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Resumo 

 

O Brasil vive um cenário de alta incidência de sífilis desde o ano 2010, ocasionando 

no anúncio do Ministério da saúde sobre a epidemia da doença no Brasil. A doença é 

curável, exclusiva de seres humanos e transmitida através da relação sexual a partir 

da bactéria Treponema Pallidum. A sífilis adquirida, a sífilis em gestantes e a sífilis 

congênita são os tipos possíveis da doença. Diferentemente dos demais, a sífilis 

congênita é transmitida de mãe para filho durante a gestação ou parto, caso a mãe 

não seja diagnosticada ou tratada durante o período gestacional. Este tipo de sífilis 

apresentou um aumento de 300 por cento nos registros de novos casos no país. As 

informações apresentadas são alarmantes e presumem possíveis circunstâncias 

vivenciadas no Brasil. Tendo em vista que a taxa de incidência de sífilis congênita 

aumenta intensamente, é possível afirmar que o número de novos casos de sífilis em 

gestantes, bem como a incidência de uma lacuna no diagnóstico e tratamento da 

doença também apresenta números preocupantes. Durante o pré-natal, a mãe é 

submetida ao teste de sífilis a cada trimestre e esse teste é repetido mensalmente 

caso a grávida seja diagnosticada com sífilis. Dois testes são realizados no 

diagnóstico da sífilis. O teste rápido é utilizado como primeiro teste e apresenta seu 

resultado em no máximo 30 minutos. Caso seu resultado seja reagente (há presença 

do agente etiológico), o indivíduo deve realizar o segundo teste, o VDRL, em que tem 

seu resultado apresentado em cerca de sete dias. Devido à gravidade do cenário em 

que o bebê pode ser submetido, caso o indivíduo seja uma gestante, o tratamento 

com penicilina benzatina deve começar imediatamente, ou seja, antes mesmo do 

recebimento do VDRL. É curioso pensar que, com a diminuição dos casos de sífilis 

congênita, há uma diminuição dos casos de sífilis para uma futura população. O 

acompanhamento correto do pré-natal, bem como a execução adequada das 

instruções de tratamento da doença devem ser seguidas para que a sífilis, que é 

milenária, passe a ficar apenas na história do Brasil. 

 

Palavras-chave: Sífilis; sífilis congênita; gestante.  



 

5 

Abstract 

 

Brazil has experienced a scenario of high incidence of syphilis since 2010, leading to 

the announcement of the Ministry of Health about the epidemic of the disease in Brazil. 

The disease is curable, unique to humans and transmitted through sexual intercourse 

from the bacterium Treponema Pallidum. Syphilis acquired, syphilis in pregnant 

women and congenital syphilis are the possible types of the disease. Unlike the others, 

congenital syphilis is transmitted from mother to child during pregnancy or childbirth if 

the mother is not diagnosed or treated during the gestational period. This type of 

syphilis showed a 300 percent increase in registrations of new cases in the country. 

The information presented is alarming and presumes possible circumstances 

experienced in Brazil. Given that the incidence rate of congenital syphilis is increasing 

sharply, it is possible to state that the number of new syphilis cases in pregnant women, 

as well as the incidence of a gap in the diagnosis and treatment of the disease, also 

presents worrying numbers. During prenatal care, the mother undergoes syphilis 

testing every trimester and this test is repeated monthly if the pregnant woman is 

diagnosed with syphilis. Two tests are performed in the diagnosis of syphilis. The rapid 

test is used as the first test and results in a maximum of 30 minutes. If the result is 

reactive (there is an etiological agent present), the individual should perform the 

second test, the VDRL, which has its result presented in about seven days. Due to the 

severity of the scenario in which the baby may be subjected if the individual is a 

pregnant woman, treatment with benzathine penicillin should begin immediately, in 

other words, even before receiving the VDRL. It is curious to think that with the 

decrease in congenital syphilis cases, there is a decrease in syphilis cases for a future 

population. Proper prenatal follow-up, as well as proper follow-up of treatment 

instructions for the disease should be followed so that syphilis, which is millennial, 

becomes only in the history of Brazil. 

 

 

Keywords: Syphilis; congenital syphilis; pregnant women   



 

6 

Sumário 

 

 

 

Resumo 4 

Abstract 5 

Introdução 7 

1.1 Contextualização do tema 9 

1.2 Definição do problema 10 

1.3 Justificativas 12 

1.4 Estrutura do trabalho 13 

Objetivos 14 

2.1. Geral 14 

2.2. Específicos 14 

Revisão da Literatura 14 

3.1 Projeto "Sífilis Não" 18 

Materiais e Métodos 19 

Resultados 23 

Produtos Gerados 32 

Conclusões 33 

Referências Bibliográficas 34 

 

 

 

 

  



 

7 

1. Introdução 
 

A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de um milhão de novas 

infecções por doenças sexualmente transmissíveis (DST’s) ocorram no mundo 

diariamente, sendo a maioria infecções de sífilis e HIV. Reconhecido pelo Ministério 

da Saúde, o Brasil vivencia uma epidemia de sífilis desde o ano 2016. A afirmação se 

dá através de dados levantados com o passar dos anos, onde se mostra um 

crescimento crítico da incidência da doença no país. Entre 2010 e 2017 os registros 

de novos casos teve um aumento de mais de 300%. 

A sífilis é um preocupante e alarmante agravo para a saúde pública do Estado, 

tendo em vista que ela é uma doença infectocontagiosa, que apresenta um tratamento 

de custo acessível para o sistema público, mas aparentemente negligenciado por isso; 

além de acometer de forma severa e grave o organismo e sistemas do corpo humano, 

quando não tratada em seus estágios iniciais.  

Causada pela bactéria Treponema pallidum, a doença é transmitida via relação 

sexual sem uso de preservativo, é curável, mas sem desenvolvimento de imunidade 

após a primeira infecção, ou seja, o indivíduo que contraiu a doença, após ser curado, 

pode novamente ser reinfectado tantas vezes quanto tiver novo contato com a bactéria 

após a cura. Existem três tipos de sífilis: a adquirida, a sífilis em gestante e a sífilis 

congênita. A sífilis, quando acomete mulheres grávidas, é a chamada sífilis em 

gestante; quando essa passa para o bebê durante a gestação ou menos no momento 

do parto recebe o nome de sífilis congênita. A doença se apresenta em três diferentes 

fases, fase primária, secundária e terciária. Cada uma dessas fases possui 

prevalência de sintomas. Além disso, todas essas três fases são intercaladas por um 

período chamado de latência, período esse característico por ser assintomático. 
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Para diagnosticar a sífilis é realizado exame sorológico além de avaliação de 

manifestações clínicas do paciente. Caso o quadro clínico seja caracterizado pela 

ausência dessas manifestações, ou seja, fase de latência, apenas a realização do 

exame confirma o diagnóstico. Os exames de sífilis mais comuns no Brasil são o 

VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) e o teste rápido, sendo esse com 

resultado disponível em até trinta minutos após a coleta, realizado frequentemente no 

acompanhamento de pré-natal, por exemplo. 

Em 2019, foram notificados no Brasil 61.127 novos casos de sífilis em 

gestantes, dos quais, 45,1% foram registrados na região sudeste do país. Além disso, 

foram notificados 24.130 novos casos de sífilis congênita, dos quais 3,7% foram 

classificados como aborto pela doença. No mesmo ano, cinquenta e cinco por cento 

das mães que tiveram a confirmação de sífilis congênita em seus filhos, tinham entre 

20 e 29 anos de idade.  

Qualquer novo caso de sífilis, sendo ele de sífilis adquirida, em gestante é sífilis 

congênita, deve obrigatoriamente, de acordo com uma Portaria, ser notificado. A 

Portaria nº 542 de 22 de dezembro de 1986 institui a notificação compulsória de sífilis 

congênita em todo o Brasil. 

Estudos destinados a temática são de grande importância para discutir e 

apresentar caminhos que auxiliem na conscientização e construção de conhecimento, 

dessa forma objetiva-se a apresentação de ferramentas e estratégias de combate à 

infecção da doença 

O módulo educacional apresentado nesta pesquisa tem o objetivo de orientar 

as gestantes sobre a temática discutida, a sífilis congênita. 
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1.1 Contextualização do tema 

A sífilis congênita apresenta números alarmantes no Brasil nos últimos dez 

anos. Nesse período de tempo, de forma geral, a incidência de novos casos do tipo 

da doença é progressiva. A taxa registrada em 2009 era de 2,1 casos por 1000 

nascidos vivos e em 2019 essa taxa é de 8,2 casos por 1000 nascidos vivos. Entre 

1998 a junho de 2020, foram notificados 236.355 casos de sífilis congênita em 

crianças com menos de um ano de idade. Só no ano de 2019 foram 24.130 

notificações, sendo a maior parte deles (44,6%) registrados na região sudeste e a 

menor parte deles (6,1%) na região centro-oeste do país. 

Desfechos desfavoráveis como aborto, natimorto, óbito por sífilis congênita, 

manifestações sistêminas, mucocutâneas, hematológicas, musculoesquelétricas e 

neurológicas são possíveis para esse tipo de sífilis. 

O maior registro dos casos de sífilis congênita ocorreu nos primeiros 28 dias 

de vida, os chamados neonatos, eles representaram 98,4% em 2019. Por se tratar de 

um diagnóstico em fase inicial de doença, a chamada sífilis congênita recente, há uma 

menor chance de evolução de criticidade de sintomas.  

Ao ser diagnosticado com sífilis congênita, a criança precisa ser acompanhada 

clinicamente por profissionais de diferentes especialidades de saúde. Essa 

necessidade é justificada pela diversidade de desfechos que a criança pode vir a 

apresentar com o avanço da doença. Esse acompanhamento deve ocorrer por um 

período de dois anos. Vale ressaltar que até mesmo o tratamento e acompanhamento 

adequado não impede que os sintomas se manifestem. 

A notificação de novo caso de sífilis é obrigatória e na Portaria de Consolidação 

nº4, de 28 de setembro de 2017 é apresentada a Lista Nacional de Notificação 

Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde 

públicos e privados no Brasil (Brasil, 2017). 
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1.2 Definição do problema 

 Os dados disponíveis nos últimos Boletins epidemiológicos do Ministério da 

Saúde apresentam a alta incidência de sífilis no Brasil, bem como a contínua taxa de 

registros da sífilis congênita. Além disso, em alguns casos, há registros de uma taxa 

de sífilis congênita maior do que a taxa de sífilis em gestantes, o que apresenta uma 

falha no diagnóstico e/ou tratamento da sífilis em gestantes. A fase onde esse 

diagnóstico e tratamento devem ocorrer é durante o acompanhamento de pré-natal 

da gestante.  

O Boletim epidemiológico sobre sífilis, divulgado em 2020, relata que 83,1% 

das mães com filhos diagnosticados com sífilis congênita em 2019 fizeram o 

acompanhamento de pré-natal, o documento também apresenta que 58,6% tiveram o 

diagnóstico de sífilis durante o pré-natal; 31,5% receberam o diagnóstico no momento 

do parto/curetagem  e 5,1% após o parto. 

 A faixa etária em que há o maior registro de mães com filhos diagnosticados 

com sífilis congênita é a compreendida entre 20 e 29 anos de idade, que representa 

55,1% do total; em sequência, com 22,3%, é registrada a faixa entre 15 e 19 anos. 

Mulheres entre 30 e 39 anos representam um total de 17,6%, para o ano de 2019. 

 Dados com relação à cor e a escolaridade dessas mães também foram 

registrados no documento. A maior parte delas, um total de 20,7%, possuía ensino 

fundamental incompleto e 58,1% se declararam como pardas. As declarantes como 

brancas representam 23,9% e as como pretas, 9,0%. 

 O número de óbitos registrados por sífilis congênita em crianças menores de 

um ano é de 2.768 entre 1998 e 2019. Só no ano de 2019, a mortalidade infantil atingiu 

o número 173. Esse número gera um coeficiente de mortalidade nacional de 5,9 por 



 

11 

mil nascidos vivos. A figura abaixo apresenta o coeficiente de mortalidade infantil por 

sífilis congênita (por 100.000 nascidos vivos) em cada região do Brasil, além de 

apresentar o coeficiente nacional no período entre 2009 a 2019. 

 

Figura 01 - Coeficiente de mortalidade infantil por sífilis congênita (por 100.000 nascidos vivos) 

segundo região do Brasil.  

 

Fonte: Boletim epidemiológico - Sífilis 2020 - Ministério da Saúde - Página 27. 

 

Além das relevantes preocupações levantadas nos últimos Boletins 

epidemiológicos sobre sífilis divulgados pelo Ministério da Saúde, é importante 

ressaltar que apesar de a doença apresentar tratamento eficaz e de acesso na 

atenção básica de saúde, a sífilis se encontra em caráter de agravo negligenciado. É 

de consenso acadêmico que o combate a doença envolve informação, ações 

conjuntas da sociedade, dos profissionais de saúde e dos gestores políticos. 
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1.3 Justificativas 

 De acordo com o registro de casos de sífilis, no ano de 2019, 40,2% 

acometeram as mulheres; em 2018 esse percentual foi de 40,4%. A faixa etária 

feminina onde mais são registrados casos da doença é de 20 a 29 anos (36,2%), 

seguida da faixa etária de 30 a 39 anos (21,8%). A faixa etária de 13 a 19 anos de 

idade compreende 10,5% dos casos. Um estudo realizado por pesquisadoras da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Fernandes 2019) apresenta a faixa 

etária de 15 a 29 anos como sendo a média brasileira de idade onde ocorre a primeira 

gestação. 

 Além disso, a atenção básica deve ser a ponta de atuação de ações de 

combate à sífilis congênita, tendo em vista a problemática mencionada para 

diagnóstico e tratamento no período de pré-natal.  

 O Ministério da Saúde também apresenta no boletim epidemiológico de 2020 

que 36,5% das pessoas com sífilis em 2020 possuíam um grau de escolaridade 

variando do analfabetismo até o ensino médio incompleto; outros 36,2% dos registros 

foram apresentados como grau de escolaridade ignorado. 

Por se tratar de uma proposta de levar informação através da elaboração de curso 

autoinstrucional, é fundamental ressaltar que um dos grandes benefícios do uso da 

educação mediada por tecnologia é o de estar ao alcance do cursista para o momento 

em que ele tem disponível para receber aquelas informações. O mesmo conteúdo 

consegue se encaixar à necessidade de horário de qualquer cursista. Essa é a 

acessibilidade proporcionada pelo AVASUS (Ambiente de aprendizado virtual do 

Sistema Único de Saúde), refletindo positivamente em todas as classes sociais e 

limitações geográficas.  

Com o objetivo de auxiliar na assimilação da informação e na fixação do conteúdo 

apresentado, estratégias de recursos educacionais como animações, caixas de “saiba 
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mais” e “atenção”, tabelas e figuras são preferencialmente utilizados nos materiais 

elaborados para os módulos do AVASUS.  Além disso, o módulo apresentado também 

dispõe de um espaço reservado para revisão dos principais pontos apresentados na 

unidade, uma forma de contribuir para o objetivo citado. 

Além disso, a linguagem a ser utilizada no módulo é uma ferramenta importante que 

deve ser mantida durante todo o material desenvolvido, pois é essa linguagem 

escolhida que atuará como facilitador da informação. É fundamental conhecer o 

público-alvo para o qual o módulo desenvolvido será destinado. Pensando nisso, todo 

o material desenvolvido se apresenta em linguagem clara, termos simples e imagens 

que auxiliarão na comunicação. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

O capítulo 1 introduz ao leitor a temática do trabalho proposto, o escopo do 

trabalho desenvolvido, justificativas e a estruturação do trabalho.  

O Capítulo 2 apresenta os objetivos geral e específicos do trabalho. O Capítulo 

3 apresenta a fundamentação teórica que é utilizada como referência para o trabalho, 

bem como um breve resumo do projeto “Sífilis Não”, norteador dessa proposta de 

trabalho.  

No Capítulo 4, são apresentados os materiais e a metodologia utilizada para a 

elaboração dessa dissertação de mestrado profissional. No Capítulo 5, apresentamos 

os resultados obtidos. No capítulo seguinte, os produtos gerados, fruto do mestrado 

profissional. E por fim, no Capítulo 6, conclui-se o trabalho. 
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2. Objetivos 
 

2.1. Geral  

 Desenvolver um curso autoinstrucional para gestantes sobre sífilis congênita.  

 

2.2. Específicos 

● Orientar as gestantes sobre os desfechos lamentáveis da sífilis congênita; 

● Apresentar os conceitos relacionados à sífilis congênita; 

● Listar as prováveis nocividades da doença que atinge o bebê; 

● Reconhecer a importância do tratamento de sífilis em gestante; 

● Reconhecer a importância do tratamento para o bebê; 

● Identificar que o diagnóstico de sífilis congênita poderia ser evitado. 

 

 

3. Revisão da Literatura 
 

 

A pesquisa apresentada teve início na busca ativa por dados e informações em 

publicação  de artigos e livros em periódicos sobre a temática. Com o andamento da 

pesquisa, portais do Governo Federal do Brasil foram apontados como sendo fontes 

fundamentais desses dados, por fazerem o acompanhamento da doença e 

apresentarem uma grande quantidade de variáveis para análise. Um grande exemplo 

disso são os Boletins epidemiológicos sobre sífilis, atualizados e disponibilizados 

anualmente desde 2016. 
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Após a imersão profunda na análise desses dados, foi iniciada uma nova 

pesquisa, essa com a temática sendo a educação. O procedimento metodológico base 

para alcançar esse novo objetivo foi o mesmo realizado na busca sobre a temática da 

sífilis, a busca de materiais em periódicos. 

A formação mediada por tecnologia une inovação, comunicação e educação; e 

essa junção tem impacto peculiar no objetivo dessa pesquisa, tendo como 

consequência um alcance da informação com grandes proporções. Além disso, 

recursos utilizados dentro dessa metodologia auxiliam na absorção das informações 

que se deseja apresentar. 

A plataforma de aprendizado virtual do Sistema Único de Saúde - AVASUS - 

oferece cursos gratuitos de formação e informação sobre saúde. Os módulos 

disponibilizados promovem conhecimento acessível, experiência no aprendizado, 

além de serem ofertados por instituições de referência em educação mediada por 

tecnologia.  

É possível acessar os cursos do AVASUS a qualquer hora do dia, desde que 

se tenha acesso à internet. Esse conforto e facilidade refletem diretamente no maior 

alcance de pessoas que poderão ser beneficiadas com os conteúdos apresentados 

na plataforma. O uso de recursos facilitadores dentro do ambiente virtual, é uma 

estratégia que atuará em paralelo visando facilitar o entendimento do curso 

autoinstrucional, além de auxiliar na fixação dessas informações.  

A sífilis tornou-se conhecida na Europa no final do século XV como uma das 

grandes pragas mundial devido sua rápida disseminação por todo o continente, 

segundo os estudos realizados em 2006 por Avelleira e Bottini.  Matias (2019) 

completou esta afirmação declarando que antes do advento da penicilina os casos da 

doença eram grandes problemas de saúde, mas que na década de 1950 a sua 

descoberta erradicou a sífilis em países desenvolvidos. Entretanto, foram relatados 

casos que confirmavam o ressurgimento da doença pouco tempo depois. No estudo 
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realizado por Magalhães, em 2011, foram apresentados dados da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) relatando que dos 340 milhões de casos de doenças 

sexualmente transmissíveis, 12 milhões são de sífilis e 90% desse número 

representam os casos em países em desenvolvimento. A pesquisa informou que no 

início dos anos 2000 houve um aumento nos casos de sífilis  e enfatizou que homens 

que mantinham relações sexuais homoafetivas, praticantes de relações sexuais sem 

proteção, coinfectados por HIV e usuários de drogas foram os grupos mais afetados.  

O número crescente dos casos está diretamente relacionado com um 

comportamento sexual de alto risco, ou seja, as práticas sexuais sem preservativos 

Porém, é possível visualizar, em pesquisa acadêmica, o levantamento de outro 

indicador também de risco: o otimismo pelo infectado com a eficácia do tratamento 

por penicilina (Cohen, 2013). Os índices elevados de cura por outros pacientes, a 

facilidade e o baixo custo do tratamento com o antibiótico, fez com que as pessoas 

deixassem de se preocupar com a possibilidade de se infectar. Quanto ao HIV, se 

trata de uma realidade oposta, visto que até então, não possui cura e, portanto, gera 

receio. Entretanto, a produção da penicilina tem uma margem de lucro muito baixa, 

em comparação a outros remédios, sofrendo diretamente com as oscilações do 

mercado, e encontra-se escassa no mundo inteiro. Atualmente, o mundo conta com 

apenas quatro produtores do medicamento, sendo destes três provenientes da China. 

Magalhães em 2011, enfatizou que ser HIV positivo, ter parceiros sexuais 

casuais,  e ainda possuir baixa escolaridade  geram riscos. Segundo Mahmud et al., 

2019, o conhecimento sobre como evitar esses tipos de comportamentos e a 

educação quanto às suas consequências é de extrema importância para todas as 

faixas etárias e grupos. O agente etiológico da sífilis, Treponema pallidum, infecta, 

mundialmente, mais de 2 milhões de mulheres grávidas por ano, dados baseados nas 

estimativas de 2007, apresentadas por Balla e Donders (2018). Apesar disso, 

Wijesooriva et.al. apresentam em seu estudo realizado em 2016 que entre as mais 
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baixas distribuições variáveis da sífilis da Europa estava a distribuição variável da 

sífilis materna estimada em diferentes regiões geográficas da OMS, com uma 

prevalência estimada de 3,3 milhões em 2008 e 1,5 milhões em 2012. 

Apesar de ser quase o dobro da prevalência estimada para 2012,a 

soroprevalência de 2,9% em mulheres grávidas húngaras corresponde aos dados 

europeus listados pela OMS (Balla e Donders 2018). Foi comparado por eles, esse 

número com os valores de soroprevalência em gestantes de outros países para 2012. 

 Na Hungria foi superior aos 1,7% relatados na Itália (2006-2007), e às taxas da 

Irlanda que variaram de 1,4 a 3,3% entre 2005 e 2010, porém, foi inferior à taxa de 

5,5% entre os anos de 2009 a 2014 na Bulgária, com base em estudos publicados por 

Tridpalli et al. em 2012. Magalhães em 2011 mostrou que houve um aumento 

expressivo no número de crianças com sífilis congênita na Bielorrúsia, em mais de 25 

vezes entre 1996 e 1998, o que foi reflexo de um aumento entre 1988 e 1996 da 

incidência de sífilis adquirida, atingindo uma proporção de mais de 200 casos por cem 

mil habitantes. Logo, podemos observar que vem ocorrendo gradativamente e 

tomando maiores proporções a cada ano o crescimento na incidência de casos de 

sífilis no mundo. 

No contexto mundial, os números apresentam-se mais elevados entre homens 

jovens e em países e populações de baixa renda, segundo dados recentes da OMS 

apresentados por Santos et al., 2019. No entanto, estudos de Matias (2019) destacam 

que esse aumento também ocorreu em grupos de idosos. Dados publicados pelo 

Ministério da Saúde em 2016 mostram que no Brasil a infecção pelo Treponema 

pallidum em pacientes com mais de 50 anos também está em crescimento e 

confirmam os casos em grupos de idosos. Entre 2010 e 2015, o número de casos 

notificados, de acordo com Mahmud (2019) passou de 233 para 12.973 e durante os 

seis primeiros meses de 2016, haviam sido registrados 4.746 casos, representando 

18,1% dos casos de sífilis no Brasil. 
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O uso correto e regular da camisinha, feminina e/ou masculina (BRASIL, 2015), 

segundo o Ministério da Saúde em 2015, é uma medida importante de prevenção à 

sífilis por se tratar de uma infecção transmissível. Porém, a medida não assegura 

100%, visto que qualquer contato com lesões que não estejam protegidas pelo 

preservativo também pode gerar contaminação. 

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), mostra que em 2017 

foram notificados 119.800 casos de sífilis adquirida (58,1 casos/100 mil habitantes), 

49.013 casos de sífilis em gestantes (17,2/1.000 nascidos vivos), 24.666 casos de 

sífilis congênita (8,6 casos/1.000 nascidos vivos) e 2006 óbitos por sífilis congênita(7,2 

mortes/100 mil nascidos vivos) o que aponta um crescimento de 3.000% nos casos 

de sífilis adquirida em 7 anos. 

No entanto, o Ministério da Saúde resguarda que o aumento visto no meio dos 

últimos anos pode ser concedido, em parte, à mudança no critério de definição de 

casos de sífilis adquirida, sífilis em gestantes e sífilis congênita ocorrida em 2017. 

Diminuir a subnotificação dos casos de sífilis em gestantes, evitando que essas 

notificações sejam dados erroneamente à sífilis adquirida, prejudicando o controle de 

eficácia dos pré-natais, é basicamente, o objetivo dessa mudança. 

 3.1 Projeto "Sífilis Não" 

 

O projeto "Sífilis Não" é um projeto desenvolvido pelo Laboratório de Inovação 

Tecnológica em Saúde (LAIS) da UFRN em parceria com o Ministério da Saúde do 

Brasil, por meio de Termos de Execução Descentralizada. 

 As atividades previstas no projeto são distribuídas em quatro eixos principais, 

sendo elas: vigilância, gestão e governança, cuidado integral e educomunicação. O 

projeto especifica o propósito de desenvolver pesquisas, planejamento, elaboração e 
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desenvolvimento de estratégias nacionais e de metodologias para a construção de 

soluções integradas e colaborativas para o controle da sífilis no país. 

O trabalho proposto está diretamente relacionado ao eixo educomunicação, 

sendo assim, ligado diretamente às metas do projeto, no qual especifica a 

operacionalização de um ecossistema comunicativo com relações amplas e sólidas 

entre comunicação e educação e; o uso de mediação tecnológica com foco na 

educação e comunicação para disseminação de informações voltadas para 

profissionais, gestores, usuários, população geral. 

 

 

4. Materiais e Métodos 
 

Para a execução, foram definidos os pressupostos didático-pedagógicos para 

o curso, no qual foi fundamental considerar o perfil, caracterizado pelo público alvo. 

Para o desenvolvimento da oferta de formação foi preciso a formatação do curso 

considerando e identificando um conjunto de competências que possam garantir o 

desempenho das habilidades com eficácia e qualidade. 

A lógica da oferta de cursos na modalidade EaD autoinstrucional possibilita ao 

indivíduo autonomia na construção do seu conhecimento, haja vista que o processo 

pedagógico nesta modalidade de ensino-aprendizagem é centrado no aluno.  

Com efeito, a oferta educacional terá enfoque no tema para gestantes sobre 

sífilis congênita, cuja carga horária será de 15h, ofertado para todo território brasileiro. 

As situações de aprendizagem e de interação foram criadas com auxílio da mediação 

tecnológica a partir de uma significativa diversidade de recursos, tais como: vídeos 

(em diferentes formatos), figuras interativas, atividades interativas, imagens e 

atividades avaliativas ao longo do processo.  
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Para iniciar o conteúdo do módulo educacional foi necessária a realização de um curso 

de conteudista. Nesse curso foram passadas informações e materiais de estudo que 

esclareceram os melhores caminhos para a elaboração de um material que cumprisse 

com as necessidades do público-alvo, plataforma que iria hospedar o curso e do 

Projeto "Sífilis Não”. 

O desenvolvimento do módulo educacional foi dividido em 03 (três) unidades. A 

primeira abordou conceitos relacionados à sífilis, seus tipos e suas classificações. 

Também nesta unidade foi mencionada a crescente incidência de casos que levou o 

Brasil a uma epidemia da doença.  

A segunda unidade apresentou claramente a sífilis em gestante, reforçando a 

importância do pré-natal. A unidade também abordou os testes realizados para 

diagnóstico e acompanhamento do tratamento da doença. Além disso, destacou-se 

também o quanto é fundamental a necessidade de tratamento da parceria sexual. 

A terceira e última unidade aborda a sífilis congênita e a diferença dos diagnósticos. 

Na unidade foi apresentado o tratamento e a necessidade de seguimento para cada 

um dos diagnósticos, além disso, os possíveis desfechos para a criança que não 

receberem o tratamento ou se este não for o adequado. 

No fim da primeira e segunda unidade será exibido um jogo que funcionará como uma 

revisão, permitindo que os conceitos apresentados sejam mais bem fixados. No fim 

da terceira unidade haverá um questionário com perguntas objetivas, que deverão ser 

marcadas pelos cursistas. Ressaltamos que em todas as fases serão apresentados 

feedbacks de cada alternativa escolhida, de forma a trazer clareza e apoiar o cursista. 

 A tabela 01 apresenta detalhadamente o conteúdo do módulo educacional, 

descrevendo as unidades e aulas. 

 

Tabela 01 - Unidade, aula e conteúdo programado do módulo educacional.  
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Guia informativo para gestantes sobre sífilis congênita 

Unidade Aula Conteúdo programado 

01 - Conceitos da 

sífilis 

 01 - O que é sífilis? 

Características da doença; 

 

Formas de transmissão; 

 

Tipos de sífilis; 

 

Estágios e classificações da 

doença. 

02 - Sífilis no Brasil 

Epidemia no Brasil; 

 

Incidências da doença; 

 

Realização do teste rápido 

durante o pré-natal; 

 

Revisão de tópicos da unidade 1. 

2: Diagnóstico e 

tratamento de sífilis 

na gestação 

 

1: Diagnóstico na 

gestação 

 

Teste rápido de sífilis; 

 

VDRL; 

 

Titulação do VDRL na resposta ao 

tratamento; 

 

Existência de resultado falso-

positivo e falso-negativo. 

 2: Tratamento 

 

Penicilina benzatina no tratamento 

de sífilis em gestante; 

 

Seguimento mensal para 

gestantes com sífilis; 

 

Ausência de vacina; 

 

Possibilidade de reinfecção; 

 

Tratamento em paralelo com a 

parceria sexual; 
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Relembrar os tópicos da unidade 

2. 

3: Sífilis congênita: 

Diagnóstico, 

sintomas e 

tratamento 

 

 

1: Criança exposta x 

Criança com sífilis 

congênita 

 

 

Diagnóstico de criança exposta; 

 

Acompanhamento profissional da 

criança exposta; 

 

Diagnóstico sífilis congênita; 

 

Necessidade de seguimento. 

2: Sintomas e 

tratamento de sífilis 

congênita 

Manifestações clínicas; 

 

Sintomas da doença; 

 

Neurossífilis; 

 

Tratamento; 

 

Seguimento da criança com sífilis 

congênita; 

 

Prevenção da doença. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A gestão de todos os recursos educacionais produzidos foi acompanhada 

através de uma plataforma de gerenciamento de demandas do projeto "Sífilis Não", 

sendo possível o acompanhamento do monitoramento de forma dinâmica tanto da 

elaboração do conteúdo, quanto das etapas referente ao fluxo de produção, figura 02. 

É importante ressaltar que para todas as etapas houve a participação efetiva do 

conteudista e da equipe de gestão, a fim que se acompanhe todo o processo.   
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Figura 02: Etapas do fluxo de produção  

 

As unidades e as aulas do curso poderão ser realizadas de forma independente 

garantindo assim a possibilidade da construção de seu próprio itinerário formativo. 

Todos os materiais desenvolvidos serão contemplados com a licença “Attribution-

ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)” na utilização e aplicação dos recursos 

educacionais disponíveis, reservando-se a autoria e titularidade dos autores. 

 

5. Resultados 
  

Durante o planejamento da elaboração do módulo educacional, foi definido que 

ele deveria se apresentar com linguagem clara e repleta de recursos educacionais 

que contribuiria como facilitador do aprendizado. Desta forma, recursos como 

animações, elaboração de uma situação problema, tabelas e ilustrações contemplam 

o material. Além disso, por se tratar de um curso autoinstrucional, feedbacks são 
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repassados para o cursista quando ele é convidado a responder algumas perguntas 

não avaliativas no momento destinado à revisão das informações.  

 

Figura 03: Uso da plataforma The Manager para organização e planejamento do material 

 

 

Após elaboração do material, ele deve ser encaminhado a uma sequência de 

revisões. A primeira delas é a revisão técnico-científica e, em seguida, a revisão 

pedagógica. Com a troca de informações e conhecimentos das áreas, o resultado 

cumpre o objetivo inicial de apresentar uma linguagem que atenda ao público-alvo do 

módulo. A figura 04 apresenta a página inicial do módulo elaborado. 
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Figura 04: Página inicial do módulo educacional “Guia informativo para gestantes sobre sífilis 

congênita” 

 

A situação problema é uma situação didática que auxiliará o cursista a perceber 

em que momentos é possível identificar a problemática apresentada. Ela deve ser 

clara e representar proximidade tanto em ambiente, quanto em linguagem. Como o 

público-alvo do módulo apresentado é a gestante, a situação problema relatada 

envolve um momento de recém descoberta de gravidez e início do acompanhamento 

de pré-natal. 
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Figura 05: Roteiro de vídeo/animação de situação problema do módulo educacional 
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Alguns dos recursos educacionais disponibilizados no módulo estão 

apresentados nas imagens abaixo: 

 

 

 

Figura 06: Uso de linguagem e resumos didáticos 
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Figura 07: Proposta de jogo, com feedback de respostas, para o momento de revisão ao fim de cada 

unidade do módulo. 
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Figura 08: Quadro com informações organizadas e resumidas 
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Figura 09: Elaboração de roteiro de animação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Uso de imagens 
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Com o bom andamento da execução do módulo educacional, foi apresentada, 

discutida e validada a proposta de elaboração de uma cartilha. Esse material atuaria 

com o artifício de se apresentar diretamente na atenção básica e de somar como 

fortalecedor do objetivo deste trabalho, que é informar sobre sífilis congênita e 

contribuir para a redução de casos da doença. A cartilha entrará em fase de 

elaboração quando o módulo educacional estiver em fase de inserção na plataforma 

e deverá informar também da presença do módulo educacional no AVASUS. 

 

6. Produtos Gerados 
 

Segundo o Artigo 35 do regimento do curso de Mestrado Profissional em 

Gestão e Inovação em Saúde – MPGIS, programa de mestrado o qual esta 

dissertação foi proposta, o Trabalho de Conclusão poderá ser apresentado nos 

seguintes formatos e atender aos pré-requisitos, conforme especificado no referido 

artigo citado: Dissertação; Artigo em periódico; Patente; Publicações tecnológicas; 

Desenvolvimento de programa/processo computacional para gestão de inovação; 

Produção da documentação formal e técnica exigida pelo Instituto Nacional da 

Propriedade Intelectual; Desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica para 

captação e aplicação de recursos no setor produtivo. Link para o regimento: 

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/verProducao?idProducao=5229559&key=91e690eeef619f

e6ed79f70f50c836e1 

Desta forma, baseado no exposto, os produtos resultados desta dissertação de 

mestrado foram: 

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/verProducao?idProducao=5229559&key=91e690eeef619fe6ed79f70f50c836e1
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/verProducao?idProducao=5229559&key=91e690eeef619fe6ed79f70f50c836e1


 

33 

● Módulo educacional “Guia informativo para gestantes sobre sífilis congênita”, 

destinado à plataforma de Aprendizado Virtual do Sistema Único de Saúde - 

AVASUS (Atualmente em fase de Design instrucional - Ver anexo I) 

 

● Artigo: “Diretrizes informativas da sífilis congênita” (Submetido em 2020 - Ver 

anexo II) 

 

 

7. Conclusões 
 

A sífilis é uma preocupação antiga e alarmante para a saúde pública do Brasil 

e, por isso, necessita que interesses políticos e sociais estejam com os olhares 

voltados para ações de combate a doença. Apesar de haver grande conhecimento 

das infecções sexualmente transmissíveis, ainda é comum associar as IST’s quase 

que exclusivamente ao Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), causador da AIDS. 

A sífilis está presente em todo território nacional, tendo as mulheres como maior 

parcela afetada pela doença, principalmente as jovens de até 29 anos, com baixo grau 

de escolaridade e de cor parda. A notificação obrigatória e a presença do teste rápido 

na atenção primária são grandes ferramentas para apresentar o cenário mais próximo 

possível da realidade vivenciada no país. Dessa forma, ressalta-se aqui a importância 

da cobertura do diagnóstico, principalmente pela realização do teste rápido, o acesso 

à informação, e ao tratamento adequado para a sífilis, seja para a sífilis adquirida, 

sífilis em gestante, o tratamento para a parceria sexual da pessoa infectada e também 

para os casos de sífilis congênita. Além deles, é fundamental ressaltar a importância 

do tratamento para as situações de aborto devido à agravos da doença. 
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Para que se obtenha maior conhecimento da possibilidade de gravidade da 

doença, do método preventivo e que seja de grande alcance o conhecimento das 

definições da doença (tratamento, cura, possibilidade de reinfecção), se faz 

necessário o desenvolvimento de atividades e ações de educomunicação tanto para 

a sociedade, quanto para os profissionais envolvidos no combate à doença, mas 

principalmente para os gestores locais. 

O combate que objetiva a redução da incidência da doença é um desafio para 

a saúde pública e sabendo disso, é apresentada, pelo Ministério da Saúde, a Agenda 

de ações estratégicas para redução da doença no Brasil e espera-se que ela atue 

diretamente no decréscimo do número de casos. 

De forma a abranger características importantes e facilitadoras que contribuam 

para o aprendizado, para o maior alcance da informação e, consequentemente, para 

auxílio dentro da atenção primária, o módulo “Guia informativo para gestantes sobre 

sífilis congênita”, se apresenta como um material de impacto positivo na contribuição 

da redução de incidência de sífilis congênita no Brasil. 
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Anexo I - Comprovante de submissão de artigo 
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Anexo II - Declaração de produção de módulo educacional 

 

 

 

 


