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“Alguns homens perdem a saúde para alcançar dinheiro; 

e depois perdem o dinheiro para alcançar saúde.”

Clarasó, Noel 



RESUMO:

A sífilis é uma doença conhecida pelo homem desde o século XIV, porém a 

identificação de seu agente etiológico, através de exames sorológicos e tratamento 

ocorreu apenas no século XX. A doença que já foi considerada como um “mal” das 

pessoas de comportamento “mundano” passou a ser evidenciada em crianças com 

manifestações distintas das apresentadas em seu progenitor. A partir desta 

descoberta, a sífilis congênita passou a ser identificada como um problema grave de

saúde pública e mesmo depois de todo o desenvolvimento técnico-científico 

continua a ser uma causa importante de mortalidade infantil em nosso país. A 

ligação da doença com a ausência ou inadequação do cuidado da mulher durante a 

gestação levou a associação que uma cobertura pré natal plena levaria à 

erradicação da doença, o que não vem sendo demonstrado em estudos. O presente 

estudo foi realizado no município do Rio de Janeiro, com médicos que trabalham nas

Clínicas da Família da área programática 3.3, região de maior incidência da doença 

nos últimos anos. Teve um caráter qualitativo com componente quantitativo, do tipo 

estudo de caso, descritivo. Foram utilizados como instrumentos para coleta de 

dados questionários e entrevistas semiestruturadas e posteriormente feita a análise 

do conteúdo das falas dos participantes. A pesquisa sugere que o tema ainda é 

pouco conhecido pelos médicos que atuam na Estratégia Saúde da Família, que 

trazem como principais obstáculos ao controle da doença o conhecimento técnico 

dos médicos a respeito do protocolo do Ministério da Saúde que versa sobre o 

diagnóstico e tratamento, tanto da sífilis gestacional como congênita, a efetiva 

participação da gestante e sua família no cuidado pré-natal, a comunicação entre os 

níveis de assistência à saúde, através de um sistema de referência e 

contrarreferência eficaz. A partir dessas informações, sugerimos a qualificação do 

pré-natal, melhoria na educação e conscientização da população e dos profissionais 

de saúde e melhoria no sistema de informação através da disseminação dos 

prontuários eletrônicos em todos os níveis da assistência à saúde.

Palavras-chave: sífilis gestacional; sífilis congênita; saúde da família; mortalidade 

infantil



ABSTRACT:

Syphilis is a disease known by man since the fourteenth century, but the identification

of etiologic agent by serological tests and treatment occurred only in the twentieth 

century. The disease has been considered as an "evil" of "worldly" behavior of people

has become evident in children with different manifestations of the presented in its 

parent. From this discovery, congenital syphilis has become identified as a serious 

public and even after all the technical and scientific development health remains a 

major cause of infant mortality in our country. The connection of the disease with the 

absence or inadequacy of women's care during pregnancy led the association to a 

full prenatal coverage would lead to the eradication of the disease, which has not 

been shown in studies. This study was conducted in the county of Rio de Janeiro, 

with doctors working in Family Clinics of the program area 3.3, that area has the 

higher incidence of the disease in recent years. We had a qualitative study with 

quantitative component, performed as a case study, descriptive. They were used as 

instruments to collect data semi-structured questionnaires and interviews and later 

made the content analysis of the speeches of the participants. Research suggests 

that the issue is still little known by doctors who work in the Family Health Strategy, 

which bring as major obstacles to controlling the disease the expertise of physicians 

regarding the Ministry of Health protocol that deals with diagnosis and treatment, 

both gestational syphilis and congenital, the effective participation of the pregnant 

woman and her family in prenatal care, communication between health care levels, 

through a system of reference and counter-effective. From this information, we 

suggest the qualification of prenatal care, improved education and awareness of the 

population and of health professionals and improving the information system through 

the dissemination of electronic medical records at all levels of health care.

Keywords: gestational syphilis; congenital syphilis; Family Health; infant mortality
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INTRODUÇÃO:

O presente trabalho teve origem por uma percepção, durante nossa prática diária 

nas maternidades, do aumento do número de casos de sífilis gestacional e sífilis 

congênita dentre os usuários atendidos nas instituições vinculadas ao Sistema Único de 

Saúde  (SUS) onde atuamos. 

Ao iniciar esse trabalho o autor foi convidado a mudar de hospital, onde trabalhava 

como plantonista, para chefiar um serviço de neonatologia de uma grande maternidade 

pública na zona norte do município do Rio de Janeiro, passando a ser responsável por 

todos os setores da assistência neonatal. Essa maternidade recebe gestantes 

referenciadas de uma das áreas programáticas da cidade com uma das maiores 

incidências de sífilis gestacional e congênita do município.

A partir desta percepção, fomos à literatura procurar dados que esclarecessem se 

tal situação seria uma percepção isolada ou realmente se repetia em outras unidades de 

saúde. 

Dados estatísticos oficiais comprovam que este fenômeno é uma realidade, com 

um aumento progressivo e significativo dos números de casos de sífilis congênita em 

todos os níveis da organização administrativa de nosso Estado (BRASIL, 2016).

Dentre as causas deste aumento poderíamos elencar inúmeras possibilidades, 

desde as relacionadas à gestante e sua assistência no pré natal, com possibilidade de 

falhas na logística de seu atendimento, como causas culturais ou até mesmo a liberdade 

sexual feminina a partir da década de 60, do século passado. No outro extremo, 

verificamos a assistência da criança, com falhas, podendo acontecer desde as condutas 

iniciais na maternidade de nascimento ou no atendimento na unidade básica de saúde, 

após a alta da unidade onde nasceu.

Podemos referir que a sífilis congênita tenha íntima relação com a atenção à saúde

da mulher, principalmente na adequação do pré-natal. Quando temos uma falha 

importante na condução do pré natal, a probabilidade do aparecimento de novos casos de

sífilis congênita aumenta consideravelmente. Por conta deste fato, o Ministério da Saúde 

preconiza um rastreio para sífilis gestacional em momentos distintos do pré-natal (BRASIL

2006), com avaliação sorológica em pelo menos dois dos trimestres da gestação. Após 

esse rastreio, em caso de positividade, é orientado o tratamento desta gestante e de seu 

parceiro. Em sequência a esse tratamento deve ser feito o controle de cura. Todos esses 
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eventos devem estar relatados no cartão de pré-natal, chegando à equipe de saúde que 

prestará a assistência ao recém-nascido no momento do parto e no seu seguimento 

durante a permanência na maternidade.

Segundo o Ministério da Saúde em seu manual de Atenção ao Pré Natal de Baixo 

Risco (2012):

 

A assistência pré-natal adequada (componente pré-natal), com a 
detecção e a intervenção precoce das situações de risco, bem como um 
sistema ágil de referência hospitalar (sistema de regulação – “Vaga sempre
para gestantes e bebês”, regulação dos leitos obstétricos, plano de 
vinculação da gestante à maternidade), além da qualificação da 
assistência ao parto (componente de parto e nascimento – humanização, 
direito à acompanhante de livre escolha da gestante, ambiência, boas 
práticas, acolhimento com classificação de risco – ACCR), são os grandes 
determinantes dos indicadores de saúde relacionados à mãe e ao bebê 
que têm o potencial de diminuir as principais causas de mortalidade 
materna e neonatal. Em face da progressiva expansão do processo de 
organização dos serviços de atenção básica nos municípios, a qualificação
dos profissionais de saúde ainda é um desafio, sobretudo no que diz 
respeito ao processo do cuidado, ao acesso a exames e aos seus 
resultados em tempo oportuno, bem como à integração da Atenção Básica 
(AB) com a rede, voltada para o cuidado materno-infantil.

Logo, a adequação do pré natal torna-se fundamental na redução de eventos que 

aumentem a morbimortalidade no período neonatal. O Rio de Janeiro, nos últimos 8 anos,

vem investindo na melhoria da atenção básica, com fortalecimento da Estratégia Saúde 

da Família. Porém dados epidemiológicos nos informam sobre o crescimento do número 

de casos de sífilis congênita e sua repercussão para o aumento da morbimortalidade 

desta doença na população pediátrica do município, conforme observamos nos dados 

oficiais disponíveis para consulta na página virtual do SINAN (BRASIL, 2016)

O presente trabalho visa analisar como o médico da atenção básica faz o 

acompanhamento das crianças com sífilis congênita em uma área específica com maior 

incidência da doença no município do Rio de Janeiro e avaliar seu conhecimento sobre o 

tema. Essa região estudada tem uma crescente cobertura da Estratégia Saúde da 

Família, porém, permanece sendo a de maior incidência da doença no município. 

Esperamos que ao final do trabalho possamos levar a esses médicos de família 

informações úteis para a reflexão de seus conhecimentos, atitudes e práticas e 

consequentemente discutirmos sobre medidas eficazes para melhoria da assistência aos 

recém-nascidos após alta da maternidade com sua entrada na rede de atenção básica de 

saúde.
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QUESTÃO NORTEADORA E OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

O presente trabalho desenvolveu-se a partir de uma questão norteadora, seguidos 

pelos seguintes objetivos geral e específicos:

Questão Norteadora

 Como são acompanhadas as crianças com diagnóstico de sífilis congênita pelos 

médicos da atenção básica no município do Rio de Janeiro?

Objetivo Geral

 Analisar como os médicos da atenção básica da AP3.3 do município do Rio de 

Janeiro realizam o acompanhamento das crianças com diagnóstico de sífilis 

congênita.

Objetivos Específicos

 Descrever um diagnóstico local sobre a sífilis congênita no município do Rio de 

Janeiro

 Descrever o fluxo de atendimento ao recém-nascido/lactente com diagnóstico de 

sífilis congênita residente na área programática 3.3, no município do Rio de 

Janeiro.

 Avaliar o conhecimento do médico da atenção básica sobre o protocolo do 

Ministério da Saúde e sobre a carteira de serviços da Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro, para o seguimento de crianças com sífilis congênita.
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CAPÍTULO 1: SÍFILIS CONGÊNITA

Temos uma farta e atualizada bibliografia institucional abordando a sífilis. Em 2015 

tivemos uma atualização sobre o assunto através da publicação por parte do Ministério da

Saúde do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Prevenção da Transmissão 

Vertical de HIV, Sífilis e Hepatites Virais (BRASIL, 2015).

Inicialmente identificamos a sífilis como uma doença infecciosa, de etiologia 

bacteriana, com manifestações locais ou sistêmicas. (BRASIL, 2015) 

Inúmeros autores como Azulay e Azulay (1998) dedicam parte de seu trabalho 

sobre doenças sexualmente transmissíveis para falar sobre a sífilis, que é uma doença 

sexualmente transmissível, também podendo ser transmitida por transfusão sanguínea ou

de mãe para filho durante a gestação ou parto, conhecida como transmissão vertical.

Seu agente etiológico é uma bactéria chamada Treponema pallidum. Tem um 

formato em espiral, por isso é classificada no grupo das bactérias gram negativas das 

espiroquetas. Sua visualização não é feita adequadamente com a utilização de métodos 

convencionais de coloração para microscopia, sendo necessárias técnicas específicas 

para sua identificação. Técnicas de microscopia em campo escuro ou de 

imunofluorescência direta são utilizadas em pesquisas laboratoriais para identificação 

dessa espiroqueta. É um patógeno que infecta exclusivamente os seres humanos.

A transmissão da doença pode ocorrer através do contato sexual, através da 

transfusão de hemoderivados ou pode ser vertical (da mãe para o bebê).

Visando uma melhoria do controle da captação dos doadores e triagem sorológica 

do sangue doado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, passou a regular as 

doações sanguíneas a partir da norma técnica RDC nº 57, de 16 de dezembro de 2010, e 

com isso a transmissão do Treponema pallidum foi reduzida significativamente pelas 

doações sanguíneas realizadas em hemocentros. (BRASIL, 2015)

Já a transmissão sexual responde pela grande maioria dos casos disseminados de 

sífilis. Nos estágios iniciais da doença ocorre maior infectividade. Nas fases primária, 

secundária e latente recente (quando a pessoa está assintomática, porém a 

contaminação ocorreu naquele ano) a infectividade gira em torno de 60% (BRASIL 2015). 

Já a transmissão vertical pode ocorrer intraútero, por via placentária ou durante a 

passagem do feto pelo canal de parto no momento do nascimento. 

Segundo o Protocolo de Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco do Ministério da 
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Saúde de 2012, a contaminação, com consequente infecção fetal, é dependente do 

estágio da doença na gestante. Quanto mais precoce a contaminação da gestante na 

evolução da gravidez, menor o risco de infecção, visto que a permeabilidade da barreira 

placentária à passagem bacteriana é menor, quando comparada a estágios tardios da 

gestação. Porém essa passagem bacteriana pela barreira placentária quando ocorre 

precocemente, principalmente no primeiro trimestre, aumenta a probabilidade de 

gravidade do quadro fetal, pois o risco de comprometimento aumenta, visto que no início 

da gestação é o período de principal desenvolvimento estrutural do feto. Nas gestantes 

com sífilis primária e secundária, ocorre um altíssimo risco de infecção fetal, chegando a 

valores que variam de 70% a 100%, respectivamente. Já nas fases latente tardia e 

terciária, essa probabilidade se reduz significativamente, podendo chegar a 30%.

Podemos classificar a sífilis gestacional em variados estágios, idênticos ao critério 

para definição dos quadros de sífilis fora do período gestacional, de acordo com Azulay e 

Azulay (1998). Quando a mulher previamente hígida é contaminada, ocorre um período 

de incubação, que dura em média trinta dias. Após esse tempo, surgem os sinais que 

caracterizamos como sífilis primária. Essa fase é marcada pela lesão genital, erosiva ou 

ulcerada, que surge no local de entrada da bactéria, inicialmente surgindo como uma 

pápula, em torno de 2 a 6 semanas após a contaminação. A pápula dará origem ao 

cancro, essa lesão é conhecida por cancro duro e pode acometer a vulva, vagina, colo de 

útero, boca ou ânus da mulher. Caracteristicamente é única, indolor, tem uma base 

endurecida e fundo limpo. O cancro é rico em Treponema, sendo altamente contaminante 

o contato com essa lesão, geralmente acompanhada de acometimento de cadeia 

ganglionar. 

Em um período médio de um a seis meses, após regressão do cancro, surgem 

outras lesões. Essas se caracterizam por erupções cutâneas maculares generalizadas, 

podendo ser pápulas, conhecidas como roséolas sifilíticas. O diagnóstico diferencial com 

lesões de componente alérgico ou até mesmo outros quadros virais passa a ser menos 

complexo pois as lesões sifilíticas não são pruriginosas. Essas lesões também são ricas 

em Treponemas. Essa fase, conhecida como sífilis secundária, costuma cursar também 

com sinais e sintomas sistêmicos como febre, mal-estar, adinamia, linfadenopatia 

generalizada e cefaleia. 

Essa fase pode durar de quatro a doze semanas e a sintomatologia pode regredir 

espontaneamente, mesmo sem o tratamento específico, deixando a mulher com a 

sensação de cura, mesmo permanecendo o agente causador em estágio de latência. 
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Sintomas variáveis acometendo distintos órgãos podem aparecer posteriormente, 

podendo ser percebidos anos depois das lesões da sífilis secundária, sendo essa fase 

caracterizada como sífilis terciária. Manifestações cutâneas, cardiovasculares e até 

mesmo neurológicas são comuns e muito frequentes nesses quadros da sífilis terciária, o 

que muitas vezes dificulta o diagnóstico, pelo comprometimento multissistêmico e sem 

lesões genitais neste momento. 

Como abordado anteriormente, esse tempo entre a sífilis secundária e terciária 

pode durar anos, durante esse período assintomático pode ocorrer uma gestação. É 

comum o diagnostico de sífilis ocorrer durante a gestação em exames de triagem 

solicitados rotineiramente no pré natal sem que a gestante apresente qualquer 

sintomatologia. Esse quadro conhecemos como sífilis latente.

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) define através do seu manual com as 

diretrizes para o controle da sífilis congênita, que a doença ocorre quando há infecção do 

feto, a partir da mãe, através da circulação placentária. A probabilidade maior da doença 

acontece quando a barreira transplacentária deixa de ser impermeável ao Treponema 

pallidum, permitindo sua passagem e contaminação fetal. Como desfecho podemos ter 

abortamento, natimortalidade, prematuridade ou um recém-nascido com sífilis congênita.

A doença pode se manifestar clinicamente ao nascimento ou ser assintomática em 

até 50% das crianças infectadas. Os sintomas da doença quando surgem nos primeiros 

dois anos de idade caracterizam o quadro como sífilis congênita precoce. Após esse 

período, ou seja, ao aflorar no segundo ano de vida da criança, passa a ser conhecida 

como sífilis congênita tardia. 

Dados do Protocolo do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) mostram que um 

número significativo de crianças com a doença são assintomáticas no período neonatal. 

Seu diagnostico deverá ser feito por exames sorológicos de triagem ainda na 

maternidade. Quando apresentam sintomas precocemente, observamos alterações, como

por exemplo: hepatoesplenomegalia, icterícia, hepatite, linfadenopatia, anemia hemolítica 

com teste de coombs negativo, trombocitopenia, osteocondrite dolorosa com restrição 

funcional de membros (pseudoparalisia de Parrot), dentre tantas outras manifestações 

precoces. 

Já as manifestações tardias resultam de processos inflamatórios crônicos, 

envolvendo principalmente ossos, dentes e sistema nervoso central. Podemos observar 

ao exame físico a fronte olímpica, caracterizada por uma proeminência do osso frontal, 

arqueamento anterior tibial, conhecido como tíbia em sabre, anormalidades dentárias no 
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esmalte e reentrância em dentes incisivos, conhecidas como dentes de Hutchinson, nariz 

em sela, por destruição do osso e cartilagem nasais, rágades sifilíticas, ceratite intersticial 

com fotofobia, lacrimejamento ou até mesmo a cegueira. 

A sífilis congênita deve ser evitada com o tratamento precoce da gestante assim 

que seu diagnóstico acontecer. Porém caso não ocorra, o diagnóstico da doença deve ser

precoce, preferencialmente ainda na maternidade, até poucas horas após o nascimento. 

Com esse diagnóstico precoce a terapêutica deve ser instituída de maneira efetiva, e 

consequentemente prevenindo complicações tardias. Todos os recém-nascidos com o 

diagnóstico de sífilis congênita devem receber tratamento com penicilina (conforme 

esquema em Figura 1). Esse tratamento inicialmente dependerá da adequação da 

condução materna durante a gestação. A partir daí inicia-se a investigação do recém-

nascido visando diferenciar a sífilis congênita com ou sem comprometimentos neurológico

ou multissistêmico. Após identificação das variáveis, escolhe-se o tipo de penicilina, sua 

dose e tempo de tratamento. 

O tratamento deve ser realizado por completo na atenção terciária, 

preferencialmente ainda na maternidade de nascimento deste bebê, conforme 

protocolado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2006). Após receber alta, este recém-

nascido deve ser encaminhado para seguimento na rede básica de saúde. 

Esse bebê deverá ser acolhido na primeira semana de vida como recomendado na 

Carteira de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (RIO DE 

JANEIRO, 2012) e ratificado no Cadernos da Atenção Básica: Saúde da Criança 

(BRASIL, 2012). A partir daí, esse seguimento da sífilis congênita acontecerá 

regularmente em paralelo com as consultas de puericultura.

As diretrizes para controle da sífilis congênita do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2006), atualizadas pelo protocolo divulgado recentemente (BRASIL, 2015) determinam 

que o seguimento da criança com este diagnóstico deve ser feito, minimamente, por dois 

anos. Esse seguimento visa o controle de cura do tratamento realizado ainda na 

maternidade onde a criança nasceu e realizar um diagnóstico precoce de complicações 

geradas pela infecção congênita.

As consultas ambulatoriais devem ser mensais até o sexto mês de vida e 

bimensais entre o sexto e o décimo segundo mês. A partir desse momento, até o segundo

ano essas consultas passam a ser semestrais. É necessária a monitorização através de 

testes não treponêmicos (VDRL) para controle de cura. A sorologia será realizada com 1, 

3, 6, 12 e 18 meses de vida da criança e o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) considera 
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como doença tratada a negativação do VDRL em dois exames negativos em sequência. 

Caso não haja negativação ou um aumento em seus títulos até o 18º mês de vida é 

recomendada a realização de nova investigação e tratamento.

Em casos de comprometimento neurológico, diagnosticado pela alteração liquórica 

no período neonatal, ainda na maternidade ou situações onde essa investigação não foi 

feita ou feita sem sucesso diagnóstico (acidente em punção liquórica), deverá ser feita 

(re)avaliação do liquor com seis meses de vida. E a partir daí a cada seis meses até a 

normalização do mesmo.

Além de todo o rastreio citado anteriormente, a criança deve ser seguida em 

acompanhamento oftalmológico, neurológico e audiológico semestral por dois anos. 

Caso seja verificado que a criança foi inadequadamente tratada em relação a dose 

ou tempo de tratamento preconizado, a mesma deverá ser convocada para reavaliação 

clínico laboratorial e reiniciar o seu tratamento, conforme determinação do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2006). Podemos ver essa rotina de investigação e conduta exposta na 

Figura 1.

O tratamento da sífilis preconizado mundialmente é feito com penicilina. No 

tratamento da sífilis adquirida ou gestacional, devemos usar a penicilina benzatina, já na 

sífilis congênita usamos diferentes apresentações da penicilina, como visto na Figura 1.

Recentemente, o Brasil passa por desabastecimento da matéria prima para 

fabricação deste medicamento, conforme nota informativa conjunta número 

109/2015/GAB/SVS/MS, GAB/SCTIE/MS.

Em virtude desse desabastecimento, o Ministério da Saúde orientou que a 

penicilina tivesse seu uso restrito para os tratamentos de casos de sífilis. Recomendou-se

o uso de outras classes de antimicrobianos de maneira alternativa para tratamento de 

outras doenças causadas por germes sensíveis à penicilina. Por exemplo, evitar o uso de 

penicilina benzatina no tratamento de uma criança com amigdalite estreptocócica, 

utilizando alternativamente outra medicação, como por exemplo a amoxicilina. 

O Ministério da Saúde preconizou o uso alternativo do ceftriaxona, parenteral, por 

10 dias, como alternativa em unidade onde já ocorrer a carência da penicilina ou para  

casos em que a gestante tenha uma impossibilidade do seu uso, como por exemplo em 

casos de reações de hipersensibilidade ou alergia ao uso da penicilina.

A revisão bibliográfica realizada pelo autor no presente trabalho, corroborou com a 

citação da nota do Ministério da Saúde em que não são encontrados dados sobre 

tratamentos feitos com esquemas de antibióticos não-penicilínicos para sífilis ou sífilis 
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congênita que chancele essa prática. Tais estudos não seriam cabíveis nos dias atuais 

visto que a sífilis é uma doença tratada com a penicilina desde da década de 40 do século

XX com sucesso. Esse esquema é de fácil acesso à população e de baixo custo. Até o 

momento não conhecemos resistência do Treponema pallidum ao tratamento do paciente 

sifilítico com penicilina.

O Ministério da Saúde recomenda em sua nova diretriz (BRASIL, 2015) que caso 

seja utilizada a Ceftriaxona no tratamento da sífilis congênita, o recém-nascido ou a 

criança deverão ser acompanhados em intervalos mais curtos (a cada 30 dias). E nesse 

acompanhamento, caso seja necessário o retratamento, que o mesmo seja feito a partir 

deste momento com a penicilina. 
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Figura 1: Protocolo de investigação e tratamento de sífilis congênita 
(BRASIL, 2006)
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CAPÍTULO 2: HISTÓRICO MUNDIAL DA DOENÇA

A sífilis tornou-se uma doença evidente e um grande problema de saúde a partir do

século XIV na Europa. Apesar de terem sidos encontrados alguns esqueletos datados de 

épocas anteriores ao nascimento de Cristo com características clássicas da sífilis, o 

diagnóstico da doença, como conhecida na atualidade, encontra-se referendado em obras

do século XIV.

Avelleira e Bottino (2006) descrevem duas teorias que tentam explicar o surgimento

da sífilis. A teoria colombiana seria a primeira, apresentando a doença como endêmica 

entre os índios nas Américas. E como o século XIV foi o grande momento da descoberta 

do Novo Mundo, com a expansão marítima europeia, os marinheiros europeus, 

principalmente espanhóis, contribuíram para a introdução da doença e sua disseminação 

pelo continente europeu. A outra teoria se relaciona a eventuais mutações sofridas por 

outras espécies de treponema endêmicos no continente africano.

Antes mesmo da observação desta nova doença no século XIV, já havia uma 

preocupação crescente com a “problemática da carne” entre os cristãos das sociedades 

medievais e modernas, conforme Pimentel (2005) ilustra em seu trabalho sobre o 

casamento no Brasil, a partir do colonialismo. Entre os séculos XI e XIII os cristãos 

passaram a ser chamados a abandonar o comportamento mundano e regularizar sua 

situação em relação à família a ser constituída, por meio do casamento. Esse processo da

instituição do casamento, apenas a partir do século XI foi um processo longo e tortuoso. E

seu objetivo principal seria evitar o comportamento voluptuoso através da instituição do 

celibato até a consumação do matrimônio. Essa tentativa de controle social e 

comportamental sempre foi antagonizada pelos casos de adultérios e quebras veladas 

deste contrato nupcial. 

Até mesmo em artigos científicos na época, como o de Leão, Guimarães e 

Nóbrega (1944), comprovando a eficácia do uso da penicilina no tratamento da sífilis, 

trazem a relação da doença com um desvio de comportamento, conforme podemos ver 

na seguinte citação: “Em geral os indivíduos portadores de moléstias venéreas que 

freqüêntam êsse Serviço, são pessoas de nível moral precário...” Períodos históricos 

onde a falha do celibato pré nupcial ou a quebra do “contrato matrimonial” aconteceram 

com mais intensidade trouxeram uma consequência social, notada principalmente a partir 

do século XIV, com algumas epidemias de doenças de transmissão pela via sexual.
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 Além da descoberta do Novo Mundo, os séculos XIV E XV foram marcados pelas 

constantes guerras entre povos europeus com o objetivo expansionista. A partir de 

avanços de exércitos por países vizinhos, temos um aumento da miscigenação social e 

cultural. Como consequência, temos a primeira epidemia de sífilis sendo descrita entre os 

soldados do exército espanhol, enviados a Nápoles, na Itália, para impedir a invasão por 

tropas francesas. Essa epidemia rapidamente se espalhou pela Europa e causou 

inúmeras mortes.

Conhecida inicialmente como “Mal de Nápoles”, passou a ter inúmeras 

denominações, como “Mal Americano”, “Mal Francês”, “Mal Gálico” e tantos outros. Essas

denominações indicam como a doença era abordada nos primórdios, como a “doença do 

outro”. Os povos sempre consideravam que a doença era causada por outro povo e 

disseminada para a sua população. 

Carrara (1996) diz que a doença era estigmatizada como “o mal do outro povo” até 

que surge o nome da doença como a conhecemos hoje. O nome sífilis é originado do 

poema  “Syphilis Sive Morbus Gallicus”, datado de 1530, escrito pelo médico italiano 

Girolamo Fracastoro. O poema tem 1300 versos e narra a história do pastor Syphilus. O 

protagonista amaldiçoa o deus Apolo e como castigo divino pela sua heresia é acometido 

com uma doença repugnante. A doença descrita por Fracastoro no poema é a que hoje 

chamamos de sífilis.

As doenças sexualmente transmissíveis conhecidas na atualidade eram tratadas 

antes do século XIX, ainda segundo Carrara (1996), através do entendimento de 

doutrinas cristãs de que seriam um castigo divino aos pecados da carne. Apesar de não 

se ter o conhecimento dos agentes etiológicos, nem das formas de transmissão, 

observava-se que essas doenças acometiam pessoas classificadas naquela época como 

mundanas. Tanto que ao aceitarem os tratamentos propostos na época eram submetidos 

a castigos físicos para atestar que realmente essas pessoas se arrependiam de suas 

atitudes.

Posteriormente a sífilis passou a ser entendida de forma diferente. Inicialmente sua

relação com o ato sexual era envolvida num plano místico, de punição divina pelo 

comportamento depravado. Passou, então, a ser associada a um plano mecânico. Ou 

seja, relacionada ao ato sexual vigoroso.

Outra característica da doença que passou a ser observada naquela época, seria 

sua persistência com a temporalidade. Diferente das outras epidemias que eram 

encerradas com o óbito do paciente, notou-se que a sífilis permanecia acometendo 
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gerações subsequentes, dando a doença um aspecto de “imortalidade”. No século XIX 

passou a ser discutida a noção da hereditariedade mórbida. Acreditava-se que uma 

criança descendente de um pai com sífilis também apresentaria a doença ao nascimento. 

E essa manifestação da doença ao nascimento poderia apresentar características clínicas

independentes, com sintomas completamente diferentes dos sintomas apresentados pelo 

progenitor. 

Através deste raciocínio, temos as primeiras descrições dos casos de sífilis 

congênita. Fora identificado que as crianças já apresentavam a doença ao nascimento ou 

durante a infância porém não era conhecido o mecanismo efetivo relacionado a essa 

transmissão. Inicialmente acreditava-se que a doença era transmitida apenas na geração 

subsequente ao caso índice, porém foram identificados casos até a sétima geração 

sequencial. 

  Essa teoria inicialmente ficou conhecida como a “Teoria da Degeneração”, 

formulada por um psiquiatra francês chamado Benedict Morel. Essa teoria, vista através 

de uma adaptação de noções discutidas na época por naturalistas e etnólogos, que o ser 

humano é perfeito em sua concepção até que ocorra o pecado original. A partir daí passa 

a ficar a mercê de um conjunto de situações e alterações em sua anatomia e fisiologia 

originais, conduzindo ao estado de doença. Os efeitos dessa corrupção moral e que no 

caso levaram a uma corrupção física são transmitidos hereditariamente aos 

descendentes.

Essa teoria envolvia um processo de “desumanização ou animalização” da espécie,

pelas características observadas no exame físico dessas crianças. 

O primeiro passo na identificação da sífilis congênita fora dado, mesmo com o erro 

do não conhecimento da etiologia correta da doença naquela época. Acreditava-se que a 

causa da doença era de responsabilidade das células germinativas do pai ou da mãe. 

Apenas no século XX, com a identificação do seu agente etiológico, descaracteriza-

se o ar de doença hereditária. Os estudiosos da doença passaram a evidenciar que a 

sífilis fetal era proveniente da doença materna, sendo transmitida durante o 

desenvolvimento fetal na vida intrauterina. A ideia da mutação das células germinativas 

perdeu a credibilidade para a teoria da contaminação fetal pela bactéria circulante no 

organismo materno. 

A partir do século XIX, com o desenvolvimento da microbiologia e a teoria 

bacteriana de Louis Pasteur, passou-se a procurar os seres infinitamente pequenos que 

dariam origem a inúmeras afecções, dentre as quais a sífilis. 



26

Souza (2005) relata que no início do século XX, mais precisamente em 1905, os 

médicos alemães Fritz Schaudinn e Erich Hoffmann identificaram a espiroqueta em 

formato de espiral, atualmente chamada Treponema pallidum. Essa bactéria fora 

removida de uma pápula da vulva de uma paciente com sífilis secundária. Esses achados 

foram documentados na publicação denominada “Vorläufiger Bericht über das 

Vorkommen von Spirochaeten in syphilitischen Krankheitsprodukten und bei Papillome” 

que traduzida para o português seria “Relatório preliminar sobre a ocorrência de 

espiroquetas em produtos de doenças sifilíticas e papilomas”.

Depois dessa descoberta o enfoque passou a não ser mais de tentar expulsar o 

mal do corpo da pessoa, mas sim de identificá-lo e se possível, eliminá-lo. 

O padrão ouro do tratamento da doença surgiu no século passado. Um estudo 

publicado no Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial (2009), conta como 

surgiu a penicilina, droga de escolha para o tratamento da sífilis.

Essa descoberta teve seu primeiro passo no ano de 1928, quando um médico 

militar inglês denominado Alexander Fleming, involuntariamente deixou, após descuido, 

culturas bacterianas descobertas por vários dias. Após seu retorno ao laboratório, 

observou o crescimento de bolor em algumas dessas placas de culturas bacterianas. Ao 

refinar sua observação, notou que as bactérias anteriormente em atividade haviam sido 

inativadas nas áreas onde havia o crescimento fúngico. 

Fleming, portanto, concluiu que o mofo, oriundo do fungo Penicillium, agia 

produzindo uma toxina que destruía a bactéria daquela cultura. Estava descoberto o 

primeiro antibiótico da humanidade.

Apesar da descoberta de Fleming, Ramos (2006) mostra que o desinteresse da 

comunidade científica na descoberta, mudou quando Howard Florey e Ernst Chain, 

durante a segunda guerra mundial, retomaram as pesquisas sobre a penicilina, levando 

em 1939 o início da produção deste medicamento em escala industrial.

Em sua obra, Carrara (1996) ilustra que a partir de 1943, o médico norte-

americano, John Friend Mahoney, comprovou a eficácia, tornando-se o pioneiro do uso da

penicilina no tratamento da sífilis.

Na década de 40, a penicilina chega ao Brasil. Leão, Guimarães e Nobrega (1944) 

observaram que o uso da penicilina poderia substituir de maneira mais eficaz e com 

menos efeitos adversos o uso dos arseniais. Esses experimentos foram realizados no 

Brasil, baseados no Hospital Evandro Chagas e Fundação Gaffrée e Guinle, ambos no 

Rio de Janeiro e publicados em revista científica do Instituto Oswaldo Cruz na época. 
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Com a descoberta da cura da doença, o ritmo de pesquisas científicas para 

tratamentos alternativos para sífilis reduziu drasticamente. Hoje em dia temos uma 

doença de fácil diagnóstico e tratamento. Porém continua sendo de alta prevalência em 

nosso meio, trazendo como consequência o nascimento de crianças em sua forma 

congênita. 
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2.1 – A SÍFILIS NO BRASIL

A sífilis no Brasil, assim como no mundo, trouxe grandes preocupações aos 

médicos e gestores públicos, pela sua disseminação, principalmente a partir do século 

XIX. 

Carrara (1996) apresenta uma compilação com inúmeros autores da época 

trazendo dados e informações preocupantes sobre o crescimento do número de casos da 

doença no Brasil. Essas estatísticas eram criadas a partir de dados fornecidos pelos 

censos colhidos dentro de hospitais, através dos quadros clínicos de suas internações e 

através da experiência de notáveis médicos da época. 

Alguns marcos são apontados por Carrara (1996) de significância para o 

enfrentamento da epidemia da sífilis, como a introdução, a partir de 1882, da cadeira de 

“Sifilografia” nas Faculdades de Medicina de Salvador e na Universidade do Brasil, no Rio

de Janeiro. Em 1912, surge a Sociedade Brasileira de Dermatologia e Sifilografia, onde 

um grupo de notáveis médicos se reuniu para discutir a problemática da doença, trazendo

suas experiências e sugestões de condutas a serem seguidas. Chegando aos anos de 

1920, Carlos Chagas capitaneia a Reforma do Sistema de Saúde Brasileiro, e cria a 

Inspetoria de Profilaxia da Lepra e doenças venéreas, numa tentativa de controle por 

parte do Estado.

Todos esses movimentos citados anteriormente eram capitaneados por grandes 

médicos catedráticos da época e visavam pressionar as autoridades sanitárias a tomar 

medidas contra a progressão da sífilis no país.

Além do aspecto médico da sífilis, a doença trazia o aspecto social significativo. 

Sua disseminação criava um grande problema na sociedade que precisava ser 

controlado, conforme Carrara (1996) demonstra em sua obra. 

No começo do século XIX houve uma regulamentação do meretrício na França. 

Inicialmente esse controle não visava o combate a sífilis e outras doenças venéreas, mas 

sim combater a libertinagem, proteger a moral das famílias e moralizar e disciplinar o 

espaço público. A regulamentação da prostituição visava identificar da maneira mais 

completa possível e monitorar as mulheres que praticassem atividades libidinosas, 

separando-as das “mulheres honestas”. 

O bordel passava a ser o local onde as prostitutas podiam ser submetidas a 

vigilância e no caso de se detectar alguma alteração em exame médico obrigatório, 

interná-la em hospital especial, retirando-a de sua atividade de meretriz. Com isso, 



29

tentava-se impedir a contaminação dos “homens de bem” que frequentavam os bordéis 

na busca da satisfação de seus desejos primitivos. 

Essa ideia da responsabilização das prostitutas pela disseminação da sífilis chegou

ao Brasil. Ainda no século XIX, passou a se defender a adoção de um regulamento 

sanitário para a prostituição. A tentativa de introdução deste modelo regulamentarista 

francês foi feita inúmeras vezes no Brasil sem sucesso. 

No final do século XIX, começou uma proposta antivenérea para alertar a 

população sobre os riscos das doenças venéreas, através da adoção de um 

comportamento higienicamente responsável. 

No início do século XX, a multiplicação de serviços terapêuticos e a criação das 

sociedades de especialidades, como vimos anteriormente, associado a medidas 

secundárias, como a implementação do exame pré-nupcial, instituição do delito de 

contágio venéreo, a notificação obrigatória das doenças venéreas e o controle sobre as 

amas de leite foram tentativas de controle da expansão da incidência da doença pelo 

Brasil. 

A discussão sobre os conceitos de “sífilis merecida” contrariado pelo conceito de 

“sífilis inocente”, trazidos por Carrara (1996) fez com que as autoridades médicas e 

sanitárias do final do século XIX e início do XX passassem a lutar pela mudança do 

caráter social e pela redução do preconceito contra os portadores da doença. A instituição

de exames pré-nupciais e o controle dos prostíbulos visavam proteger, principalmente, 

esposas e consequentemente os filhos gerados, que seriam os principais casos de “sífilis 

inocente” encontrados na época. Através dessa visão, tentava-se excluir os sifilíticos do 

mesmo grupo de pessoas promíscuas que deveriam ser deixados à margem da 

sociedade. Campanhas orientavam os jovens, principalmente dentro das instituições 

militares, de maneira mais intensa, para a prevenção dessas doenças originadas pelo 

contato sexual.

Inicialmente, havia a orientação da lavagem e aplicação de pomada antisséptica 

em órgão genital após contato sexual com uma “mulher suspeita”. Além disso, era 

orientada a internação dos doentes em dispensários e sua liberação apenas aconteceria 

se o mesmo não mais representasse risco para a sociedade, como mostra Carrara 

(1996).

Apesar de todas essas medidas, apenas a partir da metade da década de 40, com 

o sucesso da introdução da penicilina no tratamento da doença, a incidência e as 

consequências foram reduzidas drasticamente, não mais trazendo o aspecto de culpa nos
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doentes. O interesse científico e social que a sífilis despertava foi perdendo força e a 

mobilização social e científica, presentes no início do século XX, tornaram-se ínfimas. Tal 

mobilização foi novamente constatada a partir da descoberta do vírus da imunodeficiência

humana (HIV) no final do século XX, onde voltamos a ver uma mobilização social e 

científica semelhante a existente no início do século para o combate da sífilis. Mesmo 

com essa nova mobilização trazida com o surgimento de uma nova epidemia da 

Síndrome da Imunodeficiência Humana (SIDA), notamos um aumento substancial de 

sífilis em nosso país, sendo que os casos de sífilis gestacional e congênita são mais 

notados e trabalhados pelas autoridades sanitárias que tentam minimizar esses casos. 

Conforme concluem Milanez e Amaral (2008), a partir da década de 1980 devido ao 

aumento do consumo de drogas e a liberdade sexual, além do surgimento da epidemia da

SIDA, temos um número de casos de sífilis gestacional e consequentemente congênita 

voltando a aumentar significativamente, levando o governo, através do Ministério da 

Saúde, a agir de maneira mais ativa no diagnóstico dos casos e na orientação sobre o 

tratamento, com medidas palpáveis para esse controle como a obrigatoriedade das 

notificações compulsórias, criação de banco de dados epidemiológicos e protocolos para 

diagnóstico e tratamento, unificando as condutas por todo o país. 
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CAPÍTULO 3: A SÍFILIS CONGÊNITA NO BRASIL

Durante muitos anos a doença foi tratada como um castigo divino aos pecadores 

mundanos. Apenas dois anos após a descoberta do agente etiológico da doença, surgiu o

primeiro método para diagnóstico laboratorial. 

Em 1907, Wassermann, Neisser e Brück, desenvolveram uma reação baseada na 

fixação de complemento, que permitia um diagnóstico antes do surgimento dos primeiros 

sintomas da doença. Apesar da alta sensibilidade na época, o teste diagnosticou 

erroneamente inúmeras pessoas que não apresentavam efetivamente a doença. 

Outros métodos foram desenvolvidos, até que em 1946 houve a padronização da 

técnica diagnóstica usada até os dias atuais, conhecida como VDRL (Venereal Diseases 

Reserch Laboratory).

Outros métodos diagnósticos foram criados desde então, porém conforme estudo 

de Barsanti et al (1999), o VDRL continua amplamente utilizado, em relação aos outros 

exames por ser de baixo custo, fácil realização e seu resultado tendo alta sensibilidade 

(70% na sífilis primária, 99% a 100% na sífilis secundária e 70% a 80% na terciária) e alta

especificidade na sífilis congênita (de até 98%). Outros testes, principalmente os 

treponêmicos estão sendo indicados para a confirmação da infecção e permite a exclusão

de resultados falsos positivos. Barsanti et al (1999) indicam o uso dos testes 

treponêmicos na determinação de uma infecção sifilítica, presente ou passada, visto que, 

eles, normalmente, não se negativam, mesmo após a total cura da infecção, 

permanecendo positivos por toda a vida do paciente.

Conforme Tayra et al (2007)  trazem em seu trabalho, a definição de caso da sífilis 

congênita no Brasil e no mundo passou por várias modificações nas últimas décadas. A 

partir de 1988, nos Estados Unidos da América, o Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) passou a definir os casos de sífilis congênita de maneira mais sensível, 

visando melhorar a vigilância epidemiológica e aprimorar as estratégias de controle da 

doença. Esta mudança objetivava, através do controle sorológico, avaliação do quadro 

clínico da criança e da história do tratamento materno, diagnosticar precocemente os 

casos de sífilis congênita e tratar esse recém-nascido antes de sua alta hospitalar.

O CDC passou a classificar os casos de sífilis congênita como confirmados, 

compatíveis ou improváveis.
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Sendo o caso confirmado toda criança com evidência laboratorial do
Treponema pallidum por meio de técnicas de microscopia de campo 
escuro, de anticorpos fluorescentes ou outra coloração específica de 
lesões, placenta, cordão umbilical ou material de autópsia. 

Já o caso compatível incluiria teste sorológico reagente para sífilis 
no recém-nascido ou teste sorológico reativo em uma criança cuja mãe 
apresenta sífilis durante a gestação e não foi adequadamente tratada, 
independentemente dos sintomas da criança ou um teste reagente de 
VDRL no liquor ou um teste sorológico reagente para sífilis em uma criança
com os seguintes sinais: coriza, condiloma lata, osteíte, periostite e 
osteocondrite, ascite, lesões da membrana mucosa e da pele, hepatite, 
hepatomegalia, esplenomegalia, nefrose, nefrite ou anemia hemolítica ou 
um aumento de quatro vezes ou mais nos títulos de anticorpos ou testes 
não-treponêmicos, VDRL ou rapid plasma reagin (RPR), confirmados por 
um teste fluorescent treponemal antibody absorption (FTA-Abs) em um 
período de três meses
ou um teste treponêmico reagente ou um teste não-treponêmico que não 
evolui para não-reagente em seis meses. 

Por fim, caso improvável seria aquele sem teste sorológico reagente
para sífilis ou no qual um teste treponêmico evolui para não-reagente em 
seis meses ou ausência de sintomas em criança nascida viva, cuja mãe, 
tratada para sífilis durante a gravidez, teve uma queda de quatro vezes ou 
mais nos títulos e teste sorológico reagente em criança que também é 
quatro vezes ou menos que os títulos maternos no momento do 
tratamento.(CDC, p. 1-3,1988)

No Brasil, em 1993, o Ministério da Saúde objetivou alcançar a meta de menos de 

um caso de sífilis congênita para cada 1000 nascidos vivos até o ano 2000. Na tentativa 

de alcançar essa meta, foram traçados alguns objetivos. Dentre os principais estavam a 

prevenção de ocorrência de sífilis em mulheres de idade fértil, principalmente gestantes, 

diagnosticar precocemente e com isso impedir a transmissão vertical e reduzir as 

consequências da sífilis congênita através do tratamento adequado do recém-nascido em 

momento oportuno.

Neste momento, o Ministério da Saúde (BRASIL, 1993) adapta a definição de caso 

de sífilis congênita, baseada na definição do CDC, citada anteriormente. Passou-se a 

substituir o anterior modelo de definição de caso, baseada no exame físico do recém-

nascido, resultados laboratoriais, radiológicos e acompanhamento dos dados sorológicos, 

por um modelo baseado na vigilância epidemiológica (TAYRA et al, 2007). 

A definição do CDC de 1988 foi adaptada e simplificada, com casos confirmados e 

presumíveis seguindo um único critério:

1- Criança cuja mãe teve sífilis gestacional não tratada ou inadequadamente 

tratada, independente de qualquer alteração em exame físico do recém-nascido ou 

laboratorial.
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2- Toda criança com VDRL reagente associada a sintomas de sífilis congênita no 

exame físico, exame radiológico ou laboratorial (títulos do VDRL do recém-nascido pelo 

menos quatro vezes superior ao título materno ou alteração liquórica).

3- Crianças com evidencia laboratorial do T. Pallidum em material colhido de 

lesões, placenta, cordão umbilical ou necropsia.

4- Toda criança com VDRL positivo após o sexto mês de idade, exceto nos casos 

de seguimento pós terapêutico de sífilis adquirida.

5- Casos de aborto de mãe com sífilis gestacional não tratada ou inadequadamente

tratada.

A partir de 2004 houve uma reformulação na política do Ministério da Saúde na 

definição de casos de sífilis congênita, tornando-a mais sensível. Essa política foi 

ratificada na publicação do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) onde a definição passou 

a se considerar como casos de sífilis congênita toda criança ou aborto/natimorto de 

mãe com evidência de sífilis gestacional, clínica ou laboratorial. Em relação ao teste 

laboratorial é considerado a sorologia não treponêmica (VDRL) em qualquer titulação, 

independente de teste confirmatório, realizado no pré natal ou no momento do parto. 

Nesses casos devem ser consideradas as gestantes sem tratamento ou com o tratamento

inadequado.

A partir desse momento, com a melhoria pela simplificação da ficha de notificação, 

houve a facilitação no registro de casos de sífilis congênita em nosso país. Segundo 

Guinsburg e Santos (2010) essa definição de casos adotadas pelo Ministério da Saúde, 

emprega critérios diagnósticos de alta sensibilidade, porém com uma baixa 

especificidade. Essa estratégia é adotada com a ciência de que muitos pacientes “falso-

positivos” serão tratados. Porém, um recém-nascido potencialmente infectado, assim 

como sua mãe serão abordados em um período da vida de ambos, onde o acesso aos 

serviços de saúde são facilitados, ou seja, através do pré natal no caso da gestante ou da

puericultura no caso do recém-nascido.

As notificações devem ser feitas obrigatoriamente no momento da suspeita do 

caso. Portanto, os médicos de família devem obrigatoriamente notificar as gestantes com 

suspeita de sífilis gestacional durante o pré-natal. E os casos suspeitos de sífilis congênita

devem ser notificados ainda na maternidade, durante a investigação e/ou tratamento 

deste recém-nascido.
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Figura 2: Ficha de Notificação Compulsória da sífilis congênita (frente)
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3.1- A MORTALIDADE INFANTIL NO BRASIL E A SÍFILIS CONGÊNITA

A mortalidade infantil no Brasil sempre ilustrou a grande deficiência sanitária e uma 

grande falha na assistência à saúde da população. O trabalho de Victora (2001) ilustra 

que com a melhoria da assistência sanitária, criação e disseminação da Estratégia Saúde 

da Família, desenvolvimento do Programa Nacional de Imunizações, incentivo a 

amamentação ao seio materno exclusiva, estratégia AIDPI, dentre outras medidas, o 

Brasil conseguiu uma redução significativa na mortalidade infantil nos últimos 25 anos. 

Em sua página virtual, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

mostra uma queda da mortalidade infantil de 48,3 óbitos em menores de um ano em 

1990, para 29,02 no ano 2000. E de 2000 para 2015, tivemos a projeção de uma queda 

para 13,82 óbitos infantis para cada 1000 nascidos vivos (de crianças menores de 1 ano 

pelo total de nascidos vivos no período). Essa redução muito se deve pelo componente 

pós neonatal da mortalidade infantil. Justamente o componente modificado com essas 

mudanças apontadas por Victora (2001) em seu trabalho. 

Atualmente, a maior proporção desses óbitos em menores de um ano é 

Figura 3: Redução da mortalidade infantil no Brasil nos últimos 15 anos
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representada pelo componente neonatal. O componente neonatal da taxa de mortalidade 

infantil é definido pelo total de óbitos de crianças com menos de 28 dias de vida pelo total 

de nascidos vivos naquele período. Já o componente pós neonatal, principal responsável 

pela alta mortalidade infantil no nosso país até a década de 1990, leva em consideração 

os óbitos entre as crianças de 29 a 365 dias de vida pelo total de nascidos vivos naquele 

período de tempo (MEDRONHO, 2009).

Como o diagnóstico e tratamento da sífilis gestacional são simples e eficazes 

esperaríamos que a incidência dessa doença não fosse representativa na estatística da 

mortalidade infantil brasileira dos últimos 25 anos, porém o que podemos notar foi um 

comportamento distinto na incidência e taxa de mortalidade proporcional pela sífilis 

congênita no Brasil neste período. 

A sífilis congênita é uma doença de notificação compulsória no Brasil desde o ano 

de 1986, a partir da Portaria número 542, de 12 de dezembro de 1986, do Ministério da 

Saúde. Já a sífilis gestacional só passou a ser uma doença de notificação compulsória, 

nove anos após, através da Portaria número 33, de 14 de Julho de 2005. A notificação 

dos casos, tanto de sífilis congênita, como gestacional, nos permite ter uma ideia da 

magnitude da doença atualmente no Brasil. Esses números tendem a ser ainda maiores, 

estimando-se que 67% dos casos de sífilis congênita sejam subnotificados, segundo 

Domingues (2012). 

Desde 1990, o país dispõe de um sistema de informações sobre agravos à saúde, 

denominado SINAN (Sistema Nacional de Agravos de Notificação), tendo como objetivo o 

registro e processamento dos dados sobre agravos de notificação no Brasil, fornecendo 

informações para análise do perfil de morbimortalidade. A análise destas informações 

contribuirão na criação de políticas de saúde pública nos três níveis de governo 

(municipal, estadual e federal).

Dados mais atuais do SINAN de fevereiro de 2016, mostram que a sífilis 

gestacional, desde sua inclusão na base de dados estatísticos, apresentou um padrão de 

aumento da notificação de casos. Comportamento esse verificado também no estado e no

município do Rio de Janeiro. 

Optamos por fazer uma comparação da situação da sífilis gestacional e congênita 

no país, estado e município entre os dados estatísticos mais recentes disponíveis e os 

números do ano de 2007, visto que esse ano precedeu a reordenação do modelo de 

assistência primária a saúde, com a grande expansão das clínicas da família no 

município. Observamos que houve um crescimento no número de casos de sífilis 
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gestacional de 6.653 casos notificados no Brasil em 2007 para 15.688 casos notificados 

em 2012. Ou seja, um aumento de 135,8% em um intervalo de 5 anos. Já no estado do 

Rio de Janeiro, tivemos um aumento de 558 casos para 2549 casos notificados de sífilis 

gestacional nesse mesmo período. Esse aumento no Rio de Janeiro foi mais dramático, 

representando proporcionalmente um acréscimo de 356,8%.

Os casos notificados de sífilis gestacional no estado do Rio de Janeiro, em sua 

grande maioria, foram identificados no município do Rio de Janeiro. Sendo 201 dos 558 

casos no ano de 2007, identificados na capital fluminense. E no ano de 2012, 1.770 casos

dos 2549 notificados.

Como podemos observar, esse aumento na notificação dos casos de sífilis 

gestacional relaciona-se com o aumento do número de casos de sífilis congênita. No 

Brasil, tivemos um aumento de 6003 casos notificados de sífilis congênita no ano de 

2007, para 11253 no ano de 2012. Um aumento proporcional de 87,4% de casos 

notificados em 5 anos. 

Já no estado do Rio de Janeiro, tivemos um aumento dos 924 casos notificados no 

ano de 2007, para 2.414 em 2012. Um aumento de mais de 161,2% no número de casos 

notificados. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mais recentes, de fevereiro de 2016, 

mostram que tivemos 3.607 casos no ano de 2015. Um aumento de 49,4% no número de 

casos notificados no estado se compararmos com 2012. Desse total de casos no estado 

do Rio de Janeiro, a grande maioria ocorreu no município do Rio de Janeiro. Foram 427 

casos no ano de 2007, representando um total de 46,2% do total do estado. Em 2012 

foram 1676 casos., correspondendo 69,4% dos casos do estado. Já em 2015 foram 2.089

casos, do total de 3.067, representando 68,1% dos casos do estado do Rio de Janeiro. 

Dentro do Município do Rio de Janeiro, conseguimos diferenciar a totalidade dos 

casos pelas áreas programáticas. As áreas programáticas são subdivisões administrativas

do município do Rio de Janeiro, onde são reunidos bairros vizinhos sob uma coordenação

administrativa. No ano de 2008 tivemos a distribuição dos casos notificados nas diferentes

áreas programáticas do município na seguinte proporção: 25,8% dos casos (194) 

aconteceram na área programática 3.3. A segunda área com a maior notificação de casos 

foi a 3.1 com 16% (120). A área com a menor proporção de casos foi a 5.3 com 2,5% (19).

A partir do ano de 2008, houve um aumento significativo da cobertura da Estratégia 

Saúde da Família, conforme Soranz (2013) demonstra em seu trabalho. A expansão da 

estratégia foi iniciada priorizando as áreas de maior vulnerabilidade social. A zona oeste 

da cidade passou a ter uma grande cobertura da Estratégia Saúde da Família, sendo que 
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a AP 5.3 atingiu uma cobertura próxima da totalidade no ano de 2012. Já a nossa área de 

estudo (AP3.3, na zona norte) vem apresentando um aumento considerável nos últimos 

anos, mas ainda não há uma cobertura plena da assistência à saúde. A partir desse 

incremento da assistência sanitária nestas áreas, notamos um aumento importante dos 

números de casos notificados de sífilis, tanto gestacional como congênita. 

No ano de 2012, tivemos um aumento, em números absolutos, da notificação de 

casos de sífilis congênita na AP 3.1, com 277 casos, que representou uma proporção de 

17,7% dos casos notificados no município. Em sequência, encontramos a AP 3.3 com 241

casos, um total de 15,4% dos casos municipais concentrados nesta região. A área da 

grande Tijuca, AP 2.2 apresentou o menor percentual de casos notificados no município, 

representando 1,1% do total notificado (6 casos). A área 5.3, que teve quase totalidade de

cobertura populacional pela Estratégia Saúde da Família em 2012, teve um acréscimo em

quase seis vezes em relação ao número de casos de notificados em 2008 (113 casos em 

2012). Esse total de casos correspondeu a 7,2% do total de casos notificados em todo o 

município.

Dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) mostraram que no ano 

de 2007 ocorreram no Brasil 45370 óbitos infantis. Já no ano de 2012, houve uma queda 

para 39123 óbitos. Quando observamos o comportamento dos óbitos infantis por sífilis 

congênita, notamos que houve um aumento do número de casos notificados. Em 2007 

foram 67 óbitos com um aumento para 147 óbitos em 2012. Quando analisamos o estado 

do Rio de Janeiro, identificamos esse mesmo comportamento, conforme demonstrado em

Tabela 1.

Tabela 1: Mortalidade infantil total e por sífilis congênita

Mortalidade Infantil
(número absoluto de óbitos)

2007 2012

Óbitos
totais

Óbitos por sífilis
congênita

Óbitos
totais

Óbitos por
sífilis congênita

Brasil 45.370 67 39.123 147

Estado Rio de Janeiro 3.205 14 3.077 50

Município Rio de Janeiro 1.080 4 1.120 29

Fonte: MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM)

Já a notificação dos casos de sífilis congênitas são apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2: Casos notificados de sífilis congênita

Sífilis Congênita
2007 2012 2015

Casos Casos Casos

Brasil 6.003 * 11.253 * Não disponível

Estado do Rio de Janeiro 924 * 2.414 * Não disponível

Município do Rio de Janeiro 427 * 1.676 * 2089 **

CAP 3.3 137 ** 176 ** 358 **

Fonte: * MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e ** Coordenação de 

Análise de Situação da Saúde (CAS/SVS/SUBPAV/SMS-RJ)

Todos esses dados estatísticos nos levam a considerar que a sífilis vem cada vez 

mais se tornando novamente um grande problema de saúde pública, que deve ser 

enfrentado de maneira mais efetiva. 

O estudo de Tayra et al (2007) mostra que o Brasil, ao lado de outras nações 

integrantes da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), desde 1995, programou 

ações na tentativa da eliminação da sífilis das Américas, até o ano 2000. Dentre as 

medidas adotadas em nosso país, foi instituído um protocolo, chancelado pelo Ministério 

da Saúde, com práticas, cientificamente comprovadas e aceitas pela comunidade 

internacional, visando o controle e erradicação da sífilis. A meta, estipulada pelo Ministério

da Saúde, no ano de 1997, seria o registro de 1 caso de sífilis congênita por 1000 

nascidos vivos/ano até o ano 2000. Em 2007, tivemos 2,07 casos de sífilis congênita para 

cada 1000 nascidos vivos no Brasil, sendo que no estado do Rio de Janeiro foram 4,26 

casos para cada 1000 nascidos vivos. Em 2012 essa meta da OPAS parecia estar cada 

vez mais longe de ser alcançada, visto que no Brasil foram registrados 3,87 casos de 

sífilis congênita por 1000 nascidos vivos, sendo que no estado do Rio de Janeiro esse 

número chegou a impressionantes 10,83 casos por 1000 nascidos vivos.

Conforme vimos anteriormente, essa meta está longe de ser alcançada, mesmo 

com a orientação de um manual e programas de capacitação de profissionais de saúde. 

Uma das orientações existentes no protocolo do Ministério da Saúde, advindo da 

discussão feita pela OPAS, seria a melhoria da assistência pré-natal. 

Mesmo com uma maior cobertura absoluta do número de gestantes pela Estratégia

Saúde da Família, conforme evidenciado nos dados do Caderno de Informações de 

Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e IBGE, mostram um aumento na 

proporção de cobertura nacional da Estratégia Saúde da Família estimada de 46,62% da 
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população em 2007 para 54,84% em 2012. No estado do Rio de Janeiro, esse aumento 

proporcional na cobertura foi de 28,12% em 2007 para 44,57% em 2012, sendo que no 

município do Rio de Janeiro houve um acréscimo proporcional da cobertura da Estratégia 

Saúde da Família de 7,36% em 2007 para 39,84% em 2012. 

Conforme descrito no estudo de Saraceni e Miranda (2012), o aumento da 

notificação de casos de sífilis gestacional e congênita deveria se aproximar da totalidade 

dos casos, com o aumento da cobertura da Estratégia Saúde da Família, e com isso o 

tratamento adequado da sífilis gestacional levaria a uma redução do número de casos de 

sífilis congênita. 

Victora (2001) relata que investimentos na melhoria da qualidade do atendimento 

ao parto e da atenção pré-natal, assim como da cobertura do pré-natal em regiões 

específicas brasileiras (Norte e Nordeste) seriam os pontos nevrálgicos para a redução, 

tanto da mortalidade infantil, como da mortalidade materna. Consequentemente, a 

adequação do pré natal, levaria a redução da sífilis gestacional e suas consequências, 

principalmente os casos de sífilis congênita. Dados de 2011, do SINASC, mostram que 

61,84% das gestantes apresentaram um pré natal adequado, com mais de 7 consultas no 

Brasil, contra 56,6% de cobertura adequada no ano de 2007. No estado do Rio de Janeiro

essa cobertura adequada de pré natal não apresentou uma melhora significativa, subindo 

de 63,7% das gestantes em 2007, para 64,7% em 2011. No município do Rio de Janeiro 

observou-se, por outro lado, uma piora da taxa de cobertura adequada de pré natal de 

70,1% em 2007, para 66,7% em 2011. É necessário registrar, entretanto, que o conceito 

de adequação do pré-natal leva apenas em consideração o componente do número de 

consultas e momento de seu início, não avaliando a qualidade das mesmas.

Todos os dados expostos anteriormente refletem os últimos 8 anos no Estado e 

Município do Rio de Janeiro. Apesar de todo o esforço, os últimos dados estatísticos 

liberados diretamente pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro nos mostram 

dados ainda mais preocupantes sobre o ano de 2015. 

Dados ainda não fechados de 2015 mostram que o município do Rio de Janeiro 

teve 2985 casos notificados de sífilis gestacional. Em relação à sífilis congênita foram 

2089 casos. Desses tivemos 89 casos de abortos ou natimortos e 14 óbitos neonatais, 

totalizando 103 óbitos.

Dividindo os casos pelo local de residência informados pelos pais e utilizados nas 

fichas de notificação para sífilis congênita, podemos agrupá-los em cada área 

programática do município. 
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Tabela 3: Casos notificados de sífilis congênita no município do Rio de Janeiro por área
programática no ano de 2015

Á
rea 1.0 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.0 5.1 5.2 5.3

O
utros

m
unicípios

S
em

identificação

Total

N
º de casos

128 53 41 295 59 358 244 246 249 194 112 110 2089

percentual

6,1% 2,5% 2,0% 14,1% 2,8% 17,1% 11,7% 11,8% 11,9% 9,3% 5,4% 5,3% 100%

Fonte: Coordenação de Análise de Situação da Saúde (CAS/SVS/SUBPAV/SMS-RJ)

Após a exposição destes dados, não é lógico pensar que haveria um aumento 

progressivo no número de casos e sífilis gestacional e congênita, além do aumento de 

óbitos infantis ocorridos pela doença. Isso nos leva a considerar que haja alguma falha na

qualidade da assistência prestada no pré-natal em nosso país e no atendimento a este 

recém-nascido no período perinatal, tanto dentro da maternidade como após sua alta no 

seguimento de puericultura prestado pela rede de atenção básica.
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CAPÍTULO 4: A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

Em seu manual Saúde da Família: uma estratégia para a reorientação do modelo 

assistencial, de 1997, o Ministério da Saúde define a Estratégia Saúde da Família como 

um modelo que tem como finalidade a reestruturação da atenção básica no Brasil. Dentro 

do SUS é considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da 

atenção básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho, com maior 

potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de 

ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e comunidades, 

além de otimizar o financiamento mais lógico do sistema.

Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável pelo atendimento de, no 

máximo, 4.000 pessoas. Sendo que a média recomendada seria de 3.000 pessoas, 

respeitando critérios de equidade para essa definição. Recomenda-se que o número de 

pessoas cobertas pela equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele 

território. Considerando maior o grau de vulnerabilidade da população local, menor deverá

ser o número de pessoas assistidas por uma equipe (PNAB, 2012).

A multidisciplinaridade das equipes é outro ponto importante. Através dela, ocorre a

descentralização da atenção à saúde. Dentro da Estratégia o estabelecimento de uma 

equipe multiprofissional contará com, no mínimo, um médico generalista ou especialista 

em Saúde da Família, um enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, 

auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Podem ser 

acrescentados a essa composição os profissionais de saúde bucal: cirurgião-dentista 

generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal. 

Outros profissionais vem contribuindo também com o fortalecimento da Estratégia, 

principalmente com a criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) a partir 

de 2008 (portaria 154/2008 do Ministério da Saúde).

O NASF terá como objetivo a ampliação da abrangência das ações implementadas 

dentro da atenção básica, passando a ser mais resolutiva. Os NASF são constituídos por 

equipes com profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar em 

parceria com os profissionais da Saúde da Família, no apoio às equipes e não realizando 

a assistência propriamente dita. 

A responsabilização compartilhada entre as equipes da Estratégia Saúde da 

Família e do NASF na comunidade prevê a revisão da prática do encaminhamento com 
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base nos processos de referência e contrarreferência, ampliando-a para um processo de 

acompanhamento longitudinal de responsabilidade da equipe de atenção básica, atuando 

no fortalecimento de seus atributos e no papel de coordenação do cuidado no SUS. 

(BRASIL, 2008)

Dentro do NASF deveríamos encontrar o médico especialista, no caso Pediatra, 

que daria o suporte na avaliação e seguimento dessas crianças ao chegarem com 

diagnóstico de sífilis congênita, que serão acompanhadas pela equipe da Estratégia 

Saúde da Família. Porém o que evidenciamos é uma falta de incentivo para alocação de 

médicos pediatras nos NASF dentro do município do Rio de Janeiro. 
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4.1 - A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Segundo dados do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, até o 

ano de 2008, o Rio de Janeiro era uma das cidades com maior gasto per capita em saúde

do país (BRASIL, 2012). Seus indicadores de qualidade da assistência à saúde, porém, 

eram ruins, comparados aos de outras capitais brasileiras. Além disso, o financiamento 

público municipal para a saúde era o pior comparado ao de outras capitais brasileiras. 

Dentro desse orçamento, 83% eram disponibilizados para gastos na atenção 

secundária/terciária, principalmente com os hospitais. 

Em sua apresentação na Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) em ciclo de 

debates em 2013, Soranz admite que até 2008 a cobertura da Estratégia Saúde da 

Família era de 3,5% da população. A partir do ano de 2009, o município do Rio de Janeiro

passou a iniciar a Reforma nos Cuidados em Atenção Primária (RCSP) colocando-a como

ordenadora das redes de atenção. Essa reforma foi dividida em três componentes: 

organizacional, administrativo e modelo de atenção. Em 2011, de acordo com dados da 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, a cidade passou a ter 27,3% de 

cobertura da ESF, priorizando as localizações mais vulneráveis. Atualmente alguns 

desses bairros contam com uma cobertura próxima de 100% das famílias, como Rocinha, 

Mangueira, Acari e Santa Cruz.

De acordo com dados de fevereiro de 2016, do IBGE, o município do Rio de 

Janeiro tem uma população estimada em 6.476.631 habitantes. A proporção de cobertura 

populacional em 2015 era de 51,06% de acordo com dados do DataSUS. Essa cobertura 

é feita por 720 equipes implantadas de saúde da família, com 4724 agentes comunitários 

de saúde. No Rio de Janeiro existem apenas Núcleos de Apoio a Saúde da Família 

(NASF) tipo 1. No total são 47 equipes implantadas. Como meta, o município espera 

apresentar uma cobertura de 70% da população em 2016, segundo Soranz (2013).

Atualmente, segundo dados do Instituto Pereira Passos de 2014, o Município do 

Rio de Janeiro é a segunda metrópole do país em número de pessoas e atividade 

econômica. Apresenta uma área de 1224,56 km², dividida em quatro regiões geográficas 

comumente conhecidas como: Centro, Zona Norte, Zona Sul e Zona Oeste. Na face da 

administração municipal, a necessidade de uma divisão setorial para coordenação e 

planejamento foi atendida em 1981, quando o Rio de Janeiro passou a apresentar sua 

base estrutural atual, instituindo-se, então, a codificação institucional das Áreas de 
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Planejamento ou Programáticas, conhecidas por “AP”. 

Faria (2013) relata que a igualdade social na universalidade dos serviços de saúde 

passa pela equidade territorial. Através dela, o planejamento e territorialização dos 

serviços de saúde ocorrem com a divisão das áreas geográficas do município, suprindo a 

presença do Estado, na forma da administração municipal, com a cobertura da saúde pela

atenção básica. No Rio de Janeiro, essa territorialização passou pela utilização da 

subdivisão do município nas áreas programáticas, cada qual com relativa autonomia para 

condução de suas ações setoriais na saúde.

A recomendação da assistência às crianças com o diagnóstico de sífilis congênita é

feita através da Carteira de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 

desde 2011. Essa Carteira de Serviços funciona como um guia de referência para 

profissionais de saúde e usuários, com a relação de serviços prestados na atenção 

primária à saúde. 

A carteira define a atenção primária como porta de entrada da rede de assistência 

à saúde. Também define orientações para o seguimento da saúde da criança e 

adolescente. 

Está definido pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro que o recém-

nascido deve ser acolhido na unidade básica de saúde, assim como sua mãe, nos 

primeiros cinco dias após o parto ou assim que tiver alta da maternidade, como nos casos

de crianças que foram tratadas para a sífilis congênita. Também define a regularidade das

consultas de puericultura no seu primeiro ano de vida. Em se tratando de crianças com o 

diagnóstico de sífilis congênita, as condutas e seguimento seguem o protocolo proposto 

pelo Ministério da Saúde. (CARTEIRA DE SERVIÇOS DA PREFEITURA DO RIO DE 

JANEIRO, 2011) 

Através dessa carteira, o usuário tem o conhecimento dos seus direitos e recebe  

orientações, que deve ser ratificada pelos profissionais de saúde em todos os níveis da 

atenção à saúde.
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil. Carteira de Serviços: Relação de serviços prestados

na Atenção Primária à Saúde. Rio de Janeiro, 2011. Página 46

Figura 4: Atendimento das crianças na Estratégia Saúde da Família:
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CAPÍTULO 5: METODOLOGIA

Gil (2002) define pesquisa como um projeto racional e sistemático que tem como

objetivo responder a problemas que são propostos, utilizando cuidadosamente métodos,

técnicas e outros procedimentos científicos até a satisfatória apresentação dos resultados.

A partir da problematização do aumento da sífilis congênita no município do Rio de

Janeiro, passamos a estudar o tema, para nos familiarizarmos com essa questão, visando

construir hipóteses para identificar meios de compreender melhor esse evento e avaliar

possíveis  soluções  a  serem  propostas.  De  acordo  com  Gil  (2002)  essa  estratégia  é

definida como uma pesquisa exploratória. 

Propusemos  a  realização  de  estudo  de  caráter  qualitativo  com  componente

quantitativo, do tipo estudo de caso, descritivo, no município do Rio de Janeiro, visando

identificar como é feita a atenção à criança com diagnóstico de sífilis congênita pelos

médicos das unidades de Saúde da Família implantadas na AP3.3. 

O estudo de caso, como método de pesquisa qualitativa utilizado, segundo Godoy

(1995), tem como proposição a análise de uma unidade social. Gil (2002) define essa

dinâmica como um estudo profundo e exaustivo de poucos objetos, visando o seu amplo

conhecimento.  Seus  resultados  são  apresentados  como  hipóteses  e  não  como

conclusões. 

Em  nosso  trabalho  os  sujeitos  da  pesquisa  foram  os  médicos  de  família  que

prestam assistência a um grupo populacional específico (crianças com sífilis congênita),

num determinado território (AP3.3). Essa forma de pesquisa nos ajudou a inferir sobre o

fenômeno  contemporâneo  do  crescimento  da  sífilis  congênita,  apesar  de  todo  o

conhecimento e facilidade do diagnóstico e tratamento da doença.

Sendo  a  pesquisa  de  caráter  qualitativo,  esse  estudo  de  caso  comporta  um

componente quantitativo para clarear aspectos da questão em investigação.

Inicialmente aplicamos um questionário semiestruturado aos médicos que fossem

elegíveis  para  participação.  Mesmo  em  nossa  pesquisa,  que  apresenta  um  cunho

qualitativo na interpretação dos dados, o questionário com questões fechadas e abertas

cabe como um instrumento complementar na análise dos dados. Segundo Minayo (2010),

na pesquisa qualitativa, os questionários tem lugar de complementaridade em relação às

técnicas  de  aprofundamento  qualitativo.  Em  um  segundo  momento  realizamos  uma

entrevista com roteiro semiestruturado com alguns dos médicos da Estratégia Saúde da
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Família.  A  entrevista  é  uma  estratégia  de  pesquisa  onde  informações  sobre  um

determinado  tema  científico  são  colhidas,  através  de  uma  conversa  com  finalidade,

segundo Minayo (2010). 

Apenas após esse dois momentos distintos e ao mesmo tempo complementares,

passamos à interpretação dos dados estatísticos a respeito dos conhecimentos, atitudes e

práticas dos médicos de família sobre o protocolo preconizado pelo Ministério da Saúde

como condutas frente a uma criança com sífilis congênita e uma análise de conteúdo,

para verificação dos dados colhidos em nossa pesquisa. Essa quantificação estatística de

dados colhidos pelo questionário respondido foi levada em consideração na análise dos

discursos produzidos no momento das entrevistas com esses mesmos profissionais.
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5.1 – CENÁRIO DA PESQUISA:

Nosso cenário de pesquisa foi definido no município do Rio de Janeiro em uma 

área específica dentro da divisão administrativa em áreas programáticas, conforme 

visualizado em figura 5. A escolha se fez por ser um dos municípios do país com a maior 

incidência de sífilis, tanto gestacional quanto congênita, além de ser o campo de atuação 

dos envolvidos no estudo. 

De acordo com os dados do Boletim Epidemiológico da Sífilis 2015 o Brasil 

apresentou 13705 casos de sífilis congênita em 2013 e 21382 casos de sífilis gestacional 

no mesmo período.

Dentro do estado, o município com o maior número de casos é a capital, o Rio de 

Janeiro. Dados do SINAN informam que no ano de 2015 tivemos 3618 casos novos de 

sífilis congênita em menores de 1 ano no estado do Rio de Janeiro. Já o município do Rio 

de Janeiro respondeu por 2089 casos, o que representa um total de 57,7% dos casos do 

estado.

Pela magnitude que se apresentou como campo de pesquisa o município, com 

seus 6.476.631 habitantes e aproximadamente 50% de cobertura da Estratégia Saúde da 

Família em 2015, optamos por reduzir a área a ser abordada.

Fomos a campo para aplicação dos instrumentos de pesquisa, em uma região 

identificada como de grande prevalência de sífilis congênita no município do Rio de 

Janeiro. No ano de 2008, essa área chegou a ter um quarto dos casos de sífilis congênita 

do município.

A área programática 3.3, fica da região de Madureira e adjacências e tem uma 

cobertura crescente da Estratégia Saúde da Família nos últimos 8 anos. A área tinha 

942.051 habitantes no ano de 2014 (RIO DE JANEIRO, 2016). De acordo com a 

Prefeitura  (RIO DE JANEIRO, 2016) essa área possui uma cobertura populacional de 

48,2% das Unidades de Saúde da Família, mostrando em números absolutos uma 

abrangência de 454.351 pessoas. Esta área foi identificada a partir de dados 

epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, sendo reconhecida 

dentre os bairros com maior incidência de sífilis congênita no ano de 2013, mantendo a 

liderança, com o maior número de casos de sífilis congênita dentro do município com 356 

casos no ano de 2015. 

O município como um todo apresenta bairros heterogêneos em toda sua extensão. 

É muito comum observarmos nitidamente a diferença socioeconômica convivendo em um 
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mesmo cenário. Podemos evidenciar áreas mais desenvolvidas, habitadas por pessoas 

de maior nível socioeconômico e com a presença do Estado e seus equipamentos à 

disposição. Essa área citada anteriormente pode ser margeada por comunidades de 

maior vulnerabilidade ou mesmo bairros com ausência do poder público e de grande 

iniquidade social.

Essa afirmação pode ser evidenciada pelo Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) do município do Rio de Janeiro. O IDH foi um instrumento criado em 1990 pelos 

economistas Amartya Sen e Mahbud ul Haq e passou a ser usado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) desde 1993, em seus relatórios anuais, 

para demonstração do desenvolvimento social de cada comunidade analisada. Esse 

índice surgiu em analogia a um índice que avalia o desenvolvimento econômico de uma 

determinada região, conhecido como o Produto Interno Bruto (PIB).

O IDH combina três critérios para a análise da qualidade de vida de determinada 

população. A expectativa de vida ao nascer, logo, população com uma grande 

expectativa de vida ao nascimento representa que essas pessoas estão tendo uma longa 

vida e, consequentemente, uma vida mais saudável. O acesso ao conhecimento, 

através de anos médios de estudo ou anos esperados de escolaridade. Uma sociedade 

formada por pessoas educadas e com alto grau de escolaridade tende a ser 

desenvolvida, pois essas pessoas produzem de maneira mais efetiva e sua colocação 

dentro do mercado de trabalho será de maior destaque e com melhor retorno social e 

econômico. E o último critério de avaliação do IDH é o produto interno bruto (PIB) por 

pessoa. Quanto maior a renda da pessoa, mais possibilidade de um desenvolvimento 

social pleno.

A interpretação do índice é quantitativa, feita por valores numéricos, variando entre 

zero e um. Sendo zero nenhum desenvolvimento humano e um o desenvolvimento pleno. 

Regiões com IDH até 0,499 são consideradas de baixo desenvolvimento humano. Entre 

0,500 e 0,799 são consideradas de médio desenvolvimento humano. Já as regiões com 

um valor superior a 0,800 são de alto desenvolvimento humano. (PNUD, 2015)

O nosso campo da pesquisa está dividido em 30 bairros heterogêneos. Essa área 

programática está subdividida em 4 regiões administrativas (Madureira, Irajá, Anchieta e 

Pavuna), sendo uma das áreas mais populosas do município. (INSTITUTO PEREIRA 

PASSOS, 2015) 

Analisando o último Censo do IBGE de 2010, a região administrativa de Madureira 

abrange 13 bairros e conta com um IDH de 0,834. A região de Irajá conta com 6 bairros e 
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o maior IDH da área programática (0,851). Anchieta é uma região administrativa com 4 

bairros e IDH de 0,805. Enquanto a Pavuna conta com 6 bairros e o pior IDH da AP3.3 

(0,726), sendo considerada com um médio desenvolvimento humano. 

O município do Rio de Janeiro apresenta um IDH de 0,799. Em uma escala 

comparativa com outros municípios brasileiros, encontra-se na quadragésima quinta 

posição no ranking. A heterogenicidade do Rio de Janeiro é tão significativa que 

apresenta bairros com um IDH semelhante ou superior a países de extremo 

desenvolvimento humano, como a Noruega (país com o maior IDH do mundo, sendo 

0,944), e o bairro da Gávea, que tem um IDH de 0,97.

 Voltando ao nosso cenário do estudo, a CAP 3.3 é uma área extremamente 

heterogênea. Exemplificando essa afirmação, podemos citar a Vila da Penha, situada na 

Região Administrativa do Irajá, com um IDH de 0,909, em um ranking dentro do município,

estaria colocada em 21º lugar, dentre todos os bairros na comparação entre os IDH. 

Em contrapartida, temos o bairro de Costa Barros, na região administrativa da 

Pavuna, com o IDH de 0,713, sendo o segundo pior dentre todos os bairros do Rio de 

Janeiro (estando na 125ª posição no município).

Por essa característica, a prefeitura do Rio de Janeiro optou por intensificar a 

expansão da Estratégia Saúde da Família pelas áreas programáticas (AP) de maior 

vulnerabilidade social. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, no ano 

de 2015, existiam 11 Clínicas da Família independentes e 14 Clínicas da Família inseridas

em Centros Municipais de Saúde, com um total de 112 equipes, cobrindo um total de 

48,2% dos moradores desta área programática.

Durante a pesquisa de campo o pesquisador teve a oportunidade de transitar por 

todas as áreas administrativas. Visitou pessoalmente vinte Unidades Básicas de Saúde. 

Nas quatro Clínicas da Família onde não teve a oportunidade de acesso, pelo momento 

de tensão social e violência, precisou contar com a participação da equipe do Centro de 

Estudos da CAP3.3 e dos gerentes dessas unidades. 

A grande maioria das unidades é facilmente acessada por intermédio de transporte 

público. As unidades são localizadas próximas a estações de trem, metrô, BRT ou ônibus 

o que facilita seu acesso à população adscrita.
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Tabela 4: Clínicas da Família da CAP 3.3

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – CAP 3.3

Clínica da Família (isoladas ou em CMS) Bairro Equipes

Flávio do Couto Vieira Parque Anchieta 4

Maria de Azevedo Rodrigues Pereira Parque Anchieta 5

Maestro Celestino Guadalupe 2

Raimundo Alves do Nascimento Guadalupe 4

Josuete Santanna de Oliveira Guadalupe 4

Augusto do Amaral Peixoto Guadalupe 3

Nascimento Gurgel Pavuna 4

Epitácio Soares Reis Pavuna 4

Manoel Fernandes de Araújo Pavuna 9

Morro União Coelho Neto 4

Portus Quitanda Costa Barros 3

Sylvio Frederico Brauner Costa Barros 8

Marcos Valadão Acari 7

Fazenda Botafogo Fazenda Botafogo 4

Edma Valadão Irajá 7

Alice Toledo Tibiriçá Irajá 6

Clementino Fraga Irajá 5

Carlos Cruz Lima Colégio 4

Ana Maria Conceição dos Santos Correia Vila Kosmos 5

Carmela Dutra Rocha Miranda 3

Souza Marques Madureira 10

Mario Olinto de Oliveira Cascadura 2

Carlos Nery da Costa Filho Quintino 5

Dante Romanó Júnior Marechal Hermes 8

Fonte: Rede OTICS – CAP 3.3
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Fonte: Instituto Pereira Passos 

Figura 5: mapa da cidade do Rio de Janeiro em áreas administrativas 
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5.2 – SUJEITOS DA PESQUISA

O estudo foi realizado com médicos, que trabalham em Clínicas da Família na área

programática 3.3 do município do Rio de Janeiro.

Esses profissionais atualmente respondem pela assistência de saúde da população

em todos os seus estágios da vida, desde o período neonatal à terceira idade.

Pela Carteira de Serviços da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (RIO

DE JANEIRO, 2011) os recém-nascidos devem ser acolhidos pelas equipes da Clínica da 

Família após a alta da maternidade ou até o quinto dia de vida desses bebês, 

especialmente crianças de risco ou vulneráveis. Dentro desse perfil, encontram-se os 

bebês com o diagnóstico de sífilis congênita no momento da alta da maternidade.

Pela magnitude da metrópole carioca e sua vasta rede de assistência a saúde, 

precisaríamos elencar uma categoria profissional responsável por todas as fases da 

assistência, desde o diagnóstico ao tratamento. Por isso escolhemos os médicos de 

família.

Então dentro dessa população do estudo, composta por médicos da Estratégia 

Saúde da Família do município do Rio de Janeiro, lotados na área programática 3.3, 

limitamos algumas características importantes para nossa avaliação. O profissional 

deveria estar atuante no ano de 2015. Teria que ter mais de seis meses de experiência 

dentro do programa, independente de sexo, estado civil, ano de graduação ou 

especialização em Saúde da Família. Essa característica foi essencial, pois esses meses 

de experiência são fundamentais para a ambientação dentro da equipe e do seu território 

de trabalho. 

Durante o desenho do estudo, não levaríamos em conta a nacionalidade do 

profissional colaborador da pesquisa, mas durante nossas incursões no campo 

identificamos a presença de profissionais estrangeiros atuando na área de nossa 

pesquisa. Desde o ano de 2013, pela lei número 12.871 de 22 de outubro de 2013, foram 

incorporados à força de trabalho de inúmeras unidades básicas de saúde profissionais 

médicos estrangeiros. Esses profissionais, todos de nacionalidade cubana, participaram 

da etapa do preenchimento do questionário, porém não participaram da entrevista. Após o

preenchimento dos questionários pude perceber o interesse desses profissionais em 

ajudar, porém aparentavam bastante desconfiança em preencher tais documentos. Em 

duas situações os médicos se reportaram ao gerente da unidade para saber se poderiam 

preencher plenamente os questionários. Outro discurso digno de nota, anotado em diário 
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de campo, foi de um desses profissionais se queixando das questões relacionadas ao 

diagnóstico da sífilis congênita, feito ainda durante a permanência desse recém-nascido 

na maternidade. De acordo com esse profissional, seu treinamento era exclusivamente 

voltado à atenção básica, não tendo expertise no manejo de um recém-nascido em 

ambiente hospitalar. 

Foi excluído um médico que não atendia crianças e gestantes durante sua rotina de

trabalho na Estratégia Saúde da Família. Esse profissional com formação em cardiologia 

e aposentado no serviço público, retornando à ativa no Programa Saúde da Família, 

porém em uma situação distinta à preconizada pela própria Secretaria Municipal de 

Saúde. O profissional verbalizou que apenas atendia o perfil populacional que abrange 

sua especialidade. Portanto, esse foi o único profissional pesquisado dentre os que atuam

como médico de família que referiu não atender gestantes no pré natal, nem crianças na 

puericultura. 

O tamanho dessa amostra foi idealizado inicialmente para dois momentos distintos

da pesquisa. O primeiro grupo, idealizado inicialmente com o objetivo de cobertura da

totalidade  da  amostra  de  médicos  de  família  da  CAP3.3,  apenas  respondeu  o

questionário. E um segundo grupo após o preenchimento do questionário, imediatamente

foi  entrevistado  pelo  pesquisador.  O  tamanho  da  amostra  do  segundo  grupo  acabou

sendo definido no decorrer da investigação.

A aplicação dos questionários ocorreu no ambiente de trabalho do participante. Um

envelope fechado, constando duas cópias idênticas do termo de consentimento livre e

esclarecido (TCLE) e o questionário propriamente dito, sendo entregue ao participante

pelo próprio pesquisador ou pelo gerente da Unidade.

No início da pesquisa em outubro de 2015,  havia um total  de 127 médicos de

família da CAP 3.3, distribuídos em 114 equipes. Foram distribuídos 110 questionários.

Tivemos  5  negativas  em  participar  da  pesquisa.  Houve  12  médicos  que  apesar  do

interesse em participar não se enquadravam nos critérios de inclusão. Tivemos 13 perdas

por motivos diversos, como licença médica ou férias e outras 22 perdas que apesar do

profissional  se  enquadrar  no  perfil  necessário  à  pesquisa  e  aceitar  a  participação,  o

mesmo não devolveu o envelope com o questionário respondido até a data limite de

fechamento dos dados pelo pesquisador, portanto também consideramos esse número

como perda. Totalizamos 75 questionários de pesquisa válidos e 39 perdas. 

Na segunda parte, contatamos previamente a gerência da unidade e marcamos o

encontro para realização da entrevista, posteriormente ao preenchimento do questionário.
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Apesar desse contato, muitas vezes ao chegar na unidade o pesquisador não conseguiu

realizar  a  entrevista  por  imprevistos,  como  o  entrevistado  ausente  ou  envolvido  em

atividade  assistencial  na  unidade  de  saúde.  Em contrapartida,  por  duas  ocasiões  os

profissionais se disponibilizaram a participar da entrevista sem o agendamento prévio em

seu horário de almoço, não havendo prejuízo à sua atividade assistencial. Cada entrevista

teve duração média de vinte minutos. Ao final da décima quinta entrevista definimos a

saturação da amostra. Utilizamos o critério de saturação teórica do nosso objeto para

definir o número de pessoas que foram entrevistadas. Ou seja, como mostra Fontanella

(2011), a  interrupção  da  nossa  coleta  de  dados  ocorreu  no  momento  em  que  não

observamos o surgimento de novos elementos capazes de nos subsidiar a teorização

almejada, no campo estudado.
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5.3 – PROCEDIMENTOS EM CAMPO

Realizado um estudo piloto após pareceres favoráveis dos Comitês de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estácio de Sá e Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro. Neste estudo foram testados o questionário para o seu refinamento e o roteiro de

entrevista, antes da aplicação aos atores da pesquisa. 

Esse estudo piloto foi realizado com médicos de família da Clínica da Família 

Heitor Beltrão, localizada na Tijuca, bairro do município do Rio de Janeiro que faz parte da

CAP 2.2, após a autorização da coordenação médica da Clínica da Família. Também foi 

feito um piloto para calibração do roteiro de entrevista, sendo feitas 4 entrevistas com 2 

médicos pediatras, simulando situações às quais o pesquisador poderia se deparar 

durante a realização das entrevistas no campo de pesquisa.

Participaram deste piloto cinco médicos de família e dois médicos pediatras que 

gentilmente concordaram em colaborar neste momento da pesquisa. 

Os resultados obtidos neste momento não foram levados em consideração no 

resultado da pesquisa final, portanto não foi necessária a submissão ao Comitê de Ética 

em Pesquisa. 

A realização do estudo piloto, de acordo com Medronho et al (2009), “é um ensaio 

do que virá a ser a execução da coleta de dados, permitindo a correção de erros e a 

obtenção de informações complementares para o planejamento amostral.”

Após esse momento, foram feitos ajustes nos questionários, que posteriormente 

foram aplicados aos médicos de família da CAP 3.3 no início do trabalho de campo. 

O próximo passo foi o contato com a Coordenação da Área Programática 3.3 

solicitando auxílio no acesso às Clínicas da Família e o contato dos gerentes dessas 

áreas. 

O pesquisador foi convidado a expor sucintamente sua proposta de pesquisa e 

solicitar a colaboração dos gerentes das unidades em reunião de gerentes da CAP 3.3 na 

Clínica da Família Ana Maria Conceição dos Santos Correia, em novembro de 2015. Após

esclarecimento dos gestores da CAP e gerentes das Clínicas da Família, o pesquisador 

recebeu uma lista de telefones e correios eletrônicos de todos os gerentes para contato e 

marcação dos momentos adequados para visitação das unidades. A gerência da CAP 3.3 

e sua Presidência do Centro de Estudos procederam neste momento a assinatura dos 

termo de autorização para pesquisa (ANEXO 1) e autorização para entrada e pesquisa 

em todas as Clínicas da Família da CAP 3.3 (ANEXO 2).
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O trabalho de campo foi inciado em novembro de 2015, sendo realizadas ao longo 

de quatro meses, quinze entrevistas e preenchimento e recolhimento de setenta e cinco 

questionários.

Tanto os médicos entrevistados quanto os que preencheram os questionários foram

orientados antes do início da participação na pesquisa, sendo esclarecidas eventuais 

dúvidas que surgiram. Após, foram convidados a ler e assinar o termo de consentimento 

livre e esclarecido (APÊNDICE 3), neste momento sendo aberto novamente espaço para 

esclarecimento de dúvidas e exposição da importância na participação do médico 

colaborador e garantido total sigilo dos dados recolhidos e sobre a identidade dos 

mesmos. 

Parte dos questionários foram preenchidos no mesmo dia da visita do pesquisador, 

sendo que cada participante demorou em torno de 15 minutos no preenchimento. Já as 

entrevistas foram feitas de acordo com a oportunidade de sua realização, sendo os 

entrevistados escolhidos ao acaso em cada unidade. Cada entrevista durou em média 25 

minutos. 

A grande maioria dos participantes mostrou-se bastante solícita. Porém 

encontramos restrições e negativas de participação de alguns médicos de família de 

algumas unidades. Os resultados dessas participações serão demonstradas na sequência

do trabalho que discutiremos a seguir. 
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5.4 – PLANO DE ANÁLISE DE DADOS:

O pesquisador teve a oportunidade de apresentar à direção da CAP3.3 e a todos 

os gerentes das Clínicas da Família explanação sobre o projeto de pesquisa. Foi 

disponibilizado espaço para esclarecimento das etapas da pesquisa e da necessidade da 

colaboração dos gerentes e dos médicos de cada unidade. Neste encontro foram listados 

os contatos telefônicos e de correios eletrônicos de todos os gerentes da área e 

repassados ao pesquisador.

A partir de então, o pesquisador entrou efetivamente em campo. Visitou 

pessoalmente a 20 das 24 Clínicas da Família da CAP3.3. As 4 unidades não foram 

visitadas pelo pesquisador por recomendação dos próprios gerentes por questões de 

conflitos dentro da comunidade durante aquele período disponibilizado em cronograma 

para realização da pesquisa de campo. O contato com os gerentes dessas unidades foi 

feito por correio eletrônico e foi enviado por malote a quantidade de questionários 

referentes ao número de equipes presentes em cada uma dessas unidades. Essa 

manobra foi viabilizada com auxílio do Centro de Estudos da CAP3.3. Posteriormente 

esses questionários foram recolhidos pelo pesquisador no próprio Centro de Estudos. 

O pesquisador foi responsável pela aplicação dos questionários nas unidades 

visitadas. Os profissionais que não estavam presentes no momento, receberam 

posteriormente do gerente os questionários para preenchimento. Esses questionários 

preenchidos, a posteriori, foram recolhidos dias depois pelo próprio pesquisador. 

Aleatoriamente, foram sorteados entre 1 a 2 profissionais por unidade para 

participação da entrevista. 

Após a coleta dos questionários, seus dados foram digitados no EPI INFO7.0 para 

análise posterior. As entrevistas, que foram gravadas em arquivos de áudio, foram 

transcritas posteriormente pelo próprio pesquisador. As transcrições foram feitas 

literalmente, respeitando a fala e o conteúdo do entrevistado. 

Após computar os dados dos questionários, foi elaborado um relatório com os 

dados estatísticos simples de cada item abordado. Já as transcrições foram realizadas 

pelo próprio pesquisador, mantendo a fala de cada entrevistado integralmente transcrita 

para evitar a perda do sentido da mensagem passada durante a conversa. Após a 

transcrição, as falas foram cuidadosamente lidas, para num primeiro momento termos 

uma visão geral do discurso de cada entrevistado.

Optamos por submeter os dados colhidos nas entrevistas à clássica técnica 
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utilizada em pesquisa qualitativa conhecida por Análise de Conteúdo, em sua modalidade 

de análise temática. Esse conceito é utilizado em pesquisas onde temos o envolvimento 

de grupos sociais para identificação de ideias que possam nos responder através de uma 

metodologia específica com embasamento teórico, situações que envolvam uma 

investigação social, conforme mostra Bardin (1979).

Ainda como descreve Minayo (2010), a Análise de Conteúdo nos permitiu avaliar o 

material colhido nas entrevistas, sendo complementado com algumas questões colhidas 

nos questionários, para melhor identificarmos o perfil desse grupo populacional 

selecionado em nosso estudo. A técnica nos permitiu compreender o significado e as 

ideias presentes nos discursos dos entrevistados.

Seguindo a interpretação dos dados, após a transcrição e leitura superficial de 

todas as falas, foram criadas grandes categorias onde foram agrupadas falas em comum 

de cada um dos entrevistados.

Posteriormente, com uma leitura mais aprofundada de cada fala transcrita, fizemos 

a fusão de pequenas categorias em grandes categorias, respeitando uma sequência 

lógica de raciocínio que nos levou a interpretar os dados colhidos, através da triangulação

entre as perguntas e inquietações que levaram ao desenvolvimento da pesquisa, o 

referencial teórico, com o embasamento científico, integrando finalmente com os dados 

colhidos e interpretados, para tentar responder às perguntas iniciais de nosso trabalho. 

Esse passo foi necessário para a compreensão das situações observadas e um 

conhecimento produzido a partir da junção de todos esses elementos. 
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5.5 – ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA:

 O projeto foi submetido aos Comitês de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estácio de Sá e da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Foram submetidos 

separadamente o mesmo projeto a ambos os Comitês de Ética em Pesquisa por 

problemas operacionais no momento de inclusão de Instituição coparticipante, mas 

ambos os projetos enviados tinham o mesmo conteúdo e estavam de acordo com a 

resolução. Ambos os comitês são constituídos nos termos da Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde nº 466/12. O projeto enviado foi avaliado pelos Comitês de Ética em 

Pesquisa envolvidos e teve a aprovação em ambos, com o CAAE número 

48940215.4.0000.5284 no CEP da Universidade Estácio de Sá em 05 de novembro de 

2015. Já o CAAE número 51770215.7.0000.5279 foi aprovado pelo comitê da SMS - Rio 

de Janeiro em 16 de dezembro de 2015.

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), sendo garantido o sigilo das informações prestadas por cada um dos 

participantes do estudo.

Ao final do estudo nos comprometemos a levar os resultados para o Centro de 

Estudos e Coordenação da CAP 3.3. Como uma espécie de contrapartida, em 

agradecimento pelo auxílio no trabalho de campo, no preenchimento dos questionários e 

participação nas entrevistas, assumimos o compromisso com os gerentes e os médicos 

de família de levar os resultados para conhecimento, além de trabalhar com uma forma de

capacitação sobre sífilis congênita para esses profissionais responsáveis pelo 

atendimento desses bebês com o diagnóstico da doença. 
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CAPÍTULO 6: RESULTADOS E DISCUSSÕES

A pesquisa foi feita em dois momentos distintos, porém em sua análise, os 

resultados desses foram trabalhados de forma complementar. 

Como citado anteriormente na metodologia, relembramos que em um primeiro 

momento foram recolhidos 75 questionários preenchidos e válidos. Como esse 

questionário era semiestruturado, parte dele era composto por questões fechadas, que 

nos ajudaram a identificar o perfil dos profissionais que prestam a assistência médica nas 

Clínicas da Família da CAP 3.3. Algumas perguntas foram abertas para permitir que o 

participante pudesse discorrer livremente sobre o tema em foco. Apesar de termos 

encontrado uma grande maioria de profissionais solícitos e colaborativos à pesquisa, 

alguns médicos não foram encontrados nos momentos de nossas visitas às unidades, 

dificultando a aquisição dos questionários preenchidos. Foi necessário deixar alguns 

questionários com os gerentes das unidades para a entrega para os médicos ausentes no

momento da visita do pesquisador e posterior recolhimento por parte dos gerentes. Esses 

questionários quando recolhidos eram devolvidos ao pesquisador. Outra dificuldade foi 

contar com a participação efetiva dos médicos para um pronto preenchimento, assim 

como alguns gerentes que não foram compreensivos, dando pouca atenção ao 

recolhimento desses questionários, levando a um número importante de perdas, como 

citado na metodologia.

Já a fase da entrevista, foi realizada com 15 médicos que haviam preenchido o 

questionário, escolhidos aleatoriamente. Através de um roteiro previamente elaborado, o 

pesquisador foi guiando um bate papo com finalidade, que objetivou identificar os 

conhecimentos, as atitudes e as práticas dos médicos de família na condução dos casos 

de sífilis congênita, no que tangia ao diagnóstico gestacional, diagnóstico e conduta junto 

ao recém-nascido e questões vinculadas à articulação com a atenção terciária. Neste 

momento, essa informação chega indiretamente ao médico de família e esse mecanismo 

para funcionar plenamente, dependerá de outro profissional e sua capacidade de 

comunicação. Por último, analisamos os conhecimentos e as práticas do entrevistado na 

condução deste bebê ao chegar à atenção primária e ser acompanhado pelo médico 

durante os primeiros anos de vida, como é feito regularmente nas consultas de 

puericultura. 

Ao longo do texto a seguir apresentaremos os dados dos questionários compilados.
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As informações produzidas pelas respostas dadas dialogarão com as falas dos 

entrevistados. Através dessa proposta, esperamos demonstrar os dados colhidos nos 

momentos distintos da pesquisa de maneira integrada, para facilitar a interpretação do 

leitor deste trabalho.

Dividimos os dados coletados, tanto dos questionários quanto das entrevistas, em 

quatro categorias principais:

 Quem cuida das mulheres e crianças, sua experiência profissional e 

capacitação recebida na Estratégia Saúde da Família

 Articulação entre a Atenção Primária e os outros níveis da assistência no 

atendimento materno-infantil 

 A família, a gestante e o acompanhamento da sífilis na Unidade de Saúde

 O acompanhamento / seguimento da criança com o diagnóstico de sífilis 

congênita

A seguir faremos uma abordagem pormenorizada de cada uma dessas categorias.
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6.1 - QUEM CUIDA DAS MULHERES E CRIANÇAS, SUA EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO RECEBIDA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 
FAMÍLIA

Começamos nossa discussão abordando um aspecto positivo a ser salientado, que

diferente da percepção do pesquisador antes do início do trabalho, os médicos de família 

participantes da entrevista referiram que todos tem suas equipes dentro da Clínica da 

Família completas. Além disso, referem ter uma boa relação de trabalho com todos os 

integrantes da equipe.

Sim! Enfermeiro, médico, o técnico de enfermagem e os agentes de saúde.
Tenho a equipe mínima completa. (E1)

Durantes as entrevistas, todos os participantes relataram estarem satisfeitos com a 

dinâmica de ação de suas equipes, sendo que poucos relataram que precisam melhorar o

modo de comunicação das mesmas. 

... A equipe tem acesso total a mim. Eu falo que é prioridade a 
reunião de equipe, pra trazer os casos, pra trazer coisas importantes que a
gente possa estar trabalhando no dia a dia. Mas a porta é aberta aos 
agentes de saúde, ao enfermeiro pra qualquer solicitação. A hora que for! 
Às vezes situações que o exame, né... o exame físico ou exames mais 
detalhados ou uma situação mais emocional, que eu preciso trancar a 
porta eles sabem que é temporário, que assim que aquela pessoa sair, que
acabar a consulta, eles podem ter acesso direto a mim. Como a gente tem 
essa abertura, às vezes eles trazem casos durante, assim, no intervalo de 
uma consulta e outra. Às vezes o agente tem dúvida sobre se é gravidade, 
se não é. Eles até chegam em algumas situações assustados sobre 
determinados casos que às vezes ficaram sabendo. Eles fazem a visita na 
área, eles vem né... “Óh, doutora, eu vi tal coisa...” E eles tem esse acesso
direto. Mas aí nesse momento eu os oriento: “Não, calma, isso é tranquilo! 
Vamos discutir melhor na reunião de equipe!” Quando não, a gente tenta 
resolver na hora. E a gente usa a reunião pra discussão de casos. É pra 
priorizar os casos nesse espaço. Além dos problemas de, de, de... de 
administração, né? Nessa parte de gerenciamento de equipe. A gente 
discute as duas coisas. (E3)

Trazem muitos... Porque nós estamos numa... Porque nossas 
equipes são vulneráveis, então eles acabam desenvolvendo e trazem 
muito isso. É... violência em relação à gestante... Se a criança não está 
bem eles pedem para vir no mesmo dia. A gente consegue essa... essa 
troca. Muito facilmente... (entrevistador aborda sobre a finalidade das 
reuniões de equipe) Os dois. Eu acho que a gente tenta, é... ver primeiro 
os problemas da equipe, mas a gente sempre traz os casos. A gente passa
os casos mais importantes. Ah, tem um paciente dessa forma. Então a 
gente tenta ver o que cada um pode resolver em relação a esse caso. (E7)
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Então pudemos notar que as equipes, mesmo em áreas de alta vulnerabilidade 

social encontram-se completas e com boa interação entre os seus membros.

Quando passamos a estratificar o tempo de trabalho atual como médico de família 

observamos o seguinte percentual: 7% relatam estar há menos de 6 meses em sua 

unidade atual. 25% estão entre 6 meses e 1 ano, 43% estão entre 1 e 5 anos e 23% 

encontram-se trabalhando na Estratégia Saúde da Família há mais de 5 anos. 

Lembramos que aqueles com menos de seis meses de experiência na ESF, e não de 

trabalho na unidade atual, não foram incluídos na análise nem tão pouco entrevistados.

Quando passamos a analisar as práticas profissionais em cada equipe, nos 

focamos em eventos dependentes da ação do médico generalista durante dois momentos

distintos, que são o pré-natal e o seguimento da puericultura. Excluímos aqueles médicos 

que referiram não realizar nenhum desses tipos de atendimento, que no caso, foram 3 

profissionais. 

Do universo de 75 médicos participantes da nossa pesquisa, 68 referem que 

realizam o atendimento das gestantes e fazem regularmente pré-natal, o que corresponde

a 91% da nossa amostra.

Figura 6: Tempo de trabalho atual na Estratégia Saúde da Família
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Porém, apenas realizar o pré-natal não indica que o mesmo esteja sendo feito de 

maneira satisfatória. Mais uma vez lembramos Almeida e Barros (2004) quando trazem 

que a redução da mortalidade neonatal é dependente da qualidade do mesmo. Quanto 

maior a experiência e habilidade do médico na condução deste acompanhamento, melhor

será o resultado. Do total dos nossos entrevistados, 79 % (59 médicos) relatam ter 

experiência prévia na condução de pré-natal em sua prática diária. 

Figura 7: Percentual de médicos que realiza consultas de pré-natal
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Verificamos que um número expressivo de médicos que atualmente trabalham nas 

Clínicas da Família da CAP 3.3 tinham pouca ou nenhuma experiência na Estratégia 

Saúde da Família antes deste emprego. Do total dos participantes do nosso trabalho, 16 

responderam não ter experiência prévia no programa, o que representa um percentual de 

21 % dos entrevistados. Apenas um dos participantes não respondeu a essa questão.

Figura 9: Tem experiência prévia na Estratégia Saúde da Família

Figura 8: Experiência prévia no acompanhamento clínico de pré-natal
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Em nosso estudo avaliamos o conhecimento do profissional que realiza o 

atendimento do pré-natal através de situações comuns de serem encontradas na prática 

clínica. Abordamos algumas questões amarradas às condutas do generalista no pré-natal.

Essa abordagem teve como objetivo a avaliação do conhecimento profissional para todos 

que responderam ao questionário.

A primeira questão abordou o momento do diagnóstico da sífilis gestacional. Visto 

que o pré-natal é uma oportunidade de diagnóstico da doença e que o Ministério da 

Saúde preconiza minimamente investigações sorológicas em dois momentos distintos, na 

primeira consulta, que deveria ser no primeiro trimestre e no início do terceiro trimestre. 

(BRASIL, 2012)

Tivemos um total de 48% (36) de médicos respondendo conforme orientação do 

protocolo do Ministério da Saúde que as sorologias devem ser solicitadas no primeiro e 

terceiro trimestres. Uma parcela de 12% dos participantes respondeu inadequadamente 

apenas no primeiro trimestre (9 médicos). Apenas 1 médico solicita as sorologias no 

terceiro trimestre, outro solicita no primeiro e segundo trimestres e um último solicita no 

segundo e terceiro trimestre, correspondendo um total de 1,33% em cada uma dessas 

opções. Nenhum participante respondeu apenas no segundo trimestre. Um total de 24 

médicos, que corresponde um percentual de 32%, colocou que solicita as sorologias em 

todos os trimestres. Essa última opção ao analisarmos a prática clínica não estaria errada,

pois cobriríamos o rastreio tanto no primeiro como no terceiro trimestre da gestação, 

porém não está na orientação protocolar do Ministério da Saúde e portanto seria uma 

coleta desnecessária. 



69

Essa questão abria espaço para comentários caso o participante não concordasse 

com nenhuma das opções oferecidas. Apenas 2 escreveram suas percepções sobre o 

diagnóstico da sífilis gestacional, porém sem nenhuma significância para o nosso 

trabalho.

Ainda na avaliação do conhecimento deste profissional, a outra questão 

semiestruturada abordava a conduta frente a gestante com um quadro de sífilis 

indeterminada, que é o padrão sifilítico mais comum dentre as gestantes. A pergunta foi a 

seguinte: “Ao receber o exame de VDRL materno   positivo, estando a paciente 

assintomática, qual sua conduta frente a essa paciente?”

Como resultado tivemos um total de 80% (total de 60 participantes) respondendo 

adequadamente que faria o esquema de penicilina benzatina, 2.400.000 UI cada dose, 

mantendo o tratamento por 3 semanas. Porém 6,6% (5 médicos) responderam que 

solicitariam teste confirmatório, 12% (9 médicos) fariam penicilina benzatina, 2.400.000 UI

em dose única e 1,4% encaminhariam para a atenção secundária. 

Figura 10: Momento de solicitação de exames para rastreio de sífilis gestacional
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Houve uma opção para o participante citar alguma outra conduta diferente das 

apresentadas nas opções fechadas. Neste momento foram feitas algumas considerações,

dentre as quais sobre a gestação propriamente dita ser uma causa de VDRL positivo em 

baixas titulações. Mas neste caso o profissional continuou sua colocação afirmando que 

mesmo assim trataria a gestante. Esta colocação foi perfeita e segue conforme a 

orientação feita pelo Ministério da Saúde. Outro participante colocou que se o VDRL for 

menor ou igual a 1/8, que solicita teste confirmatório para afastar falso positivo. Este caso 

apesar de não estar errado não é sugerido pelo Caderno de Atenção Básica do Ministério 

da Saúde. Essas situações apenas devem ocorrer quando o profissional tem a certeza da 

adesão ao tratamento daquele paciente. Caso contrário estará perdendo a oportunidade 

de realizar o tratamento imediato desde gestante. Um outro simplesmente respondeu 

literalmente que não sabia a resposta.

E finalizando o momento de avaliação do conhecimento do profissional no manejo 

da sífilis gestacional no pré natal, abordamos em uma pergunta aberta no questionário 

como deveria ser feita a condução do parceiro da gestante com sífilis congênita. 

Neste momento tivemos as seguintes situações clínicas abordadas. Um total de 

38,67% (29 médicos) referiram que realizariam o tratamento do parceiro, sem citar dose 

ou medicamento. 9,34% (7 pessoas) escreveram que tratariam o parceiro, citando que 

Figura 11: Conduta nos casos de sorologia para sífilis positiva na gestante 

durante o pré-natal
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fariam três doses de penicilina benzatina. 4% (3 entrevistados) relataram que tratariam o 

parceiro com uma dose de penicilina benzatina. Essa situação só caberia em situações 

onde o estágio da doença no parceiro fosse conhecido. Ou seja, se o parceiro 

apresentasse sintomatologia de sífilis em seu estágio primário ou secundário. Caso 

contrário, o tratamento seria conforme os 7 médicos responderam, com 3 doses de 

penicilina benzatina. Em relação a medicação, 5,34% indicaram que tratariam o parceiro 

com penicilina benzatina, porém sem citar o esquema de doses e um outro grupo de 3 

participantes (4%) fariam o uso de doxiciclina, uma opção viável para tratamentos 

alternativos em situações onde não é possível o uso do esquema com penicilina. 

Conforme abordado em capítulo anterior, desde o ano de 2014 o país vem passando por 

um desabastecimento da matéria-prima para a produção da penicilina benzatina, portanto 

a Secretaria Municipal de Saúde orientou o uso de doxiciclina no tratamento dos parceiros

das gestantes com sífilis. Essa orientação ainda não encontra base em uma literatura 

robusta que a sustente, portanto, observamos uma resistência por parte de muito médicos

em relação a orientação dada pela Secretaria e mantendo a orientação em prescrever a 

penicilina benzatina nesses contactantes. Um total de 4 entrevistados (5,33%) 

responderam que solicitariam exame mas não abordaram o tratamento do parceiro. 

Dentre os entrevistados, 17 (22,67 %) relataram que solicitariam os exames sorológicos e 

tratariam do parceiro concomitantemente. Essa opção seria a indicada pelo protocolo do 

Ministério da Saúde para condução do parceiro sexual de uma gestante com sífilis 

gestacional. Como a questão era aberta ainda tivemos alguns médicos respondendo que 

utilizariam a mesma conduta adotada na gestante, o que seria uma opção semelhante a 

opção citada anteriormente (solicitar a sorologia e tratar). E apenas 1,33%, um 

participantes responderam apenas convocar o parceiro como opção e outra respondeu 

não saber como conduzir o parceiro nesses casos.
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As respostas a essas indagações sobre o conhecimento do profissional da atenção

básica na CAP 3.3 mostraram que o nível do mesmo é satisfatório. Então, esse manejo 

acaba sendo inadequado por outras questões não relacionadas ao conhecimento, mas 

sim relacionados às suas práticas profissionais. Em nosso estudo, os profissionais 

demonstraram nas respostas dadas no questionário, saberem o momento correto da 

investigação durante o pré-natal.

Por outro lado, contrariando nossos achados, Domingues et al (2012) 

demonstraram em um estudo com médicos pré-natalistas do município do Rio de Janeiro 

que existem barreiras tanto nos conhecimentos, como as suas atitudes e práticas 

profissionais. Relatam que esses profissionais tem baixa familiaridade com os conteúdos 

dos protocolos assistenciais e mostram uma falha no conhecimento necessário para a 

condução precisa do pré-natal. Também acontece uma dificuldade em sua atitude, frente 

à abordagem de um caso de uma doença sexualmente transmissível. Também ilustra que 

esses profissionais encontram dificuldades em suas práticas, visto que as usuárias do 

sistema de saúde (nesse caso, as gestantes) iniciam tardiamente o pré-natal, não aderem

às recomendações e o não comparecimento dos parceiros acaba sendo fatores que 

impedem o sucesso da abordagem desses profissionais. 

O estudo acima continua sendo bastante atual e podemos identificar, que mesmo 

com a introdução da estratégia saúde da família, os problemas evidenciados à época, 

com os médicos pré-natalistas, continuam acontecendo na rotina diária das unidades 

básicas de saúde. 

Figura 12: Abordagem do parceiro de gestante com sífilis
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Em nossa abordagem, durante a entrevista, mais uma vez voltamos a 

abordar esse tema, devido a sua extrema importância. Inicialmente foi questionado como 

é investigada a sífilis gestacional e tivemos algumas falas interessantes de se destacar.

Na primeira consulta já pede o teste rápido. E tem o resultado no 
mesmo dia. Aí a gente pede titulação... Não é? E já começa o tratamento. 
E na 28ª semana também peço o teste rápido. (E7)

...Quando tem um caso de acompanhamento médico, eu sempre fico
com a paciente... Paciente chegou pra fazer o pré-natal, a primeira 
consulta é com a enfermagem. O teste rápido pra sífilis deu positivo, por 
exemplo. No mesmo dia é feito de HIV, hepatite e tudo. Imediatamente nós
fazemos uma interconsulta. Se não for imediatamente, no mesmo dia à 
tarde, no próximo turno ou no máximo no outro dia iniciamos a terapêutica 
necessária. E a gente também já orienta o tratamento do parceiro. A gente 
adverte todas as condições que isso pode trazer pro bebê, a gente explica 
tudo que pode acontecer! Pra gestante ficar bem consciente da situação 
de necessidade de um tratamento mesmo com atenção. E também outra 
coisa que a gente costuma fazer é quando a gestante não comparece ou 
não realiza o tratamento completo nós fazemos uma busca ativa dessa 
gestante. Nós vamos até a residência dela, a gente procura, a gente faz a 
busca ativa do parceiro quando o parceiro se recusa a comparecer na 
clínica para o tratamento. (E12)

Após essa abordagem diagnóstica, como já citado na última fala, temos uma 

dificuldade na realização do tratamento em muitos casos. A adequação do tratamento 

depende de uma conjunção de fatores associados. Guinsburg e Santos (2010) resumem 

as informações disponíveis em Manual do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), onde 

somente a utilização do esquema completo, com três doses de penicilina, com intervalo 

de uma semana entre cada dose é considerado treponemicida para o feto durante a 

gestação. Além disso, deve ser evitado o risco de reinfecção por parte da mãe, 

orientando-a para o uso de métodos preservativos ou suspensão da atividade sexual com 

o parceiro contaminado que se recuse ao tratamento.  Além desses cuidados, o controle 

de cura deve ser realizado com titulação seriada posterior ao tratamento.

Apesar de um tratamento barato e simples, torna-se muito pouco comum a sua 

realização adequada, por uma série de fatores que os profissionais abordam em suas 

falas.

Algumas pacientes minhas são gestantes muito jovens... 15 anos, 
16... 14... Pelo menos, na minha cabeça elas acham que o filho é como se 
fosse um boneco. Então às vezes não tomam vacina porque ficam com 
medo de tomar injeção. Entendeu? Os dois falam isso pra mim. Entendeu?
E a gente fala, fala... Mas a gente, pô,  também não pode obrigar. (E6)
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A gente explica a importância do tratamento. Principalmente que o 
parceiro tem que ser tratado. Que como tem muita mudança de parceiro e 
etc... A gente explica essa importância, esse vínculo, né! E a importância 
do tratamento adequado. Porque, às vezes, eu tenho experiência de pegar
paciente que fez a primeira dose e não volta. E a gente faz a 1ª dose e ela 
não faz a 2ª, não faz a 3ª! Então, eu já cheguei a ir na casa da paciente. A 
gente, às vezes, marca pra fazer com a enfermeira... é... um dia 
específico... Pra ficar... pra ter esse tratamento mais adequado possível. 
Mas muitas vezes a gente não consegue. Inclusive eu já conversei com a 
enfermeira da equipe Fubá [Se referindo a outra equipe da área vizinha à 
sua equipe] para fazermos uma ação. Com as 2 equipes em relação a 
sífilis. Porque eu acho que se a gente mostrar um pouquinho o que é a 
sífilis congênita em relação a imagem. Que é o que elas gravam! Não tem 
nenhuma capacidade... a gente sabe... E... Talvez elas tenham alguma 
sensibilidade. Se sensibilizem mais e façam o tratamento. Porque é muito 
difícil você captar essas pacientes jovens pra fazer o tratamento. São 
poucas que fazem. Mesmo com toda a conversa, com toda busca ativa e 
etc. (E7)

Além da dificuldade, em sensibilizar a própria gestante para o tratamento, uma das 

maiores dificuldades relatadas por todos os profissionais entrevistados encontra-se na 

adesão ao tratamento por parte dos parceiros sexuais destas gestantes. 

A gente orienta a gestante, que ele [o parceiro] compareça à 
unidade. A gente orienta que seja em demanda livre. A hora que ele puder 
vir. Mas a gente tem muita dificuldade pra que esse homem venha. Ele 
normalmente dá desculpa, né! Entre aspas... “É o trabalho [do parceiro] .... 
que não dá!”... Nossa unidade funciona até às oito da noite pra tentar 
trazer, mas é muito difícil que esse... Elas querem, às vezes. “Me dá o 
remédio que eu passo pra ele!” “Me dá a receita, né... que eu entrego a 
ele!” Agora, ele vir é muito difícil! (E3) 

Outra dificuldade, somada a recusa de alguns parceiros em comparecer, seria a 

ausência deste homem dentro da população coberta pelas equipes daquela clínica. 

Muitas vezes esse parceiro não mora na área de cobertura daquela unidade e não faz 

parte da família daquela mulher. Essa problemática é evidenciada e sua solução tentada, 

conforme relata uma de nossas entrevistadas.

A gente pede a gestante que traga o parceiro. É... A gente pode 
fazer, busca ativa pelo ACS. Caso a gestante não consiga trazer o 
parceiro. A gente tem todo mundo do território cadastrado, né! Mas 
acontece também de às vezes o parceiro não ser da área. E aí a 
comunicação fica mais difícil! A gente tenta fazer a comunicação via 
gestante. Se a gente sabe o endereço da pessoa. Se tiver alguma, é... 
Algum suporte de saúde, a gente consegue comunicação. Com essa rede 
da atenção primária pra tentar achar esse... essa pessoa. Mas é via 
gestante e via ACS. (E15)
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Não só a recusa ou a dificuldade em localizar o parceiro é o complicador, mas 

muitas vezes essa situação se soma a inabilidade do profissional em lidar com essa 

abordagem. 

Muito difícil! … Eu tenho dificuldade!  É... normalmente a gente 
chama, pede pra chamar. A gente aborda a gestante. Explica tudo 
direitinho. Explica que ela tem que tratar! Ela tratando, que ela e o parceiro
tem que tratar. E a gente pede pra trazer o parceiro! Aí tem aquelas 
histórias: “Ah, não conhe...” ou não conhece ou teve recentemente uma 
que o parceiro tava viajando. Era da Marinha. Tava meses fora! Não 
conseguimos trazer. Mas raramente assim, eu trato o parceiro! Não por 
falta de procura… E acaba assim... a gente chama, aí na outra consulta a 
gente olha pra ela “ah, você tratou e não sei o que!” Aí, lembra do parceiro.
Aí na outra consulta a gente já esqueceu do parceiro, a gente já esqueceu 
que ela tinha sífilis já... (E13)

Como evidenciamos, a inadequação do tratamento da gestante com sífilis pode ser

multicausal. Mais uma vez citando Guinsburg e Santos (2010), dentre os problemas 

relacionados ao período pré-natal que levam à infecção do feto pelo T. pallidum podemos 

citar os que evidenciamos em nossa pesquisa: inadequação da investigação sorológica 

nos momentos adequados, falha no reconhecimento nos sinais de sífilis materna, na 

abordagem ou na efetivação do tratamento, falha de condução e tratamento do parceiro e 

por último, falha de comunicação entre a equipe que conduz o pré-natal e a equipe que 

receberá e cuidará desse recém-nascido na maternidade.
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6.1.1 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Com essa observação dentro do nosso campo, trazemos uma discussão sobre a 

importância de um profissional experiente para enfrentar o desafio diário da redução de 

um evento inaceitável na saúde pública, pela necessidade da adequação da condução 

clínica da gestante durante o seu pré-natal. As discussões passam a ser desenvolvidas a 

partir dos resultados encontrados tanto na interpretação dos questionários preenchidos, 

como na análise da fala dos entrevistados no segundo momento da pesquisa.

O médico de família é peça fundamental no processo de reestruturação da rede de 

saúde do município do Rio de Janeiro, desde 2008. E a expansão das Clínicas da Família

nos territórios de maior vulnerabilidade social tem sido uma peça chave na estratégia de 

aumento de cobertura populacional pelos serviços de saúde.

Pela definição da Organização Mundial dos Médicos de Família (WONCA, 1997) o 

médico de família é aquele profissional que proporcionará atenção integral e continuada 

ao indivíduo que solicite assistência médica. Esse médico poderá fazer a mobilização de 

outros profissionais de saúde para a efetivação da demanda desse cidadão, que terá a 

integralidade do atendimento com serviços prestados à medida que forem demandados. 

Esse médico atende qualquer pessoa que solicite atenção, independente de idade, sexo 

e/ou diagnóstico, ao contrário de outros profissionais especialistas que limitam o seu raio 

de ação frente a essa demanda. O atendimento ocorrerá no contexto da família e a 

mesma estará integrada no contexto da comunidade que faz parte. Esse médico deverá 

ser competente dentro do seu perfil de ação na medicina para atender a maior parte das 

necessidades de saúde do indivíduo, dentro do seu ambiente cultural, psicológico, social, 

geográfico e econômico. 

Pelo rápido crescimento da cobertura populacional no município do Rio de Janeiro, 

o primeiro problema que pudemos constatar nas Clínicas da Família visitadas encontra-se

na adequação desse perfil necessário para o médico de família. Em nossa amostra, 

encontramos um total de 24 especialistas em Medicina de Família e Comunidade, 30 de 

médicos sem nenhum tipo de especialização e outra grande gama de profissionais com 

outras especialidades, totalizando 21 médicos. 
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Esse limitador atrapalha a qualidade da atenção à saúde na estratégia. Em paralelo

à expansão do programa no município, foi criado o programa de residência médica de 

Medicina de Família e Comunidade, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, em março 

de 2012. Para o próximo ano foram ofertadas 96 vagas para a capacitação de médicos, 

através dos moldes de treinamento em serviço da residência médica. Esse é o programa 

com o maior número de vagas ofertadas dentre todas as outras especialidades da 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 

Esse treinamento tem sido feito nas unidades próprias da prefeitura do Rio de 

Janeiro e com isso o profissional, além de se capacitar, vai criando uma vinculação com a 

comunidade onde exerce sua profissão e seu treinamento. O Rio de Janeiro atualmente 

conta com 23 Clínicas da Família como campo de aprendizado para médicos residentes. 

Em nossa área de pesquisa, pudemos conhecer três destas unidades.

A formação do profissional médico no Estado do Rio de Janeiro ainda tem um 

modelo tradicional predominante. É muito comum ouvirmos em rodas de conversas 

informais a indagação sobre a especialidade da pessoa, logo após ela se identificar como 

Figura 13: Qual especialização
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médico. Então, a sociedade ainda reconhece a especialização como um caminho 

necessário na formação médica. 

O médico de família, assim como os outros especialistas, também tem uma 

formação específica. Porém, encontra-se na contramão da evolução científica da 

medicina, se consideramos o senso comum. O médico de família muito faz com poucos 

recursos. Porém, sua responsabilidade é enorme e ao contrário do que é dito, de maneira 

leviana, a medicina de família e comunidade não é uma “medicina para pobre”, mas sim 

um resgate da essência da profissão, perdida com o passar do tempo com a incorporação

de tecnologias, que vem afastando uma boa anamnese e um detalhado exame físico da 

prática diária da consulta médica. 

O médico de família se afasta do modelo flexneriano de formação médica, como 

mostra Carvalho (2013) que é centrado nos hospitais e na fragmentação do cuidado e do 

conhecimento médico científico, utilizado em nosso país desde o início do século XX. 

Uma mudança desse conceito vem acontecendo de maneira lenta, desde a reforma 

sanitária que teve como marco a Conferência de Alma-Ata em 1978 e no Brasil se 

acelerou com o surgimento do Sistema Único de Saúde, a partir da Constituição de 1988.

No município do Rio de Janeiro, essa política da descentralização da assistência 

vem retirando dos hospitais a função de absorver as demandas da população e passando

às Clínicas da Família a responsabilidade em ser a porta de entrada da rede.

Porém, neste momento ainda não existe um profissional com preparo adequado 

em uma parcela significativa das unidades visitadas. Parte dos profissionais das unidades

foram graduados em Medicina há pouco tempo. Na medicina a experiência auxilia no 

diagnóstico e tratamento de inúmeras doenças de prevalência comum na população 

geral.

Essa necessidade de treinamento constante e vivência no atendimento diário do 

paciente é evidenciada em uma fala de uma médica residente entrevistada por nós 

quando abordada sobre sua experiência em acompanhamento de casos de sífilis 

gestacional. 

Olha, meu propriamente não. Mas como eu tô numa residência, na 
outra unidade que eu estava a colega que dividia a equipe, no caso, era da
minha equipe, né! Ela pegou um caso então, assim, eu meio que 
acompanhei o que tava sendo feito. Foi feita a discussão até, né! Na 
residência pra gente poder estudar, melhorar em relação a isso. Então, eu 
pude acompanhar um pouquinho. Foi! Foi única. Mas na verdade não foi 
uma criança nem assim com um diagnóstico de sífilis. Mas porque o 
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parceiro da mãe não foi tratado adequadamente aí ela teve que... a criança
teve que fazer toda aquela abordagem no hospital. E dar o seguimento, 
né? De ficar pedindo o VDRL, né? E avaliação do oftalmologista. Tudo 
mais! Mas tudo negativo da criança. (E10)

Esse exemplo apresentado ilustra o como é importante a vivência do atendimento 

diário, a oportunidade de ver e acompanhar casos. O residente deve estar sendo sempre 

estimulado, não só no acompanhamento dos seus casos na Clínica da Família, como 

observando e discutindo os casos dos outros residentes, mas sempre com a supervisão 

do preceptor. 

Dentre os médicos participantes da pesquisa, 51% tinham uma experiência 

profissional superior a cinco anos dentro da medicina. Um total de 36 médicos (47%) 

tinham de seis meses a cinco anos de formados. Um total de 2 médicos tinham menos de 

seis meses de formatura, estando esse grupo fora da nossa população de estudo, sendo 

esses questionários descartados. O outro percentual citado na metodologia com menos 

de 6 meses de formação médica nem chegou a responder o questionário. 

52% 48%

Tempo de formação médica

Mais de 5 anos

Entre 6 meses e 

5 anos

Figura
14: Tempo de formação médica
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6.1.2 - CAPACITAÇÃO

Uma estratégia para redução do desnivelamento dos saberes técnicos, que poderia

ser adotada, seria a capacitação constante desses profissionais que realizam a 

assistência ao seguimento materno-infantil.

Linhares et al (2013) nos mostra que conseguir integrar o trabalho com atividades 

de ensino é um grande desafio. Esta aproximação ensino-serviço é imprescindível para 

que possamos realizar transformações efetivas no processo de trabalho dos profissionais 

da atenção básica em nosso país. A produção e disseminação do conhecimento são 

fundamentais para a melhoria da prática diária do profissional. A partir desse momento é 

que poderemos esperar algum impacto significativo na qualidade da assistência e nos 

indicadores de saúde dessas equipes dentro do Sistema Único de Saúde.

No momento da reorganização do Sistema Único de Saúde, com a criação das 

equipes de Saúde da Família, o Ministério da Saúde já previa a necessidade dessa 

capacitação continuada desses recursos humanos envolvidos no processo de atenção 

primária a saúde.  Em sua publicação “Saúde da Família: uma estratégia para a 

reorganização do modelo assistencial” (BRASIL, 1997) o Ministério da Saúde ressalta a 

importância da educação continuada dentro da rotina da atenção básica.

Para que produza resultados satisfatórios, a equipe de Saúde da 
Família necessita de um processo de capacitação e informação contínuo e 
eficaz, de modo a poder atender às necessidades trazidas pelo dinamismo 
dos problemas.  Além de possibilitar o aperfeiçoamento profissional, a 
educação continuada é um importante mecanismo no desenvolvimento da 
própria concepção de equipe e de vinculação dos profissionais com a 
população - característica que fundamenta todo o trabalho do PSF.

Da mesma forma que o planejamento local das ações de saúde 
responde ao princípio de participação ampliada, o planejamento das ações
educativas deve estar adequado às peculiaridades locais e regionais, à 
utilização dos recursos técnicos disponíveis e à busca da integração com 
as universidades e instituições de ensino e de capacitação de recursos 
humanos.

A formação em serviço deve ser priorizada, uma vez que permite 
melhor adequação entre os requisitos da formação e as necessidades de 
saúde da população atendida. A educação permanente deve iniciar-se 
desde o treinamento introdutório da equipe, e atuar através de todos os 
meios pedagógicos e de comunicação disponíveis, de acordo com as 
realidades de cada contexto. Ressalte-se que a educação à distância
deve também ser incluída entre essas alternativas.

Nesse contexto apresentado, pesquisamos dentro do nosso campo a 

disponibilização e efetivação desses momentos de capacitação profissional dentro de 
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cada equipe. Dentre os médicos entrevistados, todos relatam existir momentos de 

capacitação. Essa capacitação muitas vezes é disponibilizada pelo gestor do nível central 

(Secretaria Municipal de Saúde ou Coordenação de Área Programática) ou então pelo 

próprio gerente da unidade, com a utilização de algum profissional da própria unidade.

Temos várias! Acho que foi em novembro. Novembro ou dezembro 
mesmo a gente fez aqui. Eu fiz também. Aqui na unidade! Veio o pessoal 
da secretaria estadual de saúde, aí fez uma capacitação do UNASUS de 
pré-natal. Mas sempre tem! Muitas vezes. Algumas vezes junto com a 
maternidade. Algumas vezes a CAP faz. Sempre tem! (E13)

Apesar da importância, da necessidade e da disponibilização, muitos profissionais 

não participam deste momento quando oferecido. Dentre os motivos que levam a não 

haver a adesão plena nestas atividades, podemos observar o desinteresse pessoal de 

alguns profissionais ou a desorganização do próprio serviço em articular a agenda 

assistencial para priorizar a atividade acadêmica. 

Capacitação entre a gente mesmo! A gente tem que fazer esse tipo 
de coisa. Eu acho que deveria ser assim, quase que toda semana. Cada 
um vai apresentar um caso clínico. Como a faculdade faz... Atender como 
um obstetra! A gente atende como pediatra, endócrino, infectologista, sem 
ter essa capacidade. Então, a gente não tem, infelizmente, muito esse 
espaço. É que a gente poderia tentar trabalhar, tentar formar. Sedimentar 
informações. Acho que isso é um defeito mais nosso. Não sei se isso 
deveria estar sendo levado pra Secretaria, se posicionando. “Olha, a 
clínica não funciona esse período!” Até mesmo um tempo na semana. Por 
exemplo na segunda feira de manhã não funciona. Mas a tarde funciona. 
Ou sexta feira a tarde não funciona. E estipular isso como rotina. Porque 
lógico, se a pessoa chega, é óbvio que vai ter que atender. Sem isso a 
gente perde um pouco de troca de conhecimento pra gente, sabe? Eu sinto
falta dessa sedimentação. Em algumas coisas, algumas especialidades. 
Não sei com que frequência acontece isso com outras coisas, mas pra 
dengue focou com capacitação, gineco-obstetrícia focou com capacitação. 
Inclusive essa eu gostei muito... Porque a gente vê muito espaçado cada 
paciente, cada situação. Você vai sedimentando aquilo na forma que daqui
a  2, 3 anos você tá craque. Você pode até ajudar. Então, eu acho que a 
minha preocupação seria isso! São muitos casos específicos que você tem
que saber. (E5) 

De vez em quando a gente tem capacitação pela CAP 3.3. A gente já
teve capacitação sobre tuberculose, a gente já teve capacitação também 
de tabagismo. De vários tipos de grupos, né? Só que não são todos os 
médicos que vão. São muitos médicos na unidade, então geralmente 
seleciona. Dois vão nesse, dois vão naquele. Dois vão naquele outro, 
então... (sobre sífilis?) Eu ainda não tive. (E11)
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Quando abordado sobre a capacitação na temática da nossa pesquisa, poucos 

relataram ter vivenciado alguma atividade sobre sífilis gestacional (20% dos 

entrevistados), porém nenhum informou qualquer tipo de capacitação sobre a sífilis 

congênita. 

Pra seguimento, não. A gente tem muito sobre detecção da sífilis 
gestacional. Isso a gente tá tendo muita informação mesmo. Capacitações 
de tratamento da gestante. Até por conta da mudança, né? Da dificuldade 
da penicilina pra outros casos. Então é um assunto que está sendo muito 
discutido e muito falado. Agora até a Doxiciclina também, parece que tá 
tendo falta, né? Pro tratamento do parceiro. Mas em relação ao 
acompanhamento de um RN? Um recém nascido, né? Não! Não lembro de
ter recebido. (E3)

Temos, mas eu ainda não fiz. Não fui ainda. Já ouvi falar que tem 
mas ainda não participei de nenhum… Sim, sempre tem várias 
capacitações, eu sempre participo. Mas de sífilis realmente eu não fiz 
ainda. (E9)

 

Além das capacitações propriamente ditas, outra maneira de organizar, 

regulamentar e uniformizar as ações dos médicos no atendimento básico à 

saúde é através da confecção de protocolos de acordo com as referências 

teóricas baseadas em evidências científicas e nas necessidades e possibilidades

do serviço de saúde e da população. 

Este trabalho utilizou inúmeros destes protocolos assistenciais como referência 

bibliográfica, para pautar as condutas a serem realizadas na atenção básica e para 

entender a dinâmica de funcionamento orientada pelo gestor central.  Podemos citar entre

eles, o protocolo sobre organização da assistência à saúde, como a Carteira de Serviços 

da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, os protocolos sobre a sífilis do 

Ministério da Saúde ou a orientação de condução do pré-natal e do atendimento à criança

disponibilizado nos cadernos da atenção básica.

O conhecimento destes protocolos é desejável, porém muitas vezes surgem 

situações que suscitam dúvidas no profissional que atua na ponta. Por conta disso, é 

necessário que tais protocolos e manuais estejam disponíveis para pronta consulta, se 

possível, até mesmo durante o atendimento.

Para avaliação desta possibilidade, questionamos a disponibilização desse material

de referência teórica aos médicos entrevistados em nosso trabalho. Todos relataram ter 

todos os materiais que julgam necessários à sua disposição para eventual consulta.
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A gente tem o protocolo que é liberado pela SUBPAV, né? De fácil 
acesso. Porém o tempo nem sempre nos permite esse fácil acesso, né? A 
quantidade de pacientes que a gente tem que atender, às vezes a gente 
até esquece de que existe. Eu, pelo menos! De que existe o protocolo pra 
gente pegar e fazer, entendeu? (E11)

Um facilitador existente para evitar a perda de tempo na procura dos protocolos 

necessários, é a possibilidade de pesquisa à literatura necessária de maneira digital. Além

de poder ser acessado pela plataforma do Ministério da Saúde ou da Prefeitura (através 

do Portal da Subsecretaria de Atenção Básica), a maioria das unidades disponibiliza este 

material nos próprios computadores utilizados para registro dos atendimentos nas 

Clínicas da Família.

Geralmente tem salvos nos computadores dos consultórios. A 
maioria dos protocolos, né! E a gente tem acesso ao site do SUBPAV, 
aonde tem disponíveis todos os protocolos no Ministério da Saúde. (E10)

Portanto, identificamos que os profissionais tem à sua disposição um material que 

fornece um referencial teórico extremamente satisfatório, porém quando passamos a 

avaliar a disponibilização e efetividade da educação permanente e da educação 

continuada, ainda observamos que precisa ser aprimorado e universalizado para todos os

médicos de família da área programática do nosso campo de estudo.
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6.2 -  ARTICULAÇÃO ENTRE A ATENÇÃO PRIMÁRIA E OS OUTROS NÍVEIS DA 
ASSISTÊNCIA NO ATENDIMENTO À GESTANTE

Saraceni e Miranda (2012) reforçam em seu artigo que a equipe de Saúde da 

Família é capaz de fazer o diagnóstico da sífilis gestacional, efetivar o tratamento, fazer a 

busca e o tratamento do parceiro da gestante e por último, municiar a equipe que prestará

a assistência na maternidade com as informações necessárias para investigação 

adequada do recém-nascido, através de um cartão de pré-natal adequadamente 

preenchido.

A comunicação entre os profissionais que se relacionam na assistência de uma 

gestante que necessita de atenção especializada é outro fator que pode se relacionar com

o sucesso ou não do desfecho da gestação. Vettore et al (2013) demonstra um aumento 

da associação de prematuridade em gestações onde a atenção pré-natal não foi 

diferenciada. 

Os autores classificam como um pré-natal adequado aquele onde há um número 

mínimo de consultas, início precoce de sua realização, descrição de informações de 

maneira precisa no cartão da gestante, realização de exames complementares no 

momento certo e em quantidade adequada, como exames de sangue, urina e 

ultrassonografia obstétrica e finalmente a comunicação plena entre os diferentes níveis de

atenção à saúde da gestante. Essa comunicação é classificada pelos autores como as 

informações passadas pelos profissionais para a gestante, conforme demonstra Paris et 

al (2013) em seu estudo sobre a qualidade da assistência pré-natal nos serviços públicos 

e privados. 

A comunicação torna-se um evento fundamental na qualificação da assistência. 

Quando a gestante circula entre os níveis de atenção diferenciados na rede, ou seja, 

quando ela sai da atenção básica, circulando entre a atenção secundária e terciária, a sua

base do pré-natal deve continuar sendo a atenção primária. Portanto, a qualidade da 

assistência desse médico de família dependerá das informações recebidas e passadas 

pelo especialista com o qual a gestante foi avaliada.

Em nosso estudo evidenciamos que essa comunicação entre os níveis de 

organização do sistema de saúde praticamente não existe. A comunicação entre o médico

responsável pelo pré-natal e as suas unidades de referência são mínimas. 

A comunicação entre os diferentes níveis começa a partir do reconhecimento da 

rede de referência e contrarreferência no território de atuação das equipes de saúde. 
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Identificamos que a maioria dos entrevistados sabia qual unidade de referência para a 

gestante no momento do parto ou, se necessário, para acompanhamento conjunto em 

situações de risco no pré-natal. 

A maternidade de referência mesmo é a Herculano Pinheiro. Mas 
quando tem consulta de pré-natal de alto risco que... é Ronaldo Gazolla. A 
Herculano Pinheiro a gente encaminha mais quando a gente tem uma 
emergência. E é a maternidade de referência mesmo da pessoa, né. Ela 
vai ter o filho lá... (E6)

Porém, essa informação, que deveria ser de conhecimento imediato pela 

necessidade de proximidade de contato e rapidez de ação em um momento de urgência, 

fora negligenciada por um dos entrevistados.

Rapaz... Era pra eu saber, mas... Porque como aqui eu não faço o 
pré-natal, entendeu? Não sei se é Carmela Dutra? Herculano? (E4)

A grande queixa dos profissionais que atuam na atenção básica é a falta de 

articulação com os níveis secundário e terciário. Existem duas situações nas quais o 

médico da Clínica da Família irá recorrer aos outros níveis da assistência.  O primeiro 

deles é o momento do parto. Nesse momento existe um sistema organizado em nível 

central na Secretaria Municipal de Saúde que disponibiliza o transporte da gestante da 

Clínica da Família ou até mesmo de sua residência para a maternidade de referência. 

Esse transporte é feito em ambulância própria e pode ser solicitado pela gestante ou pela 

unidade de saúde. Faz parte de um Programa maior que se chama Cegonha Carioca, 

onde trabalha-se entre outros aspectos, a territorialização do atendimento à gestante no 

município do Rio de Janeiro. Geralmente nessas situações não existe uma solicitação 

formal de contra referência da unidade básica para a maternidade.

A segunda situação acontece no pré-natal, quando o médico tem a necessidade de

referenciar a gestante para outro nível de assistência. Essa situação é prevista na 

reorganização do modelo assistencial da atenção básica, preconizado pelo Ministério da 

Saúde (BRASIL, 1997).

Em conformidade com o princípio da integralidade, o atendimento no 
PSF deve, em situações específicas, indicar o encaminhamento do 
paciente para níveis de maior complexidade. 

Estes encaminhamentos não constituem uma exceção, mas sim uma
continuidade previsível e que deve ter critérios bem conhecidos tanto pelos
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componentes das equipes de Saúde da Família como pelas demais 
equipes das outras áreas do sistema de saúde. 

Compete ao serviço municipal de saúde definir, no âmbito municipal 
ou regional, os serviços disponíveis para a realização de consultas 
especializadas, serviços de apoio diagnóstico e internações hospitalares. A
responsabilidade pelo acompanhamento dos indivíduos e famílias deve ser
mantida em todo o processo de referência e contrarreferência.

Para as solicitações de pareceres a especialistas ou investigação diagnóstica de 

alguma situação clínica onde os recursos disponíveis na atenção básica não são 

suficientes para a resolução do quadro, existe um sistema de regulação de marcação de 

consultas e exames, chamado SISREG. Sua definição encontra-se no protocolo do 

regulador (RIO DE JANEIRO, 2015).

O SISREG ambulatorial é um sistema que se destina a regular as 
consultas ambulatoriais especializadas bem como os exames 
complementares. As vagas para esse nível de complexidade são finitas e 
portanto o encaminhamento para consultas e a solicitação dos exames 
complementares deve ser uma conduta reservada apenas àqueles 
pacientes com boa indicação clínica, baseada nas melhores evidências 
disponíveis. Não se destina, portanto à regulação de vagas urgentes e 
situações de emergência nem tampouco regulação de vagas de internação
hospitalar. Nessas situações os profissionais devem acessar diretamente a
Central de Regulação Hospitalar.

Para acessar esse sistema, obrigatoriamente o médico solicitante precisa fazer 

pedido de referência de vaga. Neste mesmo pedido existe um espaço para a contra 

referência, ou seja, é desejável que o especialista que fizer o atendimento preencha  as 

informações que julgar necessárias na resposta àquela solicitação efetuada pelo médico 

solicitante. 

Essa dinâmica nos traz um grande nó, que acaba prejudicando a qualidade da 

assistência à gestante ou até mesmo ao recém nascido. A grande queixa da totalidade 

dos médicos participantes do trabalho foi de uma ausência de resposta dos colegas para 

os quais os pacientes são referenciados.

É uma parte muito pequena das gestantes que a gente manda que 
volta com algum tipo de contra referência. O que a gente sabe, é claro... A 
gente compartilha. Por exemplo, em um documento, que é o cartão da 
gestante! Realmente, se eles não abrem o cartão... A gente compartilha... A
maioria das vezes a gente fica sabendo pela própria paciente. Como a 
gente compartilha o cuidado ela continua vindo... A gente sabe por aí! 
Realmente a contrarreferência hoje em dia... ainda não é feita de uma 
forma adequada. (E15)   
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Como essa informação não vem da maneira como deveria acontecer, muitas vezes

o profissional abre mão da figura do Agente Comunitário de Saúde para realizar a busca 

de informações sobre aquela gestante, que foi encaminhada para um outro nível da 

assistência. Com isso, o objetivo de enriquecer o raciocínio diagnóstico acaba sendo em 

vão, visto que a qualidade das informações trazidas pelo ACS não são plenas.

A gente pede pro agente comunitário, assim que ela for na 
maternidade, tentar buscar informações. E a gente mantém também as 
consultas normalmente. Pra gente ter um controle. Entendeu? Mas a gente
pede muito mais pra gente tentar ter esse controle. Porque assim que ela 
sai a gente já sabe o que aconteceu. Porque elas muitas das vezes não 
conseguem nem a passagem. (E7)

Do outro lado, existe também uma falta de parcimônia na solicitação desses 

pedidos de parecer. Muitas vezes o regulador do SISREG tem autonomia para deferir, 

indeferir ou retardar o seguimento daquela solicitação, em função da demanda reprimida 

existente em determinadas especialidades, utilizando critérios de priorização previamente 

definidos, numa lógica de classificação de risco. Esta demanda reprimida, pode ser dar 

não só pela inexperiência do profissional que atua na atenção básica, mas também pelo 

perfil atual dos médicos brasileiros como um todo. Ainda existe uma cultura de 

necessidade de uma opinião de um especialista sobre qualquer assunto na medicina, seja

por insegurança do profissional, seja pela judicialização dos chamados “erros médicos”.

A necessidade de capacitação dos profissionais generalistas que realizam os 

atendimentos na atenção básica, seria por Buchabqui et al (2006), uma das saídas na 

redução da quantidade de encaminhamentos, muitas vezes desnecessários, que chegam 

a central de regulação de vagas. Os autores afirmam neste estudo que o 

investimento em educação médica em geral e permanente reduziria a necessidade dos 

encaminhamentos pois melhoraria a experiência profissional dos médicos generalistas.
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6.3 - A FAMÍLIA, A GESTANTE E O ACOMPANHAMENTO DA SÍFILIS NA CLÍNICA 
DA FAMÍLIA

Moraes et al (2010) descreve que aspectos psicossociais podem interferir 

negativamente na qualidade do pré-natal. Neste caso, um ambiente familiar hostil seria 

um obstáculo em potencial para o acesso ao serviço de saúde. Muitas vezes essas 

mulheres são absorvidas pela unidade de saúde, mas a regularidade do seu 

acompanhamento não é a desejável. 

Em nossa abordagem aos médicos na pesquisa, notamos nitidamente na fala dos 

entrevistados que a maioria das mulheres que fazem o pré-natal, não tem o 

acompanhamento de nenhum familiar, principalmente o pai do bebê. 

Não, não... Muitas vezes elas não... pelo menos é o que eu percebo! 
A maioria das vezes elas vem sozinhas! A gente até puxa... “Ah, e o pai?” 
O pai tá sempre trabalhando, né! E quando traz, traz a mãe, né?  … A 
gestante traz a mãe, né? Raramente elas vem com o... A gente fica até 
feliz quando o pai entra, né! (E13)

Em contrapartida Moreira e Sarriera (2008) demonstra em seu estudo que a 

maioria das mulheres realmente apresenta ter uma pequena rede social de apoio durante 

a evolução da gestação, porém apesar da ausência física no acompanhamento do pré-

natal, muitas delas se sentem acolhidas em suas demandas, principalmente quando há 

envolvimento da avó ou do pai do bebê. 

Alguns entrevistados citaram que em algumas áreas de melhor desenvolvimento 

socioeconômico nas comunidades onde atuam as pessoas também apresentavam uma 

maior estabilidade social, com famílias mais estruturadas. 

Mas aqui como, principalmente no nosso território, que de acordo 
com as microáreas ele é bem variável. Depende isso tá muito ligado a 
microárea de fato. A gente vai ver gestantes de uma microárea de onde 
elas vem sozinhas. Nunca vem com nenhum tipo de acompanhante. É... O 
parceiro então... nem se fala. Muitas vezes são múltiplos parceiros. Ela 
não tem um parceiro fixo. Que é o que a gente observa muitas vezes. É... 
Em outra microárea não. Você vê que, a gestação foi muitas vezes 
planejada! Ela vem com o marido. O parceiro é fixo. Então, tá sempre 
acompanhada nas consultas. Tem o apoio familiar, uma estrutura familiar. 
É... realmente uma base familiar estruturada. Quando precisa fazer, não 
necessariamente o tratamento de sífilis, mas qualquer tipo de tratamento, 
seja de uma profilaxia com sulfato ferroso ou o uso de uma vitamina. Tão 
todos... Todo mundo tá junto com essa gestante. (E1)
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Esse suporte familiar é fundamental quando se fala sobre qualquer tipo de doença 

sexualmente transmissível. Na verdade, utopicamente, a estrutura familiar monogâmica 

seria suficiente para a não propagação de uma doença sexualmente transmissível. 

Medidas simples como o uso de preservativos ou evitar a multiplicidade de parceiros, 

seriam estratégicas na redução da incidência da sífilis em gestantes.

Nesse momento entramos num campo complexo na relação familiar dessa 

gestante. Muitas áreas do campo de pesquisa apresentam gestantes adolescentes, 

solteiras, com múltiplos parceiros ou que não mais se relacionam com o pai do bebê. 

Todas essas características são fatores de risco para a propagação do T. pallidum durante

a gestação.

O parceiro então? Nem se fala! Muitas vezes são múltiplos 
parceiros. Ela não tem um parceiro fixo. Que é o que a gente observa 
muitas vezes. É... Em outra microárea não. Você vê que, a gestação foi 
muitas vezes planejada! Ela vem com o marido. O parceiro é fixo. Então, tá
sempre acompanhada nas consultas. Tem o apoio familiar, uma estrutura 
familiar. É... Realmente uma base familiar estruturada. Quando precisa 
fazer, não necessariamente o tratamento de sífilis, mas qualquer tipo de 
tratamento, seja de uma profilaxia com sulfato ferroso ou o uso de uma 
vitamina. (E1)

Pelo cunho social envolvido nessa abordagem, muitas vezes até mesmo o 

profissional acaba tendo dificuldades em realizar essas ações. Podemos observar essa 

dificuldade em algumas falas dos participantes da pesquisa.

A gente explica a situação, que tem que começar a tratar. A gente 
tenta é... É que é um problema social também, tem que ter um cuidado de 
como você vai dar essa notícia. A gente às vezes informa. Ah, pode ser 
uma situação, um namorado antigo que ficou e de repente apareceu lá 
agora. Porque a ideia da gente não é fragmentar a família, é manter e eles 
que se resolvam lá com calma. Até pra criança não sofrer, que tá vindo. A 
gente tenta tirar bem esse conteúdo social e direcionar muito pro 
tratamento. Ás vezes até pecando um pouco com a informação. A gente 
não fala exatamente o que pode ter acontecido e explica pra tentar 
tranquilizar a pessoa porque o maior nervosismo nessas situações é 
justamente na parte da fidelidade. Assim elas ficam preocupadas com a 
criança, fica. É gozado, mas num primeiro momento é muito choque 
emocional do casal. Normalmente é o que aparece e depois vem aquela 
situação da criança. (E5)

O ambiente onde essas gestantes e seus parceiros vivem interferem tanto 

positivamente quanto para o lado negativo no momento dessa avaliação sobre a relação 

familiar entre ambos. Conforme ilustramos no capítulo da Metodologia, nosso campo de 
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estudo é uma área com uma grande disparidade de condições socioeconômicas de sua 

população. Evidenciamos áreas de vulnerabilidade social plena e outras com um melhor 

desenvolvimento humano de sua população. Esse seria um conceito abordado por Buss e

Filho (2007) como determinantes sociais de saúde. Essa definição explica como aspectos 

sociais, econômicos, culturais, psicológicos e comportamentais influenciam na ocorrência 

de problemas de saúde e seus fatores de risco para a população envolvida.

Observamos que muitas vezes aquele ambiente influencia na situação social, com 

incremento de casos de gestantes com sífilis pelo ambiente a que essa mulher está 

submetida. 

...Olha só, na região onde eu trabalhava como médica de família era 
um pouquinho mais complicado porque era uma área de risco. Então 
muitas vezes esses maridos, namorados, esses parceiros enfim, eles eram
muitas vezes até bandidos então eles não aceitavam ir dentro do ambiente
da clínica e tampouco se submeter a uma injeção, que eles não querem e 
tudo. Aí a gente explica que existem tratamento alternativos, que eles 
podem sim tomar comprimidos e aí geralmente eles aderem. Aí a gente 
explica que o bebê deles pode nascer assim e “assado”. A gente até fala 
assim algumas coisas, você quer que o seu filho fique internado no CTI? 
Porque se não estiver escrito no cartão da gestante que os dois foram 
tratados, o seu filho vai ficar fazendo tratamento. Aí eles se assustam, eles 
se magnetizam por essa informação. (E12)

Os determinantes sociais irão interferir claramente nessa situação de alta 

incidência de sífilis congênita da população da CAP 3.3 na medida que muitas vezes a 

saúde necessitaria de uma atuação não apenas no âmbito biológico do processo saúde-

doença, como mostra Buss e Filho (2007), mas sim de uma integração com a educação, 

segurança, ação social, dentre outros braços do poder público naquela comunidade.

Não, é raro. Esse tipo de, é engraçado! Dá até pra gente tentar fazer 
alguma relação..não é muito comum a gestante com alguma estabilidade 
no casamento, estabilidade emocional, social ter esse tipo de 
acometimento. Isso é mais comum pra aquelas pessoas que realmente 
tem alguma carência em algum sentido. E aí geralmente elas estão 
desassistidas pelos parceiros. (E12)

Exemplos de como uma área menos vulnerável apresenta menos casos de sífilis 

gestacional e consequentemente congênita são evidenciados no discurso de um médico 

que exerce sua ação em uma Clínica da Família em uma região com a menor incidência 

da doença dentro da área programática em estudo.
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Eu acredito, que pelo perfil da minha população, eles não teriam 
resistência [em relação ao tratamento da sífilis, como parceiro de uma 
gestante com diagnóstico da doença]. É... muitos dos meus pacientes são 
casados. Eles tem um parceiro, na maioria deles são casados, ou vivem 
juntos. E essas gestações algumas não são planejadas mas a grande 
maioria é deseja... É... Desejada, a grande maioria sem ser 100% ou 99%. 
E, eu acredito que eles seriam muito receptivos ao tratamento. A gente 
conversa muito sobre risco, né? De retransmissão, da gestação, das 
próximas gestações, caso venham a ter! Eu acho que por serem casados, 
parceiros, de longa data. Eu acredito que eles fariam o tratamento sem 
nenhuma dificuldade. (E14)

Essa percepção identificada no discurso do entrevistado é o resultado de 

experiência que o mesmo refere ter com a adesão ao tratamento de situações ou 

patologias em geral. Quando o pesquisador traz a abordagem do cunho social que uma 

doença sexualmente transmissível pode gerar em uma dinâmica familiar mesmo em uma 

família considerada estruturada, o entrevistado muda seu enfoque.

Não, não. Eu conversaria com o paciente em separado. Em 
particular. Porque talvez surjam situações em particular que ele não queira 
me contar porque está justamente na frente da companheira. Uma questão
de... de um caso... extra casamento, fora do casamento. E aí talvez isso 
até crie uma situação até meio chata. Então talvez seja interessante 
conversar com ele antes, contar o que aconteceu e daí sim, abordar entre 
o casal. (E14) 

 Mais uma vez, mesmo em uma região de maior desenvolvimento social, dentro da 

nossa área de estudo, os determinantes sociais interferem na dinâmica da relação entre o

aumento da incidência de uma doença prevenível como a sífilis congênita e o modo de 

ação da equipe de saúde nesses casos. Nessa situação abordada anteriormente temos o 

envolvimento de uma questão social que irá interferir negativamente na prática 

profissional do médico envolvido naquela assistência pré-natal daquela gestante.

Quando a gestante teve alguma relação fora do casamento ou do 
relacionamento e aí ela fica mais resistente a contar ao parceiro, porque o 
parceiro vai dizer que ele não teve! Que ele pegou dela! Aquela coisa! 
(E10)

A abordagem de uma doença sexualmente transmissível não é fácil e demanda 

uma habilidade extrema em sua condução. O profissional deve entender a sua função 

como agente de saúde. Deve estar preocupado com a unidade familiar, porém não pode 

deixar que essa preocupação supere sua função de levar o restabelecimento da condição 
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de saúde àquela gestante. Essa abordagem não é fácil, como podemos observar na fala 

de um de nossos entrevistados.

Bem mais recente. Essa moça chorou muito quando soube da 
notícia, né? Então, assim, ela, primeiro foi aquele baque, e ela, uma 
pessoa preocupada com a gestação. Em alguns minutos começou a 
sorrir... “E o bebê? Como pode ficar?” Mas o primeiro choque dela foi como
é que teve isso? Eu não sei como te dizer, cara! A sensação de ser traído. 
E tem aquela outra possibilidade também que a gente aventa às vezes 
pode ser que não seja só o esposo, a gente normalmente é um pouco 
machista até com esse tipo de situação e muitas vezes pode ser a esposa 
também. Não impede de ela ter um relacionamento, assim, extra conjugal 
mesmo grávida. Então a gente tenta sempre ter esse cuidado pra não 
botar a culpa nem em um nem em outro, como eu te falei, pra não 
sobrecarregar a família com um ônus que a saúde identificou. A ideia é 
assim! Se for pra separar, não é por causa de uma doença. Que essa 
doença, infelizmente não seja um motivo de separação. A gente tem muita 
preocupação de tratar a doença e também não desfazer famílias. O que 
mais me estressa é o cuidado pra passar uma informação dessa de um 
jeito que seja a é uma namorada antiga! Sem destruir uma família. (E5)

Essas questões relacionadas ao comportamento social não são fáceis de serem 

abordadas. Porém é fundamental que o profissional de saúde esteja apto a fazê-lo. A 

consequência de uma não abordagem ou até mesmo de uma estratégia terapêutica 

incompleta levarão a uma inadequação do tratamento daquela mulher e 

consequentemente no diagnóstico da doença no recém-nascido. 
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6.4 - O ACOMPANHAMENTO / SEGUIMENTO DA CRIANÇA COM O 
DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS CONGÊNITA

O manejo da sífilis congênita depende de uma série de condutas que foram 

transformadas em rotina pelo Ministério da Saúde. Magalhães et al (2012) reforçam que 

esses protocolos de seguimento de crianças nascidas de mães com sífilis gestacional 

devem ser adotados e são baseados em três aspectos: diagnóstico e adequação do 

tratamento, evidência clínica, laboratorial e radiológica da doença na criança e 

comparação da titulação do VDRL materno com o do bebê nos primeiros dias de vida. 

Silva (2014) mostrou em seu estudo que os profissionais de saúde apesar de 

conhecerem o protocolo de investigação diagnóstica e o tratamento da sífilis gestacional, 

ainda assim, conduzem de maneira inadequada essas situações. Algumas falhas nesse 

processo de diagnóstico e conduta dos casos da sífilis gestacional passam principalmente

pela adequação do tratamento do parceiro e posterior controle de cura dessas gestantes. 

Neste trabalho foi demonstrado que os profissionais de saúde não dão o devido valor a 

um tratamento adequado do parceiro, e consequentemente expõe essa gestante a um 

risco aumentado de reinfecção. E esse evento acaba por acontecer, passando 

desapercebido pela equipe da atenção de pré natal, pois não há uma preocupação em 

realizar o controle de cura da doença com titulações decrescentes de VDRL, conforme 

orientação do Ministério da Saúde.

Em nosso campo de pesquisa nos anos de 2014 e 2015 coletamos alguns dados 

da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro que nos esclarecem sobre a situação

da sífilis congênita tanto no município quanto na CAP 3.3.

Em 2014, a população da CAP 3.3 era de 942.051 habitantes. Em relação à 

natalidade nesta área, foram 12947 nascidos vivos, onde 65,91% das gestantes realizou 

um pré-natal com 7 ou mais consultas.  A área apresentou uma taxa de mortalidade 

infantil de 12,74 óbitos para cada 1000 nascidos vivos. Em número absoluto tivemos 165 

óbitos em menores de 1 ano. Além disso, tivemos 127 óbitos fetais nesse mesmo período,

envolvendo situações de abortamento e natimortalidade. 

Relembrando alguns dados mais recentes do ano de 2015, já citados anteriormente

neste trabalho e que foram colhidos diretamente com a Secretaria Municipal de Saúde em

sua Coordenação de Análise de Situação da Saúde (CAS/SVS/SUBPAV/SMS-RJ), 

tivemos 476 casos de sífilis gestacional, culminando em 358 casos de sífilis congênita, 

que podem conter crianças hoje em acompanhamento, óbitos fetais ou neonatais.
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Se formos estratificar os casos notificados por área de residência informada pela 

família, dividimos os 476 casos de sífilis gestacional e os 358 casos de sífilis congênita 

por cada bairro de residência conforme mostram as tabelas a seguir:

Tabela 5: Casos notificados de sífilis gestacional dentro da CAP 3.3 por bairros em 2015

Casos notificados de sífilis gestacional dentro da CAP 3.3 por bairros

Bairro Casos Bairro Casos Bairro Casos

Acari 28 Engenheiro Leal 1 Quintino Bocaiuva 14

Anchieta 28 Guadalupe 18 Ricardo de Albuquerque 11

Barros Filho 14 Honório Gurgel 8 Rocha Miranda 19

Bento Ribeiro 14 Irajá 44 Turiaçu 5

Campinho 5 Madureira 35 Vaz Lobo 8

Cascadura 18 Marechal Hermes 9 Vicente de Carvalho 10

Cavalcanti 7 Oswaldo Cruz 4 Vila da Penha 5

Coelho Neto 21 Parque Anchieta 2 Vila Kosmos 12

Colégio 24 Parque Colúmbia 0 Vista Alegre 2

Costa Barros 74 Pavuna 36  Total: 476
Fonte: Coordenação de Análise de Situação da Saúde (CAS/SVS/SUBPAV/SMS-RJ), 2016.

Tabela 6: Casos notificados de sífilis congênita dentro da CAP 3.3 por bairros em 2015

Casos notificados de sífilis congênita dentro da CAP 3.3 por bairros

Bairro Casos Bairro Casos Bairro Casos

Acari 30 Engenheiro Leal 3 Quintino Bocaiuva 8

Anchieta 18 Guadalupe 12 Ricardo de Albuquerque 10

Barros Filho 4 Honório Gurgel 1 Rocha Miranda 16

Bento Ribeiro 4 Irajá 44 Turiaçu 5

Campinho 3 Madureira 26 Vaz Lobo 9

Cascadura 14 Marechal Hermes 7 Vicente de Carvalho 13

Cavalcanti 11 Oswaldo Cruz 7 Vila da Penha 6

Coelho Neto 14 Parque Anchieta 1 Vila Kosmos 3

Colégio 10 Parque Colúmbia 0 Vista Alegre 2

Costa Barros 45 Pavuna 32 Total: 358
Fonte: Coordenação de Análise de Situação da Saúde (CAS/SVS/SUBPAV/SMS-RJ), 2016

Após a análise destes dados apresentados, podemos constatar que em uma área 
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de alta densidade populacional e com uma cobertura da Estratégia Saúde da Família de 

48,2% desta população, com a quantidade de casos tanto de sífilis gestacional quanto de 

sífilis congênita distribuídos por praticamente todos os bairros da área, esperaríamos que 

os médicos que ali atuam tivessem grande experiência na condução destes casos.  

Outra análise importante a ser feita tem relação com os casos de sífilis congênita 

obrigatoriamente se relacionarem com a presença da sífilis gestacional. Observamos que 

em alguns bairros, a incidência de sífilis congênita supera a incidência do componente 

gestacional da doença. Como as notificações são feitas em dois momentos distintos e sua

estratificação nos bairros é feita a partir do endereço de moradia da família, identificamos 

que houve uma falha no diagnóstico ou subnotificação de alguns casos de sífilis 

gestacional, durante o pré natal. Ou a doença não foi identificada no momento certo pela 

não realização dos exames sorológicos nos momentos indicados no pré natal. A 

notificação de um novo caso de sífilis gestacional deveria ser notificada pela atenção 

terciária quando o diagnóstico é feito na admissão desta paciente, logo a ausência de pré 

natal ou falha na notificação da atenção primária não justificaria esses números 

discrepantes. Portanto, a notificação da sífilis congênita é uma obrigação da atenção 

terciária logo após o diagnóstico deste recém-nascido ainda na maternidade. Já a 

notificação da sífilis gestacional apesar de ser uma obrigação da atenção primária ainda 

durante o pré natal, passa por uma segunda oportunidade de notificação no momento que

essa mulher é admitida na maternidade e sua investigação sorológica é atualizada.  

Através do nosso levantamento, dentre os 75 médicos participantes do estudo que 

nos devolveram os questionários, a grande maioria, 81,4% (61 médicos) se reconhece 

como o profissional responsável pelo seguimento dos bebês com sífilis congênita. Apenas

8% acreditam que esse seguimento deveria ser feito somente pelo médico pediatra e 

9,3% informaram que o seguimento desses pacientes deveria ser feito pelo infectologista 

pediátrico. Um médico não respondeu a essa pergunta. 
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Porém, dentre esses 61 médicos que se reconhecem como responsáveis pelo 

seguimento dessas crianças, 4 admitem que seria ideal um acompanhamento conjunto 

entre o médico de família e o pediatra e 2 acreditam ser necessário um acompanhamento 

conjunto entre o médico de família e um infectologista pediátrico.

Desde 2011 o município do Rio de Janeiro determinou através de sua Carteira de 

Serviços que o seguimento desses bebês, mesmo considerados de risco, deve ser feito 

pela atenção primária. (RIO DE JANEIRO, 2011).

Portanto, esses profissionais deveriam ter o conhecimento da identificação e do 

manejo desses recém-nascidos, no momento do “Acolhimento mamãe-bebê”, evento que 

deveria ocorrer na primeira semana de vida da criança inserida no território de cobertura 

da equipe de Saúde da Família ou imediatamente após a alta da maternidade se isso 

ocorre num período posterior. Da mesma forma, o médico de família deverá ter 

competência para acompanhamento do seguimento.

Não foi o que constatamos através das respostas dadas as 21ª e 22ª perguntas do 

questionário aplicado aos médicos participantes da pesquisa. Quando perguntados sobre 

os casos recebidos na atenção básica de uma criança com diagnóstico de sífilis 

congênita, se existiria alguma conduta a ser traçada pelo médico generalista que faria 

esse seguimento, a grande maioria, 94,6% (71 entrevistados) respondeu que sim. Na 

sequência, o médico foi indagado sobre qual conduta deveria adotar neste seguimento. 

Essa pergunta foi propositalmente aberta para o profissional poder descrever 

Figura 15: Profissional que acompanha as crianças na atenção básica



97

livremente sobre a sua prática no manejo desses casos. 

Agrupamos todas as respostas em grandes categorias, apresentadas a seguir:

Condutas inadequadas foram respondidas em 21 questionários (28%). Consideramos 

como condutas inadequadas situações que nada teriam relação a abordagem dos recém-

nascidos com sífilis congênita apresentadas nas respostas, como por exemplo “Uso de 

antibioticoterapia conforme protocolo para o caso”, “ultrassonografia transfontanela, 

ecocardiograma” ou “encaminhar ao pediatra”. Essas situações podem fazer parte da 

condução de um caso de sífilis congênita durante o seu manejo ambulatorial, porém não 

fazem parte do protocolo de seguimento determinado pelo Ministério da Saúde.

Condutas adotadas pela atenção terciária foram respondidas como se devessem 

ser realizadas no seguimento dos bebês na atenção básica por 9 médicos (12%), como 

tratamento com penicilina procaína por 10 dias ou rastreio do recém-nascido com 

radiografia de ossos longos e hemograma.

O total de 28 médicos responderam que devem fazer o seguimento seriado através

de um teste não treponêmico quantitativo (VDRL). Porém apenas 7 (9,3% do total da 

amostra) informaram os períodos corretos para a solicitação dos exames e seu critério de 

cura. Relembramos que esses exames devem ser solicitados com 1,3,6,12 e 18 meses de

vida da criança e consideramos como cura quando se temos 2 exames negativos 

consecutivos. Já os outros 21 médicos (28%), citaram a necessidade do seguimento com 

VDRL, mas não identificaram os períodos a serem solicitados.

Também responderam sobre a necessidade do acompanhamento oftalmológico, 

neurológico e/ou audiológico exclusivamente 8 entrevistados (10,6%). Porém no total, 15 

entrevistados citaram a necessidade de acompanhamento oftalmológico, 13 falaram sobre

o seguimento neurológico e 10 abordaram sobre a investigação audiológica. 

Apenas 7 médicos (9,3%) responderam conforme exige a orientação do protocolo 

do Ministério da Saúde, onde além do seguimento seriado do VDRL, é necessário o 

seguimento neurológico, oftalmológico e audiológico. Porém nenhum dos pesquisados 

abordou a necessidade de uma nova amostra de liquor para investigação do controle de 

cura dos casos de neurossífilis. 

Finalizando a abordagem, 2 pesquisados responderam não saber como realizar 

este seguimento. 

Através da análise de todas essas respostas agrupadas, identificamos que o 

médico de família não está familiarizado com a abordagem e o seguimento desses recém-

nascidos que chegam às Clínicas da Família com o diagnóstico de sífilis congênita. 
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Quando passamos a analisar o conteúdo das falas dos entrevistados, parte deles 

relatou não ter tido contato com casos de sífilis gestacional, apesar da grande maioria dos

pesquisados relatar que realiza o pré-natal. Como já dito anteriormente, apenas um dos 

entrevistados nos informou que não realizava consultas de pré-natal.

Eu ainda não passei por situação de sífilis positiva em gestante. Eu 
já tive sífilis positiva em homens. Um casal de homossexual e um homem 
agora na nossa equipe também tá com o VDRL positivo. Mas em gestante 
não tive essa oportunidade. (E14)

Quando a abordagem se volta para a sífilis congênita, o resultado da nossa 

pesquisa passa a ser ainda mais assustador. Dos 15 entrevistados, apenas 4 referiram ter

tido alguma experiência com crianças diagnosticadas com a doença.

Dentre os que relatam experiências com sífilis congênita, o discurso comum era 

como se fosse um erro de abordagem dos profissionais da atenção terciária. Ou seja, a 

gestante apesar de ter feito o tratamento no pré-natal, ao ser admitida na maternidade e 

não apresentar a comprovação documental do tratamento é considerada como paciente 

com doença em atividade. Apesar de reconhecer que a gestante pode realmente ter sido 

tratada adequadamente, a atitude da atenção terciária é a correta, em detrimento do 

pensado pelo médico de família. A orientação do protocolo para manejo da sífilis 

congênita (BRASIL, 2006) seria considerar a gestante como inadequadamente tratada (já 

que não trouxe comprovação do tratamento) e investigar o recém-nascido. Caso alguma 

alteração seja encontrada, proceder tratamento. Este problema seria totalmente resolvido 

se tivéssemos o cadastro único do SUS em atividade e o prontuário eletrônico.

Na verdade, o que que aconteceu. A experiência que eu tive foi até 
há pouco tempo atrás. A gestante fez o tratamento de sífilis durante a 
gestação. Fez bonitinho, tava com tudo direitinho. Só que ela perdeu a 
documentação. Então foi tida como sífilis congênita porque ela não teve 
como bancar o... mostrar o documento [cartão da gestante]. E aí a 
maternidade levou como sífilis congênita e tratou o bebê. O bebê ficou 
internadinho. Teve alta pra cá pra gente mas a gente fez o seguimento com
o VDRL e não teve nada demais não. Tava, inclusive tava escrito no papel, 
no cartão da gestante o tratamento. Mas de algum, por alguma maneira 
eles não consideraram. Essa foi a experiência que eu tive, vamos botar um
ano atrás, mais ou menos. (E2)

Outro entrevistado segue pela mesma linha de raciocínio, referindo ter feito o 
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tratamento adequado porém com o diagnóstico da sífilis congênita feito pelo rastreio do 

bebê na maternidade.

Então, o que que acontece... A gente tem casos suspeitos de sífilis 
congênita que a gente recebe da maternidade. Que a gente fez o pré natal 
e que a gente tratou adequadamente a gestante... e o parceiro... E foi dado
como sífilis congênita pelo exame da maternidade. E a gente continuou o 
acompanhamento. O que eu lembro agora de caso que eu tô 
acompanhando... Foi na verdade que eu peguei no início do 
acompanhamento. Foi de pré natal feito fora daqui. Aí, realmente, a gente 
tem menos informação. A gente não sabe como foi o pré natal. Aí 
realmente... é... realmente teve essa sífilis congênita. (E15)

Portanto, no caso observado pelo relato do entrevistado, a conduta da equipe da 

atenção terciária foi adequada e ao receber este bebê, cabe a equipe da atenção básica 

dar o seguimento deste caso até, minimamente, se afastar complicações da doença.

  Eu me lembro de um quando eu cheguei aqui. Eu não me lembro 
de outro. Se teve um, foi muito pouco... Um que a moça já tinha sido 
tratada e a criança também. A gente veio acompanhando... ela tinha sido 
encaminhada. Agora não me lembro. Foi há quatro anos atrás! (E5)

Além da dificuldade no reconhecimento dos casos de sífilis congênita pelos 

profissionais da atenção básica, outro problema relatado por um dos entrevistados foi no 

êxodo do território daquela família cuja criança está sendo acompanhada seguindo o 

protocolo da sífilis congênita. 

Sim, sim... Nós aqui na equipe hoje nós temos 3 casos de, é... 
crianças acompanhadas por conta de sífilis congênita. Nenhuma foi... é... 
diagnosticada no nosso pré natal.  Nenhuma gestante nossa teve em 
acompanhamento aqui sífilis gestacional. Foram mulheres que se 
mudaram pro território depois do nascimento dessas crianças, então, são 
puérperas que acabaram vindo pro território depois... e a gente acabou 
fazendo o acompanhamento dessas crianças. Mas não foram 
diagnosticadas aqui. Uma veio de São Paulo. A gente segue o protocolo de
acompanhamento dela. É... as outras são do Rio mesmo, mas vieram pós 
parto aqui pra unidade. As vezes a gestante mora em outro lugar, quando 
tem o bebê vem pra mãe poder ajudar. Isso é muito comum. E também é 
comum que assim que essas crianças fiquem um pouquinho maior elas 
saiam do território. Isso é uma coisa que a gente observa bastante, essa 
rotatividade de paciente. Então, muitas vezes essa criança fica aqui 
durante um tempo limitado. As vezes antes de completar um ano ela já 
saiu do território. Ele veio. A gente absorve porque ela acaba fazendo parte
da família, mesmo que temporariamente. Você faz a acompanhamento e 
ela acaba indo embora depois. É muito comum. No caso dessa gestante 
foi isso que aconteceu. Agora caso de gestante que a gente acompanha 
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desde o primeiro trimestre, vem fazendo o pré natal de rotina, nós não 
temos aqui nenhum caso de sífilis congênita na nossa área não. (E1)

Essa dificuldade na manutenção do cuidado desses bebês seria facilmente evitável

caso houvesse uma linearidade na assistência dentro de um mesmo sistema de saúde. 

Em nosso país o sistema de saúde deveria ser único, o que representa que o cuidado não

será interrompido em situações como a abordada pelo entrevistado. Nesses casos esse 

bebê seria acolhido por outra equipe que teria disponível todas as informações da 

condução do caso prestado pela equipe inicial e apenas daria sequência na condução do 

caso seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. Porém, como cada unidade é 

independente na produção de documentos de registro, isso impossibilita essa estratégia.  

Apesar destes relatos de experiências de casos, as falas mais frequentes foram de 

não ter tido nenhuma experiência com casos de sífilis congênita. 

Não cheguei a pegar nenhum caso assim. Graças a Deus! Todos 

ficam bem... Assim... Graças  a Deus! (E7)

Nunca tive caso de sífilis congênita então eu não tenho como te falar 

sobre isso. (E9)

Levando em consideração os relatos dos profissionais que nunca tiveram a 

oportunidade de acompanhar nenhum caso da doença, passamos a questioná-los qual 

seria a abordagem dos mesmos no momento em que se deparassem frente a um caso de

sífilis congênita para o seguimento em sua equipe. Frente a essa questão, os 

entrevistados admitiram sua dificuldade nesta eventual abordagem e que precisariam 

recorrer ao material teórico para auxiliá-los em suas condutas. 

Eu não lembro! [Entrevistador: Mas se tivesse?] Eu acho que teria 
bastante dificuldade. … Eu já nem lembro mais o que que faz com um 
bebê... Já não lembro... Teria que ler... Estudar isso de novo! (E13)

Não.  [Entrevistador: Mas quando pegar? Terá dificuldade?] Talvez 
sim... Mas por falta de contato. Mas eu poderia pegar algumas referências 
e ler. Sem problema. (E14) 

Novamente, assim como fizemos na avaliação dos conhecimentos dos 

profissionais através de situações comuns de serem encontradas na prática clínica da 
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gestante, utilizamos esta estratégia para avaliarmos os conhecimentos desses mesmos 

profissionais, mas agora na condução dos casos de sífilis congênita. 

Ao analisar as respostas dos questionários preenchidos pelos médicos da família 

da CAP 3.3 identificamos que 16 participantes (21,3%) consideram que se a gestante tiver

sido adequadamente tratada e se não houver alterações clínicas, radiológicas, 

hematológicas e/ou liquóricas e a sorologia for negativa, deve ser feita com Penicilina 

Benzatina, no esquema de dose única. Outros 35 médicos (46,6%) consideram que se 

houver alteração liquórica, o tratamento deverá ser feito com penicilina G cristalina por 10 

dias. E 42 (56%) médicos consideram que se a gestante foi inadequadamente tratada e 

se houver alterações clínicas e/ou sorológicas e/ou radiológicas e/ou hematológicas, com 

o liquor normal, o tratamento deverá ser feito com penicilina G cristalina intravenosa ou 

penicilina procaína intramuscular, ambos os tratamentos por 10 dias.

Essas 3 situações são consideradas como condutas adequadas a serem adotadas 

ainda na maternidade frente a essas situações clínicas. Apenas 7 (9,3%) levaram em 

consideração todas essas situações como corretas na abordagem a esses recém-

nascidos e 2 médicos (2,6%) se abstiveram de responder essa pergunta. 

Mais uma vez observamos a não familiaridade desses profissionais com as 

informações que deveriam saber para terem um manejo adequado deste paciente no 

momento de acolhimento em sua unidade para posterior seguimento. 

O quadro de maior gravidade da sífilis congênita acontece quando temos um 

comprometimento de sistema nervoso central. Na suspeita da sífilis congênita, com um 

exame confirmatório do liquor do recém-nascido, obrigatoriamente deve ser feita a 

investigação para neurossífilis.

Guinsburg e Santos (2010) relatam que há grande dificuldade na confirmação de 

um diagnóstico de certeza da neurossífilis, visto que as alterações liquóricas relacionadas 

a bioquímica e a celularidade do liquor são inespecíficas, associadas a uma sorologia 

liquórica pouco sensível. Mesmo assim, a investigação neurológica a partir da análise do 

liquor permanece imprescindível na investigação de casos suspeitos de sífilis congênita.

O diagnóstico de neurossífilis não pode ser totalmente excluído, porém torna-se 

improvável, quando temos resultados normais do liquor. Seguindo o Protocolo de 

Diretrizes para o Diagnóstico da Sífilis Congênita (BRASIL, 2015), o quadro de 

neurossífilis é possível quando temos alterações na celularidade, com a presença de mais

de 25 células brancas /mm³ no sangue. Ou um aumento de proteína liquórica maior que 

150mg/dL. Esses valores são levados em consideração nos primeiros 28 dias de vida, ou 
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seja, apenas no período neonatal. Após esse período, temos como valores de referência 

uma celularidade inferior a 5 células/mm³ ou uma proteína liquórica maior que 40mg/dL. 

Quando temos um VDRL liquórico positivo, sem que haja contaminação de sangue 

durante a punção lombar, temos um diagnóstico confirmado de neurossífilis.

Essas informações são fundamentais para o diagnóstico da sífilis congênita com 

comprometimento neurológico e implicarão numa possibilidade específica de tratamento. 

Além da necessidade do seu conhecimento pelo profissional que assiste esse recém-

nascido nas maternidades, também serão importantes durante o seguimento desse bebê 

nos primeiros meses de vida. Os bebês com o diagnóstico de neurossífilis precisarão ser 

submetidos a uma nova investigação liquórica com 6 meses de idade. E nesse momento 

o seguimento desde paciente estará a cargo do médico de família. 

A neurossífilis poderá acarretar, segundo Avelleira e Bottino (2006) sinais e 

sintomas neurológicos ou poderá não ter nenhuma manifestação clínica. Atrasos do 

desenvolvimento neuropsicomotor ou psicose sifilítica podem ser encontrados a longo 

prazo ou casos de comprometimento mais agudos podem evoluir com meningite ou 

encefalite agudas, que podem cursar com crises convulsivas.

Portanto, o conhecimento da neurossífilis deve fazer parte da rotina tanto do 

pediatra da atenção terciária como do médico de família que manterá esse seguimento. 

Em nosso estudo, os participantes responderam um questionamento sobre as 

alterações liquóricas presentes em um recém-nascido ainda durante sua permanência na 

maternidade. A pergunta não teve uma abrangência dos valores de referência, apenas foi 

feita a referência ao conceito das alterações liquóricas presentes na neurossífilis. 

Entre as respostas disponibilizadas, encontramos 53 médicos (70,6% dos 

participantes) que consideram o quadro de neurossífilis quando ocorre a positividade do 

VDRL liquórico. Alteração na celularidade liquórica foi abordada por 19 participantes 

(25,3%). E 13 profissionais (17,3%) relataram que o diagnóstico da neurossífilis pode ser 

feito pela alteração na concentração de proteína no liquor. Apenas um pequeno 

percentual, 12% (9 entrevistados), identificou as 3 alterações possíveis no liquor para 

definição correta da neurossífilis. E por último, 3 médicos referiram erroneamente que o 

diagnóstico da neurossífilis é feito através da cultura de bactérias comuns no liquor, sendo

essa a única opção que não se relaciona a abordagem para o diagnóstico da neurossífilis.

Além de 5 participantes não optarem por nenhum item dessa questão. 

Mais uma vez, os resultados mostram que os conhecimentos do médico de família 

não são adequados sobre o diagnóstico e seguimento de um recém-nascido com sífilis 
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congênita no momento que o mesmo chega para o seu acompanhamento ambulatorial na

Clínica da Família.

Além do resultado exposto no questionário, nenhum entrevistado sequer citou a 

necessidade do seguimento dos recém-nascidos com neurossífilis ambulatorialmente, 

com repetição punção lombar para avaliação liquórica. Ao abordar sobre essa questão, 

em situação informal, fora do momento da entrevista, alguns médicos citaram 

desconhecer essa necessidade. Também referiram não haver estrutura logística nem 

conhecimento técnico para a realização do procedimento na Clínica da Família 

atualmente. 

Eu acho que pro seguimento dos bebês, o mais difícil é porque, pelo 
que eu me lembre também, como eu acabo não praticando, eu não tive 
caso. Minha lembrança fica muito lá atrás... Com certeza se eu pegasse 
um caso hoje, eu tinha que ler sobre, né? Pra poder ter a conduta 
totalmente correta. Seria o exame, né? De VDRL da criança, e talvez o 
exame não ficasse disponível tão rápido, né? Pra gente marcar um exame 
na unidade, as vezes fica marcado pra um mês e aí tem quinze a vinte dias
pra esperar pra ver esse resultado. Aí já daria a coleta seguinte do bebê. E
os encaminhamentos, né? Que teria uma avaliação auditiva, oftalmológica 
pra criança que já teve sífilis neurológica. Os encaminhamentos pra essas 
especialidades, principalmente da área pediátrica. (E3)

Esse resultado demonstra que os médicos de família não tem em seu 

conhecimento prévio a experiência necessária para reconhecer a importância do  

seguimento neurológico desses bebês, visto que a identificação do comprometimento 

neurológico da sífilis não é do domínio da maioria dos pesquisados.

A sífilis congênita é uma consequência direta da ineficiência do pré natal, porém o 

seu seguimento é fundamental para minimizar sequelas futuras para aquela criança.

A qualidade do manejo da puericultura e das consultas pediátricas também é 

dependente da qualidade do profissional que a executa. Do conjunto de profissionais 

estudados, a grande maioria respondeu que atualmente realiza consultas pediátricas 

regularmente em sua prática diária nas Clínicas da Família. Do total, 70 responderam 

consultar regularmente crianças, representando 93% dos pesquisados.
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Porém, boa parte dos médicos que realizam o seguimento pediátrico, 25% relatam 

não ter experiência prévia nessa modalidade de atendimento médico. 

Não temos dúvidas sobre ser o pediatra o especialista detentor da maior parte do 

conhecimento da saúde e doença na população pediátrica. Mas como Almeida e Zanolli 

(2011) mostram em seu estudo, o médico pediatra tem sua ação criticada por ter seu foco 

Figura 16: Faz consultas de crianças

Figura 17: Experiência em atendimento de crianças
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no referencial biomédico e consultório médico. Os autores criticam algumas 

peculiaridades na maneira como o pediatra age em sua rotina diária em uma clínica da 

família, enquanto especialista. Os principais aspectos observados são o não envolvimento

desse profissional no trabalho da equipe, a sua pouca ação frente a aspectos 

psicossociais, uma pequena interação com a família e no território de ação. Nesse 

trabalho, os autores demonstram sua experiência num contexto de atendimento 

compartilhado entre o médico de família e o médico pediatra. Apesar de ser o profissional 

mais gabaritado na condução médica de um problema de saúde da criança, a sua ação 

precisa ser complementada com uma visão mais humanista e ampla daquela criança, 

pensamento compartilhado por Almeida e Zanolli (2011) em seu estudo.

Por outro lado, notamos em nossa pesquisa de campo a quase inexistente 

experiência dos médicos de família com o manejo de situações inerentes ao período 

neonatal dessas crianças e principalmente na experiência no manejo e condução dos 

recém-nascidos e lactentes que chegam para consultas de puericultura ou até mesmo 

acompanhamento pediátrico com o diagnóstico de sífilis congênita. 

Alguns médicos de família são claros nessa demanda, verbalizando a necessidade 

durante a nossa conversa: 

Eu acho que hoje a Clínica da Família deixou de ser básica. Agora 
tem muita coisa que acaba sendo nível secundário, terciário. A gente tá... 
Isso é uma coisa que sinto falta... dos especialistas como apoio. ...Não 
fecha tudo, porque é muito acima da nossa capacidade. Eu acho que é 
sempre muito necessário o estudo. Esse fluxo dos especialistas pra gente 
e até... precisa de um número de especialistas. Hoje em dia, na saúde 
pública eu acho bacana que tem a clínica da família, mas a especialidade 
é importante pra gente. (E5)

Essa integração desejável entre os níveis de complexidade da atenção à saúde é 

abordada por Almeida et al (2013) em um trabalho onde foram observadas algumas 

estratégias utilizadas em quatro capitais brasileiras e o modelo de saúde da Espanha. 

Em sua abordagem dentro do Brasil, os autores identificam que essa comunicação 

entre os médicos generalista e especialista ainda é muito difícil, conforme também 

evidenciado em nosso trabalho. Dentre as estratégias abordadas neste estudo temos uma

que ainda está longe da realidade das Clínicas da Família do município do Rio de Janeiro,

que seria a telemedicina (através de teleconsulta ou teleconferência). Dentro das 

unidades estudadas por este trabalho, essa modalidade de integração não existe e nem 

foi mencionada pelos entrevistados. 
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Porém uma estratégia abordada por Almeida et al (2013) e que funciona em 

algumas Clínicas da Família na CAP 3.3 seria baseada em uma relação direta entre o 

médico generalista e o especialista. Essa modalidade de consulta compartilhada é 

conhecida como matriciamento e ocorre nas unidades de saúde da família. 

O matriciamento serve para diminuir a distância entre os médicos generalistas e 

especialistas, trabalhando na lógica da resolução dos problemas encontrados naquele 

paciente, os quais o generalista não seria capaz de resolver por não ter experiência prévia

sobre aquele tema. Neste o momento, o médico especialista traz sua experiência na 

condução do caso de maneira compartilhada com o generalista. 

Segundo Almeida et al (2013) o matriciamento prevê que os especialistas sejam 

base de apoio aos profissionais que atuam na atenção básica, por meio de interconsultas,

discussão de casos clínicos ou até mesmo através de capacitações.

A presença do especialista dentro da equipe da clínica da família é prevista desde 

a criação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). Em nosso campo de estudo 

existem poucos NASF, porém algumas clínicas da família funcionam em unidades de 

saúde mistas. Ou seja, essas unidades além das equipes de Saúde da Família contam 

com médicos especialistas que, muitas vezes, trabalham com os médicos generalistas 

nesta dinâmica de matriciamento. 

Esse ponto foi considerado positivo por todos os médicos entrevistados que 

dispõem desta possibilidade em sua dinâmica de trabalho. 

  Aqui a gente faz todo o acompanhamento na unidade básica. 
Coincidência aqui é uma unidade B, então assim, um CMS que tem 
pediatra aqui na unidade, então a gente consegue aqui uma avaliação 
muito mais, é... fácil. Se eu precisar de uma avaliação do pediatra, eu 
consigo diretamente. Basta eu solicitar o profissional. Eles aqui são todos 
solícitos. Pelo menos todas as vezes que eu precisei, eles tiveram 
disponíveis a auxiliar. Agora não sei te dizer o fluxo de uma unidade A, 
onde não há pediatras... só tem realmente médico da atenção básica. Aqui 
nós temos, por se tratar de uma unidade que atende outros tipos de 
pacientes, outros especialistas, inclusive o pediatra. Então a gente 
consegue... Facilita bastante, sem dúvida. Então eu não preciso porque, 
principalmente o dia em que tudo é feito via marcação do sistema, até nas 
vezes que você precisa de uma resposta rápida, ou de uma... As vezes 
nem é uma resposta, é só alguém pra que te fazer uma avaliação conjunta.
Uma interconsulta mesmo! É... as vezes a gente não tem isso no sistema. 
Aqui a gente tem essa possibilidade na nossa unidade de ter o pediatra 
disponível. (E1)

O que acaba acontecendo na maioria das equipes é a condução dos casos das 
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crianças sem a visão do especialista em paralelo. Nos casos da sífilis congênita, o manejo

da doença começa a partir dos dados e condutas adotados no pré natal. A partir do 

nascimento deste bebê, filho de mãe com sífilis gestacional, independente da abordagem 

da equipe no pré natal, o rastreio do recém nascido passa a ser feito ainda na 

maternidade, nos primeiros dias de vida. (BRASIL, 2015) 

Caso haja alterações na investigação inicial, preconiza-se o tratamento deste bebê.

Caso o tratamento da gestante seja adequado e o rastreio deste recém nascido seja 

negativo, indica-se o seguimento deste bebê na rede de atenção básica. 

Utilizamos nesse momento dados colhidos em nossas entrevistas com os médicos 

de família para realizar uma análise mais detalhada sobre essa situação. Notamos que 

muitos dos profissionais entrevistados associam o diagnóstico da doença como apenas 

consequência de sua intervenção no pré natal. Todos são unânimes em tentar se 

dissociar da “culpa” por algum caso de sífilis congênita que exista em sua equipe. 

Os casos de sífilis congênita que nós temos aqui não são... Não 
foram nossa equipe diretamente. Não foram acompanhados por nosso pré 
natal. Então quando elas entraram na área. Já tinham o diagnóstico... Já 
tinham o papel [ficha de notificação] de sífilis congênita. (E1)

O discurso do profissional é evidente na tentativa da sua não responsabilidade no 

diagnóstico da doença congênita. Em sua fala o profissional se defende, alegando que 

realizou todo o tratamento da gestante no pré natal conforme orientação do protocolo do 

Ministério da Saúde e, mesmo assim, em investigação diagnóstica protocolar em 

maternidade a sífilis congênita é diagnosticada.

O manejo de um recém-nascido logo após o seu nascimento, cuja mãe teve sífilis 

gestacional, independente de sua condução no pré natal, não faz parte da rotina do 

médico de família. Muitas vezes essa inexperiência nesse tema faz com que esse 

profissional tenha essa postura defensiva na abordagem do tema. 

O seguimento posterior desse bebê exige cuidados específicos, dependendo do 

rastreio inicial feito na maternidade. A abordagem do recém-nascido com sífilis congênita 

é feita obrigatoriamente na maternidade onde esse bebê nasceu, independente de ter 

sido feito ou não no local onde essa gestante realizou o pré natal.

Portanto, na assistência terciária, essa gestante é rastreada novamente para sífilis 

gestacional, assim como seu filho para sífilis congênita, como determina a Portaria do 

Ministério da Saúde número 766, em seu artigo primeiro, de 21 de dezembro de 2004: 



108

Expandir para todos os estabelecimentos hospitalares 
integrantes do SUS, conforme dispõe a Portaria GM/MS nº 569, de 1º de 
junho de 2000, a realização do exame VDRL (código 17.034.02-7) para 
todas as parturientes internadas, com registro obrigatório deste 
procedimento nas AIH de partos. 

A investigação e o posterior seguimento desse recém nascido sim, serão 

dependentes das condutas adotadas pela equipe da Clínica da Família durante o pré 

natal.

Esse roteiro de investigação já foi exposto e discutido no capítulo 1 deste trabalho. 

Independente do resultado dessa investigação, esses bebês, tratados ou não na 

maternidade, obrigatoriamente serão absorvidos pela atenção básica e o médico de 

família será o responsável pelo seguimento da sífilis congênita pelos primeiros 2 anos de 

vida da criança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Iniciamos a nossa discussão com uma problemática abordada por Saraceni et al 

(2005), com um alerta que a sífilis congênita no município do Rio de Janeiro deixou de ser

um evento sentinela pela sua magnitude. Nem o tratamento simples, efetivo e de baixo 

custo, associado às medidas instituídas no pré natal tem surtido efeito frente a essa 

ascensão de casos. Um diagnóstico precoce da sífilis gestacional, preferencialmente 

ainda no primeiro trimestre do pré natal é essencial para uma prevenção efetiva do bebê e

sua família. Quando obtemos sucesso nessa abordagem e intervenção precoce, a sífilis 

congênita, que seria a consequência trágica desse evento, não deverá ocorrer. 

Pela lei 9.263 de 12 de Janeiro de 1996 da Presidência da República, toda mulher 

tem direito a assistência pré natal. O desejável seria uma cobertura de 100% do pré natal 

nas gestantes do nosso país. Almeida e Barros (2004) em seu estudo na cidade de 

Campinas mostram que a atenção ao pré natal se relaciona com o aumento ou redução 

da mortalidade neonatal. Nesse estudo, mães que tiveram dificuldade em iniciar o pré 

natal, que fizeram menos de cinco consultas, que não fizeram a maior parte das consultas

com o mesmo médico, além de outras variáveis, tiveram um desfecho mais desfavorável 

em relação à mortalidade neonatal.

Dentro da estratégia saúde da família, um dos focos primordiais das equipes é a 

assistência à gestante. Recomenda-se que essa gestante seja absorvida pelo serviço de 

saúde no momento em que se confirma a gestação. O início precoce do pré natal, 

também foi um dos fatores que Vettore et al (2013) mostraram em seu trabalho que reduz 

o risco de trabalho de parto prematuro.

Notamos neste trabalho que realmente a cobertura do pré natal em nosso 

município teve uma melhora significativa nos últimos anos. Além disso, o conhecimento 

sobre o diagnóstico da sífilis gestacional dos profissionais que realizam a assistência pré 

natal é satisfatório. Sua atitude ao solicitar os exames, abordar tanto a gestante quando o 

parceiro em casos confirmados da doença também é realizada a contento. Porém a 

prática em si, nos mostrou que a falha predominante na condução dos casos de sífilis 

gestacional acontece pela não adesão da gestante e/ou de seu parceiro ao tratamento por

completo, seja pelas particularidades do processo terapêutico, seja pela pouca formação 

de vínculo da equipe de saúde da família com esse núcleo familiar, ocasionando a 

infecção congênita do bebê. 
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  Nesse contexto, ressaltamos a importância da prevenção da reinfecção da 

gestante. Seria fundamental a informação para essa futura mãe dos riscos que os bebê 

corre caso essa mulher se mantenha infectada pelo Treponema pallidum. 

Eu acho que uma coisa que complica muito é a educação. Foi o que 
eu falei uma época. As pessoas não sabem o que que é sífilis. Eu 
descobri sífilis na faculdade. Eu, [E14], médica, é... estudante de 
segundo grau não me lembro de sífilis. Eu lembro do HIV! É... HIV, HIV, 
HIV, HIV! Mas sífilis mesmo? … [neste momento a entrevistada fala sobre 
o conhecimento da população que atende em sua unidade] Não conhecem
a doença. Não sabem o que que é. Não tem noção ou não o que causa. 
(E14)

A fala acima, de uma das médicas entrevistadas, foi extremamente emblemática 

para identificarmos a percepção que o médico de família tem sobre esse 

desconhecimento da população, que não tem vivência dentro da área da saúde sobre a 

sífilis propriamente dita.

O primeiro passo para alcançarmos mudanças no contexto educacional de uma 

população é o direito ao acesso à informação. Esclarecendo sobre a sífilis, não só a 

doença propriamente dita, mas suas complicações no feto quando for identificada na 

gestação ou na infância. O incentivo ao uso de preservativos. A educação sexual, com 

ênfase no sexo seguro. 

A partir daí, voltarmos aos problemas sobre o tratamento da gestante propriamente 

dita. O uso da penicilina no tratamento da sífilis gestacional é fundamental, de baixo custo

e alta eficácia. Não termos estudos científicos que comprovem eficácia plena de outras 

estratégias terapêuticas. Esses estudos não teriam nem motivos para serem feitos, visto 

que a utilização da penicilina, sendo uma droga disponível, inviabilizaria a aprovação em 

comitês de ética em pesquisa para sua eventual condução. Porém, a partir de 2014, com 

a dificuldade para a obtenção da droga, estudos estão sendo conduzidos neste sentido. 

Até que tenhamos esses resultados, o uso da penicilina como droga de escolha continua 

sendo recomendado.

 A busca ativa e a sensibilização do parceiro dessa gestante continua sendo um 

desafio. A partir do momento que a cobertura da Estratégia Saúde da Família passe a ser 

plena no município, haja sensibilização da população sobre a Sífilis, como dito 

anteriormente, associada a entrada do poder público em espaços de alta vulnerabilidade 

social, talvez possamos contar com a participação ativa desse homem no processo de 

tratamento efetivo da gestante. Sem esse tratamento do parceiro de nada adianta tratar a 
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gestante, ocorrendo reinfecção da mesma. 

A integração dos níveis de atenção à saúde, com a comunicação entre a atenção 

básica e a atenção terciária precisa ser melhorada. Com o surgimento das centrais de 

regulação foi minimizado o acesso dos pacientes aos níveis de referência necessários. 

Porém a comunicação entre essas partes se mantém ineficaz. 

Todo o circuito realizado de referência da gestante da atenção básica para a 

atenção terciária, quanto o retorno da puérpera e do recém-nascido da atenção terciária 

para a atenção básica precisam ser revistos. 

Uma solução eficiente seria a implementação efetiva do prontuário eletrônico único.

Cada cidadão teria o seu registro único através no seu número do SUS e a partir daí 

qualquer profissional de saúde poderia acessar essas informações em qualquer nível de 

assistência à saúde. Essa recomendação, apesar de ser simples, esbarra ainda na 

disparidade estrutural das unidades de saúde, tendo como por exemplo o acesso a uma 

rede informatizada. A partir da implementação das Clínicas da Família, a prefeitura do Rio 

de Janeiro determinou a informatização de todas elas, porém o prontuário eletrônico 

utilizado nestas unidades não permite o acesso aos dados dos pacientes na atenção 

secundária e terciária, como por exemplo, as maternidades.

Durante nossas visitas às Clínicas da Família, identificamos a necessidade de 

diálogo por parte desses profissionais com os médicos da atenção terciária. E posso dizer

que existe reciprocidade, pois a vejo em nossa prática profissional dentro de uma 

Maternidade vinculada ao SUS nessa mesma região da pesquisa. 

 Quando abordamos o retorno das crianças com sífilis congênita para a atenção 

básica, notamos uma necessidade de uma melhor capacitação dos profissionais que lá 

atuam na condução destas crianças.

A comunicação da atenção terciária sobre os procedimentos realizados ainda na 

maternidade com esses bebês é considerada satisfatória. Porém o seguimento ainda 

dependeria da interação da atenção básica e o nível secundário de atenção a saúde, pela

necessidade de exames de maior complexidade. 

A coleta dos exames sorológicos de controle é realizada com a periodicidade 

indicada, com atrasos eventuais. O seguimento para o controle de cura com a dosagem 

seriada do VDRL é uma prática bem evidenciada dentre os médicos de família da CAP 

3.3. A periodicidade deve ser consultada no protocolo para ser feita nos prazos corretos.

Na verdade, assim, o tratamento em si, eu sei o básico mesmo. O 
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que eu sei seria o acompanhamento que aqui na unidade, na clínica da 
família gente faria um VDRL mensal até 18 meses, acho que seria isso. 
(E9)

Ainda no seguimento deste bebê com sífilis congênita, a grande dificuldade se 

encontra no acompanhamento das complicações ocasionadas ao longo do tempo pela 

doença.

O acompanhamento especializado necessita de seguimento oftalmológico, através 

do fundo de olho e a triagem auditiva com realização de potenciais evocados auditivos de 

tronco cerebral. O acompanhamento neurológico, com consultas regulares a cada seis 

meses com o neuropediatra e reavaliação de dados liquóricos a partir do sexto mês em 

bebês com neurossífilis também é outro obstáculo a um processo de trabalho adequado.

Essa condução, conforme determina o protocolo, não foi referenciada como uma 

prática comum em nenhum dos médicos que participaram do momento da entrevista na 

pesquisa.Como sugestão para um seguimento adequado dessas crianças com o 

diagnóstico de sífilis congênita, o ideal seria um acompanhamento em conjunto com a 

atenção secundária através da estruturação da rede de saúde. A unidade 

secundária/terciária de referência deveria ser capaz de acompanhar com os exames 

complementares necessários, incluindo a punção lombar, visto que esse procedimento 

não faz parte da rotina de atendimento dos médicos da atenção básica. 

Essa unidade de saúde secundária/terciária seria responsável por não só 

acompanhar as crianças, mas também capacitar, através de matriciamento, os 

profissionais que prestam a assistência aos bebês na atenção básica e que assistem os 

recém-nascidos na maternidade, pela atenção terciária.

Obviamente essas sugestões e observações não são simples de serem instituídas. 

Dependem de vontade política e de profissionais capacitados e compromissados com a 

resolução do problema. 

Para finalizar resumimos essas orientações agrupando-as em quatro classes de 

intervenções:

- Um pré-natal efetivamente realizado quantitativamente, porém qualitativamente 

de forma parcial

- Educação e conscientização, tanto da população como dos profissionais de saúde

- Informação, através de um sistema único de informação, a ser conseguido 

através da efetivação do prontuário eletrônico
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- Mecanismo de referência/contrarreferência operacional para acolhimento das 

crianças com sífilis congênita e apoio aos profissionais da atenção primária.

Esperamos ter trazido alguns elementos novos acerca dos conhecimentos, das 

atitudes e das práticas dos profissionais que atendem os bebês com sífilis congênita na 

atenção básica. E reavivado algumas questões já abordadas em estudos anteriores que 

continuam sendo de extrema relevância. 

Certamente esse estudo não se esgota por aqui, mas sim abre novas portas 

visando uma melhoria da assistência às crianças com sífilis congênita em nosso país. 
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APÊNDICE 1

QUESTIONÁRIO 

Nº questionário: ____

Projeto de pesquisa: “Conhecimentos, atitudes e práticas do médico que atua na
atenção básica no  seguimento ao Recém Nascido com sífilis congênita na AP 3.3

do Município do Rio de Janeiro”

Caro(a) colega médico(a), 
Este questionário faz parte da primeira parte da pesquisa. O objetivo é coletar 

informações dentro da Estratégia Saúde da Família sobre o atendimento do médico(a) de 
Família a criança portadora de sífilis congênita na rede de atenção básica da Prefeitura do
Rio de Janeiro, visando a elaboração de uma dissertação de mestrado sob nossa 
responsabilidade. Algumas perguntas podem ter mais de uma resposta. Gostaríamos de 
contar com a sua colaboração no preenchimento do mesmo, para tal, dispensamos a 
necessidade de identificação. Ressaltamos que a sua participação é de suma importância
para o objetivo de nosso estudo. Os resultados dessa pesquisa serão disponibilizados 
para vossa apreciação. Desde já deixo nossos agradecimentos. 

IDENTIFICAÇÃO:

1- Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino

2- Tempo de formação médica:

(   ) Menos de 6 meses (   ) Entre 6 meses e 5 anos (   ) mais de 5 anos

3- Tem alguma especialização médica: (   ) Sim (   ) Não

4- Se tem especialização, qual? _________________________________________

5-  Tem experiência prévia na Estratégia Saúde da Família: (   ) Sim (   ) Não

6- Tempo de trabalho atual na Estratégia Saúde da Família:  (   ) Menos de 6 meses 

(   ) Entre 6 meses e 1 ano (   ) Entre 1 ano e 5 anos  (   ) Mais de 5 anos

7-  Tem experiência prévia em acompanhamento clínico de pré natal: (   )Sim (   )Não

8- Faz consultas de pré natal atualmente na ESF? (   ) Sim (   ) Não
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9- Tem experiência prévia em acompanhamento de crianças:  (   ) Sim (   ) Não

10- Faz consultas de crianças atualmente na ESF? (   ) Sim (   ) Não

CONHECIMENTO SOBRE A SÍFILIS GESTACIONAL / CONGÊNITA:

11- Conhece o protocolo para sífilis gestacional e congênita do Ministério da Saúde?

(   ) Sim (   ) Não (   ) Parcialmente

12- Como teve acesso ao protocolo?

________________________________________________________________________

______________________________________________________________

13- Caso tenha lido o protocolo, teve alguma dificuldade em sua interpretação e manejo?

(   ) Sim (   ) Não (   ) Parcialmente

14- Enumere as maiores dificuldades que observou na leitura do protocolo:

________________________________________________________________________

______________________________________________________________

15- No acompanhamento da gestante, em que momento deste pré natal solicita a 

sorologia para Sífilis?  

(   ) 1º trimestre (   ) 2º trimestre (   ) 3º trimestre (   ) Todos os trimestres  

(   ) Outros – especifique: ______________________________________________

16- Ao receber o exame de VDRL materno   positivo, estando a paciente assintomática, 

qual sua conduta frente a essa paciente?

(   )  Solicito teste confirmatório

(   ) Trato a gestante com Penicilina Benzatina, 2400000UI uma única vez

(   ) Trato com esquema de Penicilina Benzatina 2400000UI cada dose, mantendo o 

tratamento por 3 semanas 

(   ) Encaminho para a atenção secundária

(   ) Outros. Especifique: _______________________________________________
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17- Ao se diagnosticar a sífilis gestacional, qual conduta deve ser adotada frente ao 

parceiro (s) dessa gestante? ____________________________________________

18- Qual o tratamento do recém-nascido com sífilis congênita na Maternidade?

(   ) Se a gestante tiver sido adequadamente tratada e se não houver alterações clínicas, 

radiológicas, hematológicas e/ou liquóricas, e a sorologia for negativa, deve ser feita com 

Penicilina Benzatina – dose única

(   ) Se houver alteração liquórica, o tratamento deverá ser feito com penicilina G cristalina

por 10 dias

(   ) Se a gestante foi inadequadamente tratada e se houver alterações clínicas e/ou 

sorológicas e/ou radiológicas e/ou hematológicas, com o líquor normal, o tratamento 

deverá ser feito com penicilina G cristalina intravenosa ou penicilina procaína 

intramuscular, ambos os tratamentos por 10 dias.

19- O que deve ser considerado laboratorialmente no líquor, para o diagnóstico de 

neurosífilis do recém-nascido durante sua permanência na maternidade?

(   ) Alteração na celularidade (   ) Alteração na proteína liquórica

(   ) Positividade do VDRL liquórico (   ) Cultura de bactérias comuns no liquor

20- Na alta da maternidade, a criança que fez o tratamento da sífilis congênita deve ser 

encaminhada para acompanhamento em que unidade:

(   ) Clínica da Família (   ) Para um Pediatra

(   ) Para um infectologista Pediátrico

(   ) Caso o tratamento seja feito adequadamente na Maternidade, não há necessidade de

acompanhar esta criança

 21- Nos casos de recebimento de uma criança com diagnóstico de sífilis congênita, existe

alguma conduta a ser traçada pelo médico generalista que faz esse seguimento?

(   ) Sim (   ) Não

22- Se a resposta anterior for sim, qual(quais)?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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APÊNDICE 2:

ROTEIRO DE ENTREVISTA

Roteiro com questões de avaliação da ação do médico frente ao paciente com sífilis:

1- Identificação do profissional: 

Nome: ___________________________________________________________

 

2- Quem faz o atendimento regular de gestantes pela Estratégia Saúde da Família? 

Existem dificuldades técnicas na realização do Pré Natal, caso o faça?

3- Quem faz o atendimento regular de crianças pela Estratégia Saúde da Família? 

Quais as dificuldades técnicas na realização da Puericultura, caso o faça?

4- Recebe informações sobre as gestantes e as crianças através dos agentes 

comunitários de saúde regularmente?  Em que momento?

5- Você participa das reuniões de equipe? Se participa, quem são os participantes 

das reuniões? Qual o objetivo dessas reuniões?

6- Perguntar sobre sua abordagem com as gestantes com o diagnóstico de sífilis 

gestacional

a) Em relação a ela

b) Em relação ao parceiro

c) Em relação a família e amigos

7- Existe um sistema de referência e contra referência entre a Maternidade e a 

Unidade Básica de Saúde?  (   ) Sim (   ) Não

7.1- Como se dá esse processo, caso aconteça?

8- Costuma receber crianças referenciadas para sua unidade após a alta da 

maternidade? 
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(   ) Sim (   ) Não

8.1- Se recebe, como acontece esse processo? 

8.2- Existe algum documento específico para essa referencia? Qual?

 

9- Recebe o resumo de alta, com as condutas traçadas para a criança na alta da 

maternidade? (   ) Sim (   ) Não

9.1- Esse resumo de alta, costuma abranger as informações necessários para o seu 

seguimento da criança? (   ) Sim (   ) Não

9.2- Quais as dificuldades encontra no manuseio do resumo de alta da criança?

10- Sobre o Protocolo do Ministério da Saúde para sífilis congênita: 

10.1- Como é o seu conhecimento sobre o protocolo do MS para condução da sífilis 

congênita?

10.2- Existem orientações da SMS-RJ para o seguimento do protocolo do MS?

11- Você considera as orientações dadas pelo MS e pela SMS-RJ  adequadas? Tem 

alguma crítica a ser feita sobre o protocolo?

12- Como recebe recém nascidos com sífilis congênita diagnosticados ao 

nascimento?

13- A partir deste recebimento, como é a rotina de acompanhamento desta criança?

14- Você tem alguma dificuldade estrutural (infraestrutura, exames complementares, 

etc) no acompanhamento especificamente dessas crianças?

Descreva:

15- Sugestões para a melhoria do cuidado da criança com sífilis congênita:

16- Descreva um exemplo de sucesso no acompanhamento de um caso de sífilis 

congênita:
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17- Descreva um exemplo de fracasso no acompanhamento de um caso de sífilis 

congênita:

18- A sífilis congênita ainda tem uma alta incidência no Município do Rio de Janeiro. 

Quais seriam os motivos que você citaria para esse problema de saúde pública?
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APÊNDICE 3:

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO OBRIGATÓRIO PARA

PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS (Questionário/Entrevista) 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA

Nome: ...........................................................................................................................................

Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) Data Nascimento: ........../........../........  

Endereço:......................................................................................................................................

 Telefone: (.....)...................................  E-mail:.......................................................................... 

Título do Protocolo de Pesquisa: Conhecimentos, atitudes e práticas do médico que atua na 

atenção básica no seguimento ao Recém Nascido com sífilis congênita na AP 3.3 do Rio de 

Janeiro.

Subárea de Investigação: Ciências da Saúde / Saúde Pública

Pesquisador responsável: Fabio Chaves Cardoso

Instituição: Universidade Estácio de Sá Endereço:  Rua do Riachuelo, 27 - Lapa - Rio de

Janeiro CEP: 20230-010 Telefone: (21) 3231-6000  Email: fchaves@bol.com.br

Avaliação do risco da pesquisa: (x) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) 

Risco Maior: Não será utilizado qualquer procedimento ou técnica invasiva, nem qualquer 

tipo de medicamento. Nesta pesquisa há riscos relacionados ao constrangimento as respostas 

dos questionamentos, porém não há riscos físicos dentro dos procedimentos que serão 

realizados. Você não será submetido a qualquer tipo de intervenção, apenas responderá ao 

questionário de acordo com seus conhecimentos, atitudes e práticas em seu ambiente de 

trabalho.

Objetivos e Justificativa: Você foi convidado a participar desta pesquisa pois é médico do 

Programa de Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro tendo 

iniciado sua atividade profissional há 6 meses, pelo menos. Esta pesquisa está sendo 

desenvolvida pelo Mestrado Profissional em Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá 

e tem por objetivo analisar a percepção dos médicos da Estratégia Saúde da Família sobre o 

seguimento e conduta de crianças com sífilis congênita recebidas na rede primária de saúde 

do município do Rio de Janeiro. 

Procedimentos: Você responderá a um questionário com 22 perguntas estruturadas, com 
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respostas diretas ou abertas. A interpretação das respostas do questionário têm por objetivo 

verificar o conhecimento e as dificuldades na condução de casos de sífilis congênita, além da 

avaliação das dificuldades e facilidades encontradas na sua prática de trabalho na atenção 

primária relacionadas ao atendimento de crianças com sífilis congênita. A interpretação das 

respostas será realizada pelo próprio investigador através de um programa de computação 

chamado Epi-Info 7.1 e os dados tabulados e interpretados no estudo em questão. Os 

questionários serão arquivados, permanecendo sob a guarda do pesquisador por 5 (cinco) 

anos. Após este período, este material será destruído.

Em um segundo momento você será submetido a uma entrevista com perguntas 

semiestruturadas, com duração aproximada de 30 minutos, sendo este procedimento gravado 

em áudio após consentimento. O entrevistador será o próprio investigador. As entrevistas 

objetivam conhecer o que pensam os médicos de família sobre a condução de casos de sífilis 

congênita, avaliando as dificuldades e facilidades encontradas na sua prática de trabalho na 

atenção primária relacionadas ao atendimento de crianças com sífilis congênita. A gravação da

entrevista, assim como o material da sua transcrição realizada pelo próprio investigador será 

arquivado em fichas individuais, permanecendo sob sua guarda por 5 (cinco) anos. Após este 

período, o material será destruído, ou seja, as gravações apagadas e o material transcrito 

incinerado.

Riscos e inconveniências: Não será utilizado qualquer procedimento ou técnica invasiva, 

nem qualquer tipo de medicamento, Nesta pesquisa você poderá ser submetido ao risco do 

constrangimento pelas respostas ao questionário a seguir. Caso sinta-se constrangido, você 

poderá desistir de sua participação a qualquer momento.

Potenciais benefícios: Embora não haja nenhuma garantia de que você terá benefícios com 

este estudo, as informações fornecidas serão úteis para analisar como vem sendo conduzidas 

as crianças com sífilis congênita recebidas na atenção básica de saúde, principalmente após 

sua alta da maternidade. Após o término da pesquisa o pesquisador poderá levar ao seu 

conhecimento os resultados obtidos, caso seja de seu interesse.

Informações Adicionais: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da 

Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo 

telefone (21) 2206-9726. Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em 

qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à 
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sua participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como 

retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa. Acredito ter sido suficientemente 

informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o 

estudo: “Conhecimentos, atitudes e práticas do médico que atua na atenção básica no 

seguimento ao Recém Nascido com sífilis congênita na AP 3.3 do Município do Rio de 

Janeiro”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo 

que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem

penalidades ou prejuízos. Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, um para o 

participante e outro para o pesquisador. 

Rio de Janeiro, _____ / _______ / _____________

_______________________________________________

Assinatura do Participante da Pesquisa 

_______________________________________________

Assinatura do Responsável da Pesquisa
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ANEXO 1:
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ANEXO 2:
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