, indivíduos ou grupos sociais, 

permeando densamente as atividades que os profissionais de saúde realizam no âmbito das 

unidades, no domicílio, em outras instituições e nos espaços comunitários. Realizando um 

bom trabalho, contribuirão para diminuir a procura dos usuários pela unidade de saúde, 

proporcionando-lhes maior satisfação com seu autocuidado 126.  

É importante que o profissional de saúde saiba identificar quais problemas necessitam 

de um trabalho de educação em saúde. O sujeito portador de necessidades, é sempre 

biológico, social e subjetivo126. Ao observá-lo, o profissional realiza o diagnóstico situacional, 

planejamento, implementação e avaliação de tais atividades, além de mensurar quais impactos 

elas irão causar. 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), lançado pelo 

Ministério da Saúde em 2008, enfatiza que questões de gênero são necessárias para mudanças 

de paradigmas, ao ser abordada a população masculina em relação ao cuidado com a própria 

saúde e a de sua família. Destaca-se que, além dos aspectos educacionais, entre outras 

ações/atividades, os serviços públicos de saúde precisam estar organizados de modo a acolher 

e fazer com que o homem sinta-se parte integrante deles127. 

No que tange ao planejamento familiar e aos direitos reprodutivos e sexuais, é 

necessário superar a restrição da responsabilidade das práticas contraceptivas sobre as 

mulheres, assegurando aos homens o direito à participação na regulação da fecundidade e na 

reprodução. Desta forma, a paternidade não é percebida apenas do ponto de vista de uma 

obrigação legal ou de um dever, mas como um direito do homem em participar de todo o 

processo, incluindo a decisão de ter ou não filhos, como e quando tê-los, assim como o 

acompanhamento da gravidez, parto, pós-parto e da educação da criança112. 
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A gente sempre faz de tempos em tempos, não só na equipe o planejamento 

familiar, a gente sempre aborda sobre os métodos contraceptivos e a melhor 

forma e prevenção, bate papo, rodas e conversas, principalmente com 

adolescentes, sobre a gestação não planejada, DST, importância eles terem 

conhecimentos disso. ENF 3 

 

[...] durante as consultas de PN, de planejamento familiar, retirar dúvidas 

dentro dos consultórios, mulheres com relações desprotegidas [...]. ENF 10 

 

É primordial que a formação profissional proporcione o desenvolvimento de 

habilidades para a oferta de informação adequada em planejamento familiar, de modo a 

atender as necessidades de ambos os gêneros, sob a perspectiva dos direitos sexuais e 

reprodutivos. A adequada orientação em planejamento familiar é de suma importância, pois 

possibilita à mulher e seu parceiro exercerem seus direitos, reconhecerem métodos 

contraceptivos e fazerem escolhas com autonomia sobre o método mais adequado para os 

diferentes momentos de suas vidas reprodutivas, de acordo com suas histórias de saúde e 

adaptação. Portanto, deve abranger orientações sobre métodos, assim como saúde sexual e 

reprodutiva110. 

No Brasil, apesar de o planejamento familiar ser de responsabilidade de todos os 

níveis de atenção em saúde, é desenvolvido principalmente na atenção primária à saúde, 

através da ESF que tem, dentre suas diretrizes, a participação comunitária, considerada fator 

que possibilita identificar e atender as necessidades das pessoas111. 

Na atenção primária, além das atividades de educação em saúde voltadas para a 

prevenção de IST, o manejo dos portadores dessas doenças e seus parceiros é realizado pela 

verificação do prontuário da gestante, no que diz respeito às doses do medicamento para sífilis 

e também se ela realizou a testagem de VDRL adequadamente 112. 

 
 [...] Faz vigilância no prontuário dessa mulher, saber se ela tomou as doses 

necessárias, fazendo o VDRL mensal [...] A estratégia de controle é a 

supervisão do prontuário e devido a correria dos atendimentos perde-se 

alguma coisa, somos humanos [...]. ENF 9   

 

A atenção primária tem na saúde da família uma estratégia prioritária para sua 

organização, de acordo com os preceitos do SUS, conforme o Ministério da Saúde (2006)1. 

Por meio do mapeamento da área, identificam-se grupos, famílias e indivíduos expostos aos 

riscos, com o intuito de programar e selecionar as intervenções de promoção da saúde, assim 

como a prevenção das doenças e seus agravos, de forma coerente com a realidade local113. De 

maneira planejada, organizada e orientada para os casos que direcionem para um olhar mais 
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apurado, na maioria das vezes os profissionais das equipes, durante o processo de trabalho, 

separam os usuários do sistema por linhas de cuidados, gestantes, crianças e suas faixas 

etárias, idosos e hipertensos, entre outros, dentro de um território delimitado.  

O trabalho com a gestante acometida por sífilis e de seu parceiro, é de primordial 

importância para o planejamento das ações e para traçar um diagnóstico/perfil dessas pessoas 

nas equipes, ficando a cargo do enfermeiro essa atribuição e a organização do processo de 

trabalho. A Unidade de Saúde da Família é responsável por um território da área de 

abrangência, onde estão as equipes de Saúde da Família. Dentro dessas equipes, os agentes 

comunitários são responsáveis pelas microáreas, trabalhando em cima das listas por linhas de 

cuidados ou situação de saúde, no intuito de organizar o processo de trabalho e de 

conhecimento de seus usuários. No município há o prontuário eletrônico, que podem gerar as 

listas da ficha A (cadastro do usuário) e da ficha B e C (acompanhamento do usuário 

conforme a linha de cuidado ou CID).  

O enfermeiro tem respaldo legal para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento de 

ambos, amparado em protocolos e manuais do Ministério da Saúde e pelo Decreto nº 

94.406/87, que regulamentou a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o 

exercício da enfermagem e dá outras providências128.  

 
[...] às vezes eu sinto uma resistência muito grande na minha equipe, não 

posso falar das outras, eles visam muito o cuidado médico, tem essa cultura, 

então, a importância para eles é a figura médica do que do enfermeiro.  

ENF 3 

 
[...] O enfermeiro acaba sendo o organizador do processo de trabalho [..]. 

ENF 4 

 

Papel fundamental o enfermeiro está mais atento ao território que ele tem, 

temos a noção maior do perfil de clientela [...].  ENF 5 

 

A gente acaba criando um vínculo maior com a gestante e por isso a gente 

consegue garantir o tratamento [...]. ENF 7 

 

 

Nesse aspecto, a equipe de enfermagem deve estar atenta para a resistência da gestante 

acometida por sífilis no que diz respeito ao tratamento, pois quando essa doença é 

adequadamente tratada, a sífilis congênita pode ser evitada. A assistência deve abranger 

também as gestantes que não realizam de forma adequada o pré-natal, prestando-lhes 

esclarecimentos acerca da doença114. 
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Dessa forma, no que se refere ao tratamento da sífilis, não só a mulher, como também 

o seu parceiro, devem ser orientados e tratados para que o feto não seja prejudicado, dado que 

essa enfermidade pode ser transmitida verticalmente com severas consequências para o 

bebê115. 

A atuação também deve considerar o apoio emocional à mulher. Quando a gestante 

fica ciente da doença, dos riscos que o filho corre e da necessidade de permanecer por um 

período de tempo maior no hospital, o momento do nascimento do filho transforma-se,  

passando de mágico para apreensivo, repleto de incertezas e culpa115. Todavia, a equipe de 

saúde pode promover a saúde por intermédio de ações educativas. Essa atitude deve incluir 

educação, informação e comunicação sobre a doença e, ainda, incentivar e conscientizar sobre 

a importância do uso de preservativos nas relações sexuais. 

Observa-se nas falas dos enfermeiros, que eles estão inteirados sobre todos os 

processos referentes à captação das gestantes para o pré-natal, bem como quanto aos exames 

para diagnóstico e forma de tratamento em casos de sífilis gestacional. Porém, há alguns 

aspectos que prejudicam o cuidado, como a sobrecarga de trabalho devido à alta demanda de 

usuários nas ESF e também falhas em relação à captação dos parceiros das gestantes por 

diversas razões (encontrar-se preso, mudou-se para outro local, rompimento de laços afetivos, 

ausência de condutas mais humanizadas do próprio enfermeiro para convencer o parceiro a 

realizar o exame e visão de modelo biomédico).  

Além disso, acredita-se que a visão do modelo biomédico é uma das principais 

causas no comprometimento do cuidado à gestante e também ao parceiro, uma vez que este 

modelo exclui outras práticas (Ex: Educação em Saúde) que poderiam contribuir para a 

adesão de ambos neste processo.  

Nesse aspecto, pode-se constatar que tais problemas fazem com que o cuidado 

humanizado, com o acolhimento, a escuta ativa, a formação de vínculos entre o profissional e 

a gestante e o incentivo à autonomia na gestação, seja prejudicado e o enfermeiro passe a 

valorizar a produtividade do trabalho (consultas rápidas e superficiais, além da ausência de 

vigilância do prontuário da gestante, devido à alta demanda no atendimento) e a visão 

biomédica, como foi identificado na entrevista.  

Sendo assim, a institucionalização e hegemonia do modelo biomédico e tecnocrático, 

fazem com que o ser humano se separe de seus saberes, bem como elimine a subjetividade e 

passe a valorizar a doença em detrimento das questões humanas. Dessa forma, verifica-se que 

o diálogo entre os diversos saberes e a sedimentação de um trabalho interdisciplinar, tornam 

viável a atenção integral à gestante e também ao seu parceiro 129
. 
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Acredita-se que o momento da consulta é único e crucial de estar com o outro, 

conhecer o outro com todos os seus medos, aspirações, dores e cargas. Constatar a 

importância de não permitir que a consulta se torne algo apenas produtivo, mas aproveitar 

esse momento para verificar as potencialidades do ser humano e, munido de toda a nossa 

expertise, moldar as nossas orientações à sua realidade e as suas necessidades individuais, 

facilitando a transmissão de conhecimento.  

 

4.3 EXPRESSÕES DE SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA NA CONSULTA DE 

ENFERMAGEM E SUA INTERFACE COM O CUIDADO DE GESTANTES E 

PARCEIROS ACOMETIDOS PELA SÍFILIS 

 

A metodologia de organização, planejamento e execução de ações sistematizadas que 

são realizadas pela equipe, durante o período em que o indivíduo se encontra sob a assistência 

de enfermagem, chama-se Sistematização da Assistência em enfermagem (SAE)116. 

A Resolução nº 272 de 2002, do Conselho Federal de enfermagem, considera a SAE 

uma atividade privativa do enfermeiro, que utiliza método e estratégia de trabalho científico 

para a identificação das situações de saúde/doença, subsidiando ações de assistência de 

enfermagem e contribuindo para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde 

do indivíduo, família e comunidade, favorecendo ainda o aumento na qualidade assistencial 

prestada ao cliente, consolidando e subsidiando a profissão117. Um método que pode ser 

utilizado para se implantar uma teoria na prática, é o Processo de enfermagem (PE)118. 

O Processo de enfermagem é considerado um instrumento metodológico que 

possibilita à equipe de enfermagem identificar, compreender, descrever, explicar e até 

predizer como a clientela responde aos problemas de saúde ou aos processos vitais, além de 

possibilitar que aspectos dessas respostas exijam uma intervenção profissional de 

enfermagem119. 

O processo de enfermagem é composto por etapas, como o histórico, que é a coleta de 

dados do cliente; o diagnóstico e a prescrição, sendo o planejamento para o devido cuidado; a 

implementação, que são as ações da enfermagem e a avaliação, que vem a ser os resultados 

obtidos. Essas etapas são embasadas no modelo conceitual de Wanda de Aguiar Horta, que 

contribuiu significantemente para o surgimento desse processo, cujas etapas de implantação 

necessitam de um plano estratégico de ação 118.  

Para receber usuária e seu parceiro, aqui em específico possíveis portadores de sífilis, 

é de suma importância para a organização do processo de trabalho que o enfermeiro cumpra 

as cinco etapas desse processo, que são: Anamnese ou histórico de enfermagem, diagnóstico 
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de enfermagem, o planejamento de enfermagem, implementação e avaliação que foram 

implementadas, para assegurar o cuidado integral e longitudinal.  

O histórico de enfermagem é composto de entrevista e exame físico. O diagnóstico de 

enfermagem é então elaborado de acordo com os dados coletados e o estado de saúde do 

indivíduo. No planejamento de enfermagem determina-se os resultados esperados, de maneira 

específica e identificado as intervenções necessárias para alcançar os resultado. A 

implementação de enfermagem é concretização do plano assistencial, realização das ações ou 

intervenções determinadas na etapa de planejamento de enfermagem. E a Avaliação de 

enfermagem é o processo de verificar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram 

o resultado esperado e se há a necessidade de mudanças ou adaptações em alguma das etapas 

do Processo de enfermagem130. 

 

4.3.1 A consulta realizada pelo enfermeiro na ESF e a interface no controle do agravo da 

sífilis durante o período gestacional 

 

O enfermeiro como um dos profissionais que integra a equipe de Saúde da Família, 

além das atribuições comuns à equipe, tem atividades específicas como, por exemplo: 

consulta de enfermagem, solicitação de exames, prescrição e transcrição de medicações com 

base em protocolos e critérios estabelecidos em programas ministeriais e nas disposições 

legais da profissão131. 

A consulta de enfermagem tem o objetivo de prestar assistência sistematizada de 

enfermagem, identificando os problemas de saúde-doença, executando e avaliando cuidados 

que contribuam para a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde. Em muitos 

casos, é o primeiro contato com o usuário do sistema de saúde132. 

É importante ressaltar que a própria Saúde da Família serviu como fator de 

valorização da consulta de enfermagem, prestigiando-a e tornando-a mais frequente. A 

respeito dessa valorização, acredita-se que os enfermeiros ainda se deparam com dificuldades 

estruturais, pessoais e com a influência de crenças, valores e condições sociais da população 

assistida. 

A consulta de enfermagem, portanto, deve ser reafirmada como prática da área de 

saúde e, se for necessário, deverão ser rompidos determinados paradigmas para sua completa 

e devida implantação. É um processo conflituoso, pois pressupõe o abandono do modelo 

biomédico133. 

A implantação da consulta de enfermagem requer mudanças na prática assistencial do 

enfermeiro, para que este compreenda a sua complexidade e entenda que se trata de atividade 
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que necessita de uma metodologia própria e objetivos definidos. Essa mudança deve partir 

dos próprios profissionais de enfermagem132. 

Contemporaneamente, a enfermagem vem se utilizando de inúmeras estratégias no 

sentido de atender com maior qualidade àqueles que buscam cuidados para sua saúde. Dentre 

os instrumentos e tecnologias utilizados na prestação de cuidados às gestantes, destacam-se a 

utilização do processo de enfermagem, que tem seu início na fase da coleta de dados. Esta 

fase é relevante, pois, a partir de sua execução, o enfermeiro dispõe de informações colhidas 

junto à paciente, identificando problemas reais ou potenciais de saúde que subsidiarão a 

elaboração do plano de cuidados, dentre eles o cuidado da sífilis na mulher e seu parceiro134; 

135. 

Identificou-se na fala dos enfermeiros entrevistados, que a anamnese compõe a 

primeira etapa do processo de enfermagem, e é cumprida com o intuito da coleta das 

informações a fim de traçar o diagnóstico situacional e planejar conforme a situação: 

 
[...] Fazemos toda anamnese [...] faço muitas perguntas, tiro as dúvidas e 

dou orientações também. ENF 2 

 

[...] solicitamos exames e outros procedimentos que achamos necessário na 

consulta, passamos medicações como acido fólico e sulfato ferroso, 

enfatizamos a importância da antitetânica [...]. ENF 4 

 

[...]pergunto se foi planejada, se não foi, pergunto aonde ela vive, se ela tem 

companheiro fixo [...]. ENF 8 

 

[...]Faz a pesagem, medição de pressão, leitura de USG, se tiver, de exames 

registra no cartão do PN e no prontuário, pergunta se ela tem alguma 

queixa, se não tiver no momento informamos que ela pode voltar na 

demanda espontânea. ENF 12 

 

Na primeira consulta, deve ser feita a anamnese da cliente/usuária do SUS em seus 

dados pessoais, história clínica, antecedentes familiares, ginecológicos, obstétricos, sexuais e 

da gestação atual e levantamento dos fatores de risco para essa gravidez. Em seguida, deve ser 

realizado o exame físico geral e obstétrico e, se necessário for, a inspeção clínica genital e o 

toque vaginal136. 

No cenário nacional da atenção à saúde da mulher, nota-se recorrentes situações de 

risco para as mulheres brasileiras, descritas na maioria dos documentos societários e nas 

propostas do Estado enquanto políticas, programas e manuais técnicos. A Rede Cegonha é 

construída nesse âmbito, a partir dos avanços do SUS, que toma como base o Programa de 

Humanização do Parto e Nascimento, o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna 
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e Neonatal, o Pacto pela Vida, a organização das Redes de Atenção à Saúde e o cumprimento 

dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio137. 

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs) foram os oito objetivos 

internacionais de desenvolvimento para o ano de 2015 que foram estabelecidos após a Cúpula 

do Milênio das Nações Unidas em 2000, são eles: (1) Erradicar a pobreza extrema e a fome; 

(2) Alcançar o ensino primário universal; (3) Promover a igualdade de gênero e empoderar as 

mulheres; (4) Reduzir a mortalidade infantil; (5) Melhorar a saúde materna; (6) Combater o 

HIV/AIDS, a malária e outras doenças; (7) Garantir a sustentabilidade ambiental; e (8) 

Desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento138. 

Projeto pioneiro no Brasil, implantado em 2011, o Cegonha Carioca tem como 

principais objetivos humanizar e garantir o melhor cuidado para a mãe e o bebê – desde o pré-

natal até o parto, para reduzir a mortalidade materno-infantil e incentivar a realização de 

exame pré-natal. Lançado inicialmente em duas regiões – Rocinha e a área de Santa Cruz, 

Paciência e Sepetiba – chegou em 2012 a toda a cidade139. 

 
[...] Informamos também que a partir da vigésima quinta semana 

encaminhamos para Cegonha Carioca, onde vai conhecer o local do parto, 

e referência dela, ganhar o enxoval, [...]. ENF 4 

 

[...]explica sobre o Cegonha Carioca, vacinação[...]. ENF 12 

 

Por meio do Programa, todas as gestantes que fazem o pré-natal em uma unidade 

pública de saúde no município do Rio de Janeiro, ficam sabendo, antes do parto, em qual 

maternidade terão seus bebês e têm a oportunidade de visitar o local. Além de conhecer a 

instituição de saúde, a futura mamãe, junto com um acompanhante, participa de ações 

educativas e, ao final da visita, recebe de presente o Enxoval Cegonha. A visita da gestante à 

maternidade é agendada no 3º trimestre (entre o 7º, 8º e 9º meses) da gestação140. 

A principal necessidade na atenção à mulher em seu ciclo gravídico-puerperal, descrita 

também na Rede Cegonha, é a adoção de medidas que assegurem a melhoria do acesso, da 

cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, ao parto e puerpério, prezando pela 

humanização. Embora a qualidade da atenção venha sendo destacada no discurso oficial, na 

realidade atual dos serviços de saúde, a quantidade a sobrepõe a partir da necessidade do 

cumprimento de metas e números de atendimento por dia/mês141. 

O acesso torna-se um pilar fundamental para uma estratégia de qualificação da 

assistência em uma sociedade desigual, onde fatores como região, localização e escolaridade 

potencializam a exclusão da mulher. Este ponto traz à luz conceitos e bases programáticas da 
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Rede Cegonha em cenário nacional, e do Programa Cegonha Carioca no Município do Rio de 

Janeiro, como reflexões para contribuir com os estudos sobre o acesso com qualidade às 

gestantes e diminuir os altos índices de morbimortalidade materna e perinatal, conforme 

consta na proposta governamental 59;139. 

A Rede Cegonha prevê a qualificação de todas as equipes de atenção primária dos 

municípios que aderirem à proposta, onde se ofertam os Kits UBS (composto por 1 sonar, 1 

fita métrica, 1 gestograma, 1 caderno de atenção básica/CAB-pré-natal e 1 balança adulto), 

Kit Gestante (Bolsa Rede Cegonha, material para cura do umbigo - um vidro de álcool 70% 

de 60 ml e 20 unidades de gaze estéril embalado em uma caixa de plástico – e trocador de 

fralda) cursos de educação à distância (EAD) e instrumentos de apoio à qualificação do 

processo de trabalho no pré-natal, parto e nascimento, puerpério e atenção integral à saúde da 

criança 141. 

Dentre as categorias profissionais atuantes na atenção ao pré-natal, o enfermeiro ocupa 

uma posição relevante na equipe por ser um profissional qualificado para o atendimento à 

mulher, possuindo um papel muito importante na área educativa, de prevenção e promoção da 

saúde, além de ser agente da humanização142. 

 
[...]acompanhamento é revezado entre o médico e o enfermeiro. ENF 7 

 

[...]Sempre uma consulta intercalada com o médico e enfermeiro. ENF 10 

 

Elas são intercaladas com médico e enfermeiro até o nascimento da 

criança[...].  ENF 14  

 

O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação, 

contribuindo para o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, 

inclusive abordando os aspectos psicossociais e as atividades educativas e preventivas143. 

Segundo a OMS, o número adequado seria igual ou superior a 6 (seis) consultas, sendo 

indicador do município do Rio de Janeiro o mínimo de 7 (sete). Pode ser que, mesmo com um 

número mais reduzido de consultas (porém, com maior ênfase para o conteúdo de cada uma 

delas) em casos de pacientes de risco habitual, não haja aumento de resultados perinatais 

adversos. Todavia, atenção especial deverá ser dispensada às grávidas com maiores riscos. As 

consultas deverão ser mensais até a 28ª semana, quinzenais entre 28 e 36 semanas e semanais 

no termo, intercaladas entre o médico e enfermeiro, não existindo alta do pré-natal 143. 

A consulta de enfermagem é uma atividade independente, realizada exclusiva e 

privativamente pelo enfermeiro, e tem como objetivo propiciar condições para a promoção da 
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saúde da gestante e a melhoria na sua qualidade de vida, mediante uma abordagem 

contextualizada e participativa. O profissional enfermeiro pode acompanhar inteiramente o 

pré-natal de risco habitual na rede de atenção primária à saúde, de acordo com o Ministério de 

Saúde e conforme garantido pela Lei do Exercício Profissional, regulamentada pelo Decreto 

nº 94.406/87144. 

Para Guerreiro et al. (2012)53, apesar do aumento de consultas asseguradas, ainda é 

questionável a qualidade dessa assistência, haja vista a alta incidência de sífilis congênita em 

menores de um ano44. Dessa forma, ressalta-se a importância da implementação de políticas 

que busquem qualificar a assistência pré-natal, garantindo os recursos necessários para o 

atendimento das gestantes e parceiros acometidos por sífilis. Aqui podendo-se destacar para a 

valorização da consulta de enfermagem no pré-natal. 

Verifica-se, nas falas dos enfermeiros entrevistados, que todos eles apresentam 

conhecimento sobre as condutas a serem realizadas na consulta de enfermagem pré-natal. 

Além disso, todo esse conhecimento teórico está embasado em protocolos elaborados pelo 

Ministério da Saúde. Nesse aspecto, é interessante observar que os enfermeiros dão maior 

ênfase ao cuidado com a gestante, cumprindo todas as etapas descritas no protocolo. Esse 

cuidado é referente às perguntas dirigidas à gestante e outros aspectos relacionados ao 

parceiro, planejamento da gestação e também o esclarecimento de dúvidas, orientações com 

relação à gravidez e ao Programa Rede Cegonha.  

Assim, observou-se que os enfermeiros entrevistados encontram-se potencialmente 

capacitados para realizar a consulta de enfermagem pré-natal, uma vez que suas condutas são 

fundamentadas cientificamente.  

A finalidade de atender as expectativas da gestante, faz com que ocorra uma relação 

mais confiante que gere uma troca entre o profissional e paciente, preconizando uma 

assistência de qualidade integral e mais humanizada 145
.   Deste modo o acompanhamento do 

pré-natal de qualidade auxilia de maneira significativa na redução de riscos e complicações 

pré e pós-parto, por meio das consultas periódicas e contínuas com o enfermeiro, que oferece 

consultas e assistência baseadas na prevenção, promoção e vigilância da saúde, assegurando 

bem-estar e qualidade de vida para as gestantes 145;146
. 

 

4.3.2 Expressões do processo de Sistematização da Assistência de enfermagem e sua 

interface com o cuidado de gestantes e parceiros acometidos pela sífilis 

 

A Sistematização da Assistência de enfermagem (SAE) é um método de prestação de 

cuidados que guia a assistência de enfermagem para o alcance dos resultados propostos, 
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baseados cientificamente147. A SAE é considerada um amplo processo eficaz de gestão do 

cuidado em qualquer ambiente de apoio à saúde, sendo incorporado também em Unidades de 

Atenção Primária à Saúde (UAPS), proporcionando a realização de um acolhimento 

humanizado à comunidade através do processo de enfermagem, o qual se permeia como um 

instrumento assistencial que inter-relaciona as informações coletadas junto à população 

durante a consulta de enfermagem, com a finalidade de constituir o planejamento do 

cuidado148. 

O processo saúde-doença na gestação, requer uma atenção humanizada e qualificada 

englobando o pré-natal e o puerpério, sendo fundamental para a saúde materna e neonatal. 

Além disso, é muito significativo que os profissionais de saúde compreendam a gestante 

como um todo, contextualizando os ambientes social, econômico, cultural e físico no qual 

vivem149.   

Para que ocorra o processo saúde-doença, a enfermagem deve estabelecer novas 

formas para o relacionamento dos diversos sujeitos envolvidas na construção do plano de 

cuidados, principalmente através da comunicação interpessoal. Buscando a ampliação da 

comunicação entre a equipe, a SAE tornou-se uma exigência legal do Conselho Federal de 

enfermagem (COFEN), sendo preconizada em todas as instituições de saúde onde ocorra a 

atuação de um enfermeiro148. 

No Brasil, desde 1986, o planejamento da assistência de enfermagem tornou-se uma 

questão legal, de acordo com a Lei do Exercício Profissional n° 7.498, cujo Artigo 11, alínea 

c estabelece que “O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe: 1) 

Privativamente planejamento, organização, coordenação e avaliação dos serviços de 

assistência em enfermagem”128. 

A SAE é essencial no trabalho do enfermeiro por proporcionar a estes profissionais 

recursos técnicos, científicos e humanos, visando a melhor qualidade de assistência ao cliente 

e possibilitando o seu reconhecimento e valorização. Mas, em em alguma medida surgem 

falas sinalizando que essas etapas ficam prejudicadas durante o cotidiano do processo de 

trabalho, conforme se observa nos seguintes depoimentos: 

 
[...] A gente faz sim mas aí, a qualidade de que são essas etapas, a gente tem 

muita fragilidade. ENF 9 

 

[...] A gente tem um volume de atendimento grande, desumano e 

desproporcional, tem segunda feira que atendemos 60 pacientes. [...] Sim, 

em geral faz de forma continua, tudo muito corrido praticar a SAE de uma 

forma de livre. Penso que é uma grande falha, a gente não deixa de orientar 

o cuidado [...]. ENF 10 
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De acordo com essas falas, a realização da SAE fica prejudicada sofre interferência de 

múltiplas variáveis, e que segundo alguns os profissionais, o volume de atendimento na ESF e 

em seus locais de atuação, é demasiadamente grande afetando a qualidade da assistência A 

saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação da atenção básica, 

operacionalizada por equipes multiprofissionais em Unidades Básicas de Saúde, tem-se as 

demandas espontânea e programada. A espontânea é aquela em que o usuário comparece à 

unidade inesperadamente, para resolução de problemas agudos ou motivos que o próprio 

paciente julgue necessários. Quanto à demanda programada, requer um agendamento 

prévio110; 150.  

Na rotina de uma unidade, os profissionais lidam com a organização das agendas, 

estratificando riscos entre os atendimentos de demandas espontâneas e programadas, o que 

pode causar a sobrecarga de consultas, podendo vir a causar o impacto na qualidade dos 

atendimentos e registro dos mesmos, ocasionando até a não utilização da SAE como é 

sinalizado em alguns estudos151;152. Ademais, devido ao comprometimento da qualidade da 

assistência de uma forma geral, um indivíduo portador da sífilis pode passar despercebido, 

acarretando a disseminação do agravo na sua comunidade. Seguem-se depoimentos a respeito: 

 
Não, então o motivo de não usar é a questão do tempo das consultas das 

minhas demandas que são bem grandes. ENF 4 

 

Olha, a sistematização propriamente, acho que não, pois é tão corrida na 

prática, que a gente acaba não atentando, a gente até faz mas acredito que 

fica faltando o registro. ENF 14 

 

No Município do Rio de Janeiro trabalha-se com o Prontuário Eletrônico, sendo um 

documento único, que possui todas as informações referentes às condições, situações e fatos 

sobre a saúde e o atendimento prestado ao paciente no serviço de saúde, seja este realizado 

por qualquer profissional153. O Prontuário Eletrônico tem um papel importante no 

aperfeiçoamento do registro em saúde, facilitando a comunicação entre profissionais e 

pacientes, no compartilhamento de informações entre os prestadores de serviços de saúde e no 

rápido acesso às informações153. 

O modelo de estruturação por Weed, na década de 60, foi o modelo SOAP, onde os 

registros podem ser Subjetivos, Objetivos, Avaliação e Plano de ação. Longe de ser uma 

sistematização da assistência de enfermagem, esse modelo visa a organização do processo de 
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trabalho e a qualidade dos registros. Configura-se como analogia de anamnese ou histórico de 

enfermagem, sinais objetivos, diagnóstico de enfermagem, plano de ação e avaliação154. 

A maioria das Instituições de saúde ainda não conseguiu efetivar de modo ampliado a 

implantação da SAE em virtude das muitas dificuldades advindas da sua implantação e 

implementação.  

Olha a SAE, sinceramente, se pegar na essência que tem que ser feita a 

sistematização, eu ainda acho um tema muito frágil na atenção primária, o 

que a gente tenta fazer pensando nas etapas da organização: a anamnese, 

coletar o histórico, chegar a um diagnóstico, planejar a atividade, 

implementar, avaliar, pensar nas etapas por si só, a gente faz sim, mas aí a 

qualidade de que são essas etapas a gente tem muita fragilidade. ENF 9 

 

Pode-se observar em alguns estudos que a falta de interesse do profissional, a falta de 

conhecimento, a carência de efetivo e a dificuldade de aceitação por parte da equipe 

multiprofissional, devido à descrença e rejeição às mudanças podem contribuir como fatores 

que interferem nesse processo de implantação152. 

É dever do enfermeiro registrar no prontuário do paciente as informações inerentes ao 

processo de cuidar. Inserida nesta perspectiva, a Sistematização da Assistência de 

enfermagem (SAE), incluindo o registro de diagnósticos, das ações e dos resultados e 

intervenções de enfermagem, constitui-se em instrumento fundamental no trabalho do 

enfermeiro, uma vez que possibilita visualizar a prática assistencial do profissional e, assim, a 

valorização do seu fazer, além da visibilidade ou representação da imagem profissional151. 

Garcia, Nóbrega e Carvalho (2004)130 afirmam que os instrumentos da prática 

profissional da enfermagem (diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem, 

orientação e autocuidado) promoveram, parcialmente, a criação dos sistemas de classificação 

de conceitos, que fazem parte da linguagem profissional da área e instrumentos tecnológicos a 

serem utilizados. 

Pode ser interessante que haja participação do usuário na sistematização da assistência 

de enfermagem. Assim, as ações de enfermagem devem ser construídas de maneira 

compartilhada. Devendo proporcionar um espaço de fala e escuta, o que contribuirá para a 

fortificação do vínculo entre profissional/usuário. 

Dada a importância da SAE para a fundamentação dos cuidados de enfermagem à 

gestante e seu parceiro acometidos pela sífilis, faz-se necessário identificar a concepção dos 

enfermeiros sobre o Processo de enfermagem, enquanto instrumento de organização do 

trabalho e qualificação da assistência de enfermagem na Saúde da Família e identificar as 

dificuldades encontradas para a efetivação de toda a sistematização na Saúde da Família150. 
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Verifica-se, de acordo com as falas dos enfermeiros, que a SAE tem sido 

implementada parcialmente em virtude da alta demanda e do quantitativo das consultas de 

enfermagem; trazendo como conseqüência, o tempo reduzido para o atendimento, o que 

prejudica o cuidado com a gestante.   

Fica evidenciado que o tempo surge na fala dos entrevistados como um grande 

obstáculo para a efetivação da SAE no serviço de saúde. E a falta dele é um dos principais 

motivos que levam os enfermeiros a verbalizarem que tem dificuldade de incorporar 

processos metodológicos específicos de teorização da assistência; mesmo que traga subsídios 

científicos e visibilidade profissional150.  

O excesso de trabalho, o acúmulo de responsabilidades para o enfermeiro e, além 

disso, o número elevado de famílias cadastradas na equipe, constitui obstáculos bastante 

citados que impedem a operacionalização de ações que em alguma medida dialogam com as 

etapas de sistematização da assistência. Muitas são as atribuições do enfermeiro que trabalha 

na ESF que, além de exercer as atividades específicas, acabam por acumular 

responsabilidades que transitam por outros fazeres profissionais. Ao efetuar tarefas que não 

lhe competem, este profissional se distancia do seu verdadeiro foco de atenção, qual seja, a 

assistência ao usuário131. 

Assim, a SAE vem sendo inserida gradativamente, com o intuito de prestar uma 

assistência de qualidade no cuidado a sífilis na gestante e seu parceiro, a fim de organizar os 

processos de trabalho e implementar a ação planejada a cada cidadão. A SAE, nesse caso, 

demanda habilidades gerenciais e assistenciais, visto que ela é compreendida como uma 

maneira de trabalhar, pois, implica na modificação dos processos de trabalho, na 

reorganização dos recursos humanos, materiais e administrativos148. 

De acordo com o que foi apresentado até esse momento, ainda há muito o que fazer 

em relação à oferta de uma assistência mais qualificada e resolutiva na atenção primária à 

saúde e no controle da infecção pela sífilis durante a gestação. Aprendemos que ter domínio 

de técnica não é o suficiente, mas o diálogo entre técnica e humanização constituem boas 

ferramentas para alcançarmos não apenas o controle desse agravo mas a construção de 

vinculo e resolutividade de muitas outras questões de saúde, pois aumentamos a confiança da 

população em nós e de nós em nós mesmos.  

Cabe salientar que o mesmo possui limitações em decorrência de terem sido 

pesquisados uma amostra de 21 Enfermeiros de duas Unidades de Atenção Primária à Saúde, 

que atenderam a saturação dos dados qualitativos. Não sendo possível estabelecer uma 

generalização dos achados para outros territórios que possuem especificidades diferentes, mas 



 

 

89 

 

que ao mesmo tempo nos permite identificar pontos focais para intervenções e mudanças, 

quando se fala da qualificação profissional, organização do processo de trabalho e 

estabelecimento de vínculos com a população acometida pela sífilis estudada. Com isso, fica a 

sugestão para realização e incentivo de outras pesquisas relacionadas a temática, para que 

assim possamos estabelecer novas estratégias, experiências e aprofundamento literário para a 

melhoria e qualidade de vida as mulheres gestantes, parceiros, crianças e sociedade de modo 

geral acometidos pela sífilis. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Entrevistar os enfermeiros da Estratégia Saúde da Família foi uma experiência 

intensa e construtiva. Esses profissionais demonstraram seriedade e sinceridade em suas 

palavras ao relatarem suas condutas na consulta de enfermagem às gestantes e seus parceiros, 

no que diz respeito a sífilis na estratégia saúde da família. Verbalizaram as principais 

fragilidades e vulnerabilidades que enfrentam na execução do seu cuidado, bem como as suas 

principais ações realizadas.  

Para que a atenção primária à saúde, principal porta da rede e oferta de serviços do 

sistema único de saúde, assuma a coordenação do cuidado e ordene a rede de atenção a saúde, 

ela deve ser fortalecida, melhorando o acesso da população, tendo resolutividade, a 

qualificação das equipes de saúde.  

Através desse estudo conseguimos alcançar os objetivos propostos inicialmente, ou 

seja, foi possível identificar por exemplo os elementos teóricos utilizados pelos enfermeiros 

da ESF que realizam consulta pré-natal de mulheres e seus parceiros acometidos pela sífilis, 

muitos deles utilizando os Cadernos de Atenção Básica e Protocolos clínicos do Ministério da 

Saúde (MS) e os Guias de Referências Rápidas do MRJ, além do Protocolo de Enfermagem 

na APS. Com isso, esta pesquisa contribui para a identificação de ações utilizadas pelo 

Enfermeiro e também das vulnerabilidades existentes perante esse cuidado, com o intuito de 

propor ações de aprimoramento das atividades deste profissional com relação à gestante 

portadora de sífilis e seu parceiro na Estratégia de Saúde da Família.  

Após a realização deste trabalho, ficou evidente que mesmo com a inserção de 

protocolos que fundamentam o cuidado prestado pelo enfermeiro e também com a 

implementação destas ferramentas na prática, as necessidades das gestantes e seus parceiros 

não deixaram de existir, necessidades essas que vão além do aspecto biomédico e sim nos 

quesitos psicossociais, quando se trata do acometimento pela sífilis na APS.  

O Estudos nos mostra o perfil dos Enfermeiros entrevistados, onde podemos 

observar a importância deste profissional para a qualidade da assistência, porém muitos 

expressaram que não tem formação complementar e nem especialização na área em que estão 

atuando, portanto, recomenda-se ao Município do Rio de Janeiro alguns critérios para 

contratação, como a formação no formato de Especialização na área de Saúde da Família, 

Saúde Coletiva ou Saúde Pública. Ou até mesmo ampliação das vagas de residências em 

Enfermagem e expansão de locais para as práticas com preceptoria, nas áreas supracitadas, 

além da articulação e integração com Universidades, Instituições de ensino e pesquisa, com a 



 

 

91 

 

finalidade de estar qualificando e formando profissionais com olhar específico para o campo 

de atuação.  

No campo da Educação Permanente, observa-se que os profissionais só a utilizam 

quando aparecem as dúvidas ou em casos de iatrogenias. Contudo,a falta de percepção dos 

serviços de saúde para que as práticas de capacitações sejam continuadas, com base nas 

análises e monitoramento dos indicadores de performance e técnicos, não somente quando 

necessário. Umas das estratégias, pode ser a proposta de Grupos de Trabalhos (GT’S) 

regionais sobre a sífilis, inicialmente compostos por profissionais que lidam diretamente com 

os cuidados a população, gestores e técnicos, que objetiva partir de discussões e reflexões de 

nossas práticas, compartilhamento de experiências e respostas frente aos problemas 

encontrados. 

A maioria dos Enfermeiros dessa pesquisa constitui-se em um grupo de profissionais 

que apresentam conhecimento teórico sobre as próprias condutas, com relação à gestante na 

Estratégia Saúde da Família. Contudo, em alguns momentos da entrevista, foi identificado 

que ainda há uma visão biomédica e tecnocrática predominante quanto ao cuidado no período 

gestacional, posição essa que precisa ser trabalhada junto aos profissionais de forma a ser 

minimizada e o componente humano, o acolhimento e vínculo ser reincorporado em 

consonância com as prática da políticas de humanização na saúde, antes da gestação.  

A Educação em Saúde voltada para a população foi uma estratégia bastante relatada 

pelos enfermeiros, que incluiu aconselhamento, orientações, esclarecimento de dúvidas sobre 

a sífilis, tratamento de possíveis intercorrências, orientação sobre os riscos de reinfecção pela 

doença, planejamento familiar, métodos contraceptivos e formas de prevenção desse agravo. 

Porém, os mesmos expressam que muitas vezes faltam lugares para estas serem executadas, 

sendo realizadas dentro dos consultórios ou em grupos/palestras na própria comunidade de 

inserção da Unidade de Saúde.  

Porém as dificuldades relatadas pelos profissionais que atuam na assistência pré-

natal não diferem muito de outras realidades. Podemos citar algumas delas como: o início do 

pré-natal tardio, o não comparecimento do parceiro como acompanhante da gestante, a 

dificuldade em tratar de maneira adequada a gestante e seu parceiro, dentre outras. No que 

concerne a importância da adesão do parceiro à consulta pré-natal. Essa preocupação foi 

evidenciada pela priorização do atendimento, mesmo que a sua presença ainda seja baixa, 

devido a um possível rompimento dos laços afetivos com a parceira, à resistência ao teste, à 

moradia em outro local ou mesmo por encontrar-se detido no sistema prisional.  
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Pode-se dizer que a maioria dos enfermeiros entrevistados realiza suas atividades 

fundamentadas nas recomendações da OMS e do Ministério da Saúde. A SAE tem sido 

implementada diariamente, porém, de maneira gradual, sendo a sua prática algo 

extremamente importante em todos os ambientes de atuação do enfermeiro, para que haja uma 

assistência integral. Por essa razão precisamos discutir formas possíveis e aplicáveis de 

implementá-la adequada e prioritariamente nos serviços de saúde, objetivando uma melhor 

organização das demandas de atendimento. Para efetivação da SAE, o município pode iniciar 

com o mapeamento dos locais ou setores que tem mais probabilidade de êxito para avançar 

com práticas de educação permanente, sensibilização e importância para sistematizar, fluxos, 

demanda e processos locais. Além disso, pode-se provoca troca de experiências com outros 

serviços/locais que já passaram por esse processo de modo mais intensificado, oferecendo 

suporte a sua implementação e consolidação com êxito.  

Com a cobertura e a expansão da Saúde da família no MRJ, as mulheres gestantes 

tem as suas equipes de referência para realizar o pré-natal, exames, participação de atividades 

coletivas e, encaminhamento para o alto risco, caso haja necessário. Entretanto é importante a 

organização dos serviços de saúde, para receber essa cidadã e sua família, desde as consultas 

pré-concepção, até nas de puericultura. Contudo, observa-se no estudo que os Enfermeiros 

tem os seus fluxos traçados para realização de um diagnóstico, seja de uma IST’s ou TIG, 

porém, essa porta de entrada ainda não está padronizada em todo município conforme cada 

território, ficando então a critério das Unidades de Saúde, o que provoca alguns entraves.  

No que concerne ao acompanhamento da criança quando a mãe teve VDRL positivo 

durante a gestação, note-se que os Enfermeiros entrevistados direcionam sua atuação para a 

solicitação dos exames, por exemplo, ocasionando em alguma medida fragilidades no cuidado 

ao recém-nascido que necessitam de atenção integral. 

Com base nas entrevistas, e disponibilização dos materiais técnicos para as práticas, 

recomenda-se também que o município, junto com órgãos de educação permanente e 

continuada em saúde, desenvolva materiais próprios relacionados a sífilis (fluxos ou POPs), 

de acordo com o perfil ou dinâmica de cada uma das 10 áreas programáticas, integralizando 

os níveis de atenção, partindo do pressuposto a qualificação dos encaminhamentos e 

estabelecendo a coordenação do cuidado.  

Faz-se necessário que haja uma mudança no processo prioritário de valorização dos 

aspectos biomédicos para que a prática do enfermeiro seja ampliada e valorizada na 

Estratégias Saúde da Família, tanto pelos outros profissionais de saúde quanto pela gestante, 

com a finalidade de criar uma nova cultura de saúde para todos os participantes envolvidos, 
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fazendo com que o enfermeiro seja um profissional empoderado perante a sociedade. Os 

enfermeiros sinalizam pistas de que valorizam teoricamente os aspectos da humanização. Em 

muitas falas os profissionais dão importância a escuta ativa e ao acolhimento das gestantes e 

seus parceiros na consulta pré-natal. Entretanto, ainda observa-se que as condutas desses 

profissionais têm influência predominante em aspectos tencnocráticos, com um movimento 

para a inserção e valorização de intervenções relacionadas à humanização.  

Destaca-se então a importância do reconhecimento da sífilis adquirida, na gestante, 

parceiro e na criança como um importante problema de saúde pública em todos os níveis de 

atenção, com o objetivo de colocar em práticas as políticas públicas de saúde voltadas para o 

seu controle e até mesmo criar novas políticas mais eficientes. A participação do profissional 

da saúde é primordial, principalmente do enfermeiro, visto que a partir de suas ações 

adequadas baseadas no conhecimento técnico-científico podem interferir diretamente no 

cuidado ao portador da sífilis e no controle do agravo, a partir de uma assistência pré-natal de 

qualidade, integral e humanizada. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 466/12 – Conselho Nacional de Saúde 

 

  Você foi selecionado (a) e está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada: “Saberes dos 

enfermeiros da estratégia saúde da família no cuidado com a mulher gestante na perspectiva da sífilis na área 

programática”, que tem como objetivos: Identificar as ações dos profissionais que realizam a consulta pré-natal 

na ESF, no controle dos indicadores da sífilis no período gestacional; Avaliar os saberes e práticas dos 

enfermeiros da Estratégia Saúde da Família no município do Rio de Janeiro no que concerne ao diagnóstico, 

tratamento e acompanhamento da gestante com sífilis; Correlacionar as ações desenvolvidas pelos profissionais 

no acompanhamento de uma gestante com sífilis seguindo as recomendadas pelo Ministério da Saúde. Este é um 

estudo baseado em uma abordagem qualitativo e exploratório, utilizando como método pesquisa de campo com 

análise descritiva dos dados.  

 A pesquisa terá duração de 24 meses. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, 

isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for necessário 

exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada uma vez que seu nome será substituído de 

forma aleatória. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos 

e/ou revistas científicas. Por julgar necessário peço também autorização para gravar e transcrever o que por 

ventura seja dito na ocasião da entrevista, para obtenção de um banco de dados. 

  Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você poderá recusar-se a responder qualquer 

pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 

relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus dados, como também na que trabalha.  

 Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem realizadas. Os 

questionários utilizados para a coleta dos dados serão descartados por incineração e os áudiosapagados após 

cinco anos do término da pesquisa.Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras.  

 Esta pesquisa poderá apresentar riscos adicionais no que se refere a constrangimentos ou emoções 

durante as entrevistas individuais. Caso se observe alguma modificação emocional o pesquisador se 

responsabilizará na atenção ou providências de encaminhamento do enfermeiro, ao profissional Psicólogo, se 

necessário. O benefício relacionado à sua participação será o de melhorar a qualidade da assistência de 

enfermagem no que concerne no cuidado com a sífilis na gestação e de ampliar o conhecimento científico para a 

área de saúde da mulher na enfermagem. 

 Você receberá uma cópia deste termo onde consta o celular e e-mail do pesquisador responsável, 

podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.  

Desde já agradecemos!  

 

 

___________________________________                                          __________________________________ 

ValdecyrHerdy Alves                                                                           Felipe de Castro Felicio 

Cel: (21) 99505-1765                                                                                   Cel: (21) 99387-0200 

         E-mail: herdyalves@yahoo.com.br                                                   E-mail: fecastrofelicio@gamil.com 

 

 

 Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo em 

participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer 

punição ou constrangimento. Recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento.  

 

Data, _____ de ___________________ de_____.  

 

 

Sujeito da Pesquisa: ____________________________________________________ 

      (Assinatura) 
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APÊNDICE B 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

IDENTIFICAÇÃO / PERFIL PROFISSIONAL 

1 
Data da Coleta dos Dados: 

2 
Iniciais do Nome: 

3 
Iniciais da Unidade: 

4 
Sexo / Orientação Sexual: 

5 
Idade: 

6 

Situação conjugal: 

Casado (a): 

Solteiro (a): 

Viúvo (a): 

União estável / Mora com companheiro (a): 

Desquitado (a) / divorciado (a): 

7 

Renda mensal (familiar / líquida):  

Até três salários mínimos = R$ 2.811,00; 

De 03 a 05 = de R$ 2.811,00 a R$ 4.685,00; 

De 05 a 10 = de R$ 4.685,00 a R$ 9.370,00; 

Mais de 10 = de R$ 9.370,00; 

8 

Titulação: 

Graduação - Ano:___________ / Tempo de formação: Meses _______ Anos ________ 

                          Universidade: (  ) Pública    (  ) Privada 

Especialização ____________________________________ 

Mestrado _________________________________________ 

Doutorado ________________________________________ 

9 

Tempo em que trabalha como enfermeira (o): 

Meses _______ Anos ________ 

10 

Possui outro vínculo empregatício: 

Sim. Área de Atuação __________  

Não 

11 

Tempo em que trabalha na Estratégia Saúde da Família: 

- Meses _______ - Anos ________ 
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12 

Tempo em que atua realizando Consulta de enfermagem no Pré-Natal: 

- Meses _______ - Anos ________ 

13 

Possui formação complementar (cursos de aperfeiçoamento e/ou extensão) sobre a sífilis e consulta 

Pré-natal ? 

Sim - Qual (is):_______ 

Não  

14 

Se a pergunta 13 for positiva:   

         Qual o tempo de Realização do curso?  

         Qual Instituição ofertou o curso?  

         O curso ofereceu o ensino prático (  ) sim / (  ) Não 

15 

Já realizou formação complementar sífilis através de investimento / custeio próprio:  

(  )Sim. Qual Instituição ofertou o curso?  

(  )Não 

  

CONSULTA DE ENFERMAGEM 

1 

Fale sobre a Consulta de enfermagem que você realiza no Pré-natal junto às mulheres gestantes 

cadastradas nesta unidade: 

2 

Descreva como você identifica na Consulta de enfermagem uma mulher gestante com sífilis: 

(  ) Teste rápido       (  ) Rotina 1º trimestre         (   ) Rotina 3º trimestre           (  ) Avaliação Puerperal 

3 

Ao identificar a mulher gestante com sífilis, quais são os procedimentos realizados durante o pré-

natal? 

(  ) Exame de Titulação VDRL   (  ) Verifica outras sorologias (HIV, HEPATITE etc) 

(  ) Realiza tratamento na unidade  (  ) encaminha para unidade de referencia      

(  ) Outra atitude. Qual(is) _________________________________ 

4 
E quais são os procedimentos realizados após o parto / nascimento? 

5 

Você utiliza a SAE para atender gestantes portadoras de sífilis  

(  ) Não  / (  ) Sim  - Como:________________________      

6 

Realiza notificação do caso de gestantes portadora da sífilis?  

(  ) Sim. Como é a notificação? / (  ) Não 

7 
Qual procedimento realizado no caso de gestante e/ou parceiro alérgicos à penicilina?   

8 
Como você visualiza o papel do enfermeiro no controle e prevenção da sífilis na mulher gestante? 

9 

Participa de algum Grupo de Trabalho (GT) sobre a temática sífilis no pré-natal?  

(  ) Sim. Qual (s) / (  ) Não 

10 
Como retira dúvidas sobre condutas e ações relacionadas à sífilis no pré-natal?  



 

 

111 

 

(  ) Supervisor  (  ) Protocolo. Qual (s): / (  ) Internet. Qual (s): /     (  ) Manuais Ministério da Saúde. Qual 

(s): /  (  ) Rede social / contato colega profissional / (  ) Outros. Qual (s):  

11 

Quais são as estratégias utilizadas no processo de trabalho desta unidade, para o controle da sífilis 

na mulher gestante e seu parceiro? 

         Qual o fluxo de atendimento? 

12 

Você participa / realiza atividade educativa (individual/coletiva) relacionada à temática sífilis e 

gestação para mulheres e parceiros? 

(   ) Sim: 

         Público Alvo: 

         Como se realiza a dinâmica da atividade educativa? 

         Em que local (s) acontece? 

         Tem parceria (s)  

  

(  )Não. Qual motivo? 
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ANEXO A 

 APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA DO HUAP 
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ANEXO B  

APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA  

DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO 
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ANEXO C 

CARTA DE ANUÊNCIA DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO  
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