
 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – NÍVEL ESPECIALIZAÇÃO – “lato-sensu” 

 ENFERMAGEM PEDIÁTRICA E NEONATAL 

 

 

 

 

 

VIVIANE CLASEN TRAMONTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍFILIS NA GESTAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NOS RECÉM-NASCIDOS: UM 

ESTUDO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SERRA CATARINENSE. 

 

 

 

 

 

 

 

LAGES/SC 

2016  



 
 

VIVIANE CLASEN TRAMONTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍFILIS NA GESTAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NOS RECÉM-NASCIDOS: UM 

ESTUDO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SERRA CATARINENSE. 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Programa de 

Pós-Graduação “Latu Sensu” da Universidade do Planalto 

Catarinense como parte dos requisitos para a obtenção da 

aprovação na disciplina Gestão de Enfermagem em 

Unidades Pediátricas e Neonatais. 

Orientadora: Prof. Msc. Enf. Silvia Regina Moraes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAGES/SC 

     2016 
 



 
 

VIVIANE CLASEN TRAMONTIN 

 

 

 

 

 

SÍFILIS NA GESTAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NOS RECÉM-NASCIDOS: UM 

ESTUDO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SERRA CATARINENSE. 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Programa de 

Pós-Graduação “Latu Sensu” da Universidade do Planalto 

Catarinense como parte dos requisitos para a obtenção da 

aprovação na disciplina Gestão de Enfermagem em 

Unidades Pediátricas e Neonatais. 

Orientadora: Prof. Msc. Enf. Silvia Regina Moraes 

 

 

 

 

 

Lages, SC _____/_____/2016. Nota _____       

 

 

 

 

LAGES 

2016 



 
 

SÍFILIS NA GESTAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NOS RECÉM-NASCIDOS SÍFILIS NA 

GESTAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NOS RECÉM-NASCIDOS: UM ESTUDO EM 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SERRA CATARINENSE.  

 

 

                                                                                                 Viviane Clasen Tramontin ¹ 

Silvia Regina Moraes ² 

 

 

RESUMO: a sífilis é uma doença sexualmente transmissível (DST), que causa maiores 

danos às gestantes e seus conceptos. O objetivo deste foi problematizar com as gestantes 

sobre a importância do tratamento da sífilis na gestação com vistas à prevenção de 

agravos ao Recém-nascido (RN). Trata-se de um estudo qualitativo do tipo descritivo, e 

teve como base a Pesquisa Convergente Assistencial, realizado em uma Unidade Básica 

de Saúde (UBS) na Serra Catarinense. Participaram do estudo 10 gestantes cadastradas 

na referida Unidade. Os dados foram colhidos através de entrevista semiestruturada, o 

uso da técnica tempestade cerebral e a observação do participante durante os encontros, 

logo após a coleta foram categorizados e analisados. A pesquisa mostrou que a promoção 

à assistência pré-natal para prevenção e vigilância da sífilis é um importante desafio 

assumido pela atenção básica à saúde para impactar na morbimortalidade da vida intra - 

uterina. Ao refletir junto as gestantes a respeito das causas, sintomas, tratamento e 

prevenção da Sífilis; esclarecer sobre as formas de transmissão e os agravos 

correspondentes a não adesão ao tratamento foi possível sensibilizá-las de fato para que 

atuem com ações preventivas de infeção por Sífilis no âmbito familiar. As participantes 

do estudo foram comovidas e debruçaram - se para o fato de que a qualidade da assistência 

na gestação é um importante determinante na redução da transmissão vertical da sífilis e 

de outras doenças infectocontagiosas. 

 

Palavras-chave: Enfermagem, Sífilis, Atenção Básica, Gestantes, Recém-Nascidos. 

 

SYPHILIS IN PREGNANCY AND THEIR INFLUENCE IN NEWBORNS IN 

PREGNANCY SYPHILIS AND THEIR INFLUENCE IN NEWBORNS: A STUDY 

IN BASIC UNIT HEALTH CATARINENSE SERRA. 

 

 

SUMMARY: Syphilis is a sexually transmitted disease (STD), which causes further 

damage to pregnant women and their fetuses. The purpose of this was discuss with 

pregnant women about the importance of treatment of syphilis during pregnancy in order 

to prevent aggravation of the Newborn (NB). This is a qualitative descriptive study, and 

was based on the Convergent Care Research, held in a Basic Health Unit (BHU) in the 

Sierra Santa Catarina. The study included 10 pregnant women registered in that unit. Data 

were collected through semi-structured interviews, the use of technical brainstorming and 

participant observation during the meetings shortly after collection were categorized and 

analyzed. Research has shown that the promotion of prenatal care  
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to prevention and surveillance of syphilis is a major challenge given by primary care to 

impact the morbidity and mortality of intra - uterine life. Reflecting with pregnant women 

about the causes, symptoms, treatment and prevention of syphilis; clarify the modes of 

transmission and the diseases related to non-adherence to treatment it was possible to 

sensitize them in fact to act with preventive action Syphilis infection within the family. 

Study participants were touched and pored - to the fact that the quality of care in 

pregnancy is an important determinant in reducing vertical transmission of syphilis and 

other infectious diseases.  

 

Keywords: Nursing, Syphilis, Primary Care, Pregnant Women, Newborns. 

 

INTRODUCAO 

O presente estudo foi elaborado a partir do fato de que a sífilis é uma doença 

sexualmente transmissível (DST) que causa maiores danos às gestantes e seus conceptos 

e que; embora tenha agente etiológico conhecido, o seu modo de transmissão 

estabelecido, tratamento eficaz e de baixo custo, com excelentes possibilidades de cura, 

ainda persiste como um grave problema de saúde pública, responsável por altos índices 

de morbimortalidade intrauterina. Estima-se que leve, em pelo menos 50% das gestações 

acometidas (entre 10% e 15% de todas as gestações), a desfechos perinatais adversos 

(SARACENI, 2005). 

 O Ministério da Saúde do Brasil (MS) lançou, em 1993, o projeto de eliminação 

da sífilis congênita em consonância com a proposta de controle do agravo nas Américas, 

formulado pela Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde. 

Nesta iniciativa foi definida como meta a redução da incidência a valores menores ou 

iguais a um caso por mil nascidos vivos (NV) (PAZ et al., 2004).  

 Em 2007, a OMS lançou a Eliminação mundial da sífilis congênita: fundamento 

lógico e estratégia para a ação. A estratégia visava aumentar o acesso global à testagem 

e ao tratamento de sífilis para mulheres grávidas. Em 2014, mais de 40 países 

reportaram estar testando para sífilis 95% ou mais das gestantes durante o pré-natal. 

 Mas apesar do progresso, muitos países ainda precisam tratar como prioridade a 

prevenção e o tratamento da transmissão da sífilis de mãe para filho. Em 2012, a sífilis 

causou 360 mil natimortos, mortes neonatais, prematuridade e infecções nos bebês. 

 Há que se debruçar para o fato de que duas décadas após toda a problematização 

e desenvolvimento de estratégias para a redução e eliminação desta DST, com a criação 

de algoritmo especifico de protocolo de atendimento prescrito e preconizado pelo MS; a 

Sífilis ainda marca um índice bem significativo no retrato epidemiológico da região da 

Serra Catarinense, constituindo um agravo de saúde pública. 

 Segundo dados da Vigilância Epidemiológica de um município na Serra 

Catarinense, no ano de 2013 foram registrados casos de sífilis na gestação e casos de 

sífilis congênita, no ano de 2014 houve uma diminuição de gestantes notificadas com 

sífilis, porém os dados mostram um acréscimo significante de sífilis congênita sendo 

registrados, o mesmo registro ainda mostra que a UBS escolhida para este estudo, 

representa uma UBS com maior índice de sífilis na gestação nos anos de 2013 e 2014, o 

que gerou uma inquietação: qual o conhecimento que as gestantes cadastradas nesta UBS 

apresentam em relação à importância do tratamento da sífilis na gestação? 

 Com o propósito de alcançar respostas para estas questões, decidiu-se aprofundar 

este tema por meio de uma pesquisa convergente assistencial. O objetivo foi 

problematizar com as gestantes cadastradas a uma Unidade Básica de Saúde da Serra 

Catarinense sobre a importância do tratamento da sífilis na gestação com vistas à 

prevenção de agravos ao Recém-nascido. Como objetivos específicos, buscou-se refletir 
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com as gestantes as causas, sintomas, tratamento e prevenção da Sífilis; verificar junto as 

gestantes os agravos que correspondem a não adesão ao tratamento e sensibilizá-las de 

fato para que atuem com ações preventivas de infeção por Sífilis no âmbito familiar. 

 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

 A sífilis na gestante é um agravo de notificação compulsória para fins de vigilância 

epidemiológica desde 2005 e estima-se que apenas 32% dos casos são notificados, 

refletindo uma importante deficiência na qualidade dos serviços de assistência ao pré-

natal e ao parto (BRASIL, 2007). Quando adquirida durante a gestação, a sífilis pode 

levar ao abortamento espontâneo, morte fetal ou neonatal, prematuridade e graves danos 

à saúde do concepto, como o comprometimento oftalmológico, auditivo e neurológico 

(BEKSINSKA et al., 2002; AZULAY; AZULAY, 2006). Por ser a sífilis uma entidade 

clínica totalmente passível de prevenção por meio da identificação e do tratamento das 

gestantes infectadas ainda no pré-natal, o MS  preconiza a solicitação rotineira e 

obrigatória de, no mínimo, dois testes sorológicos não treponêmicos para o diagnóstico 

(VDRL) na assistência pré-natal: no primeiro trimestre (idealmente na primeira consulta) 

e no terceiro trimestre (aproximadamente na 28a semana). Em caso de falha da vigilância 

sorológica ou situações de elevado risco, torna-se fundamental o conhecimento da 

sorologia da mãe no momento do parto (BRASIL, 2006). 

 Já a sífilis congênita (SC) tornou-se um agravo de notificação compulsória em 

1986 e, no período de 1998 a 2005, teve 29.396 casos notificados. Este número também 

é inconsistente com a realidade e parece refletir subnotificação, uma vez que dados do 

MS revelam um aumento da incidência que passou de 1,3 casos por mil nascidos vivos 

(NV) em 2000 para 1,6 casos em 2004 (BRASIL, 2006). 

 A sífilis e a sífilis congênita, apesar de atualmente disporem de toda a terapêutica 

medicamentosa eficaz e também relativa facilidade para o seu diagnóstico, controle e 

prevenção, ainda apresentam alta incidência e prevalência, não só nos países 

subdesenvolvidos como também nos mais ricos, como Estados Unidos da América, 

Austrália e países da Europa (BARSANTI et al., 1999; VIEIRA, 2002). 
A maioria das mulheres infectadas é identificada durante a gestação ou no 

momento do parto. No entanto, observa-se que entre 38% e 48% delas ainda 

chegam às maternidades sem resultados de sorologias importantes como, 

sífilis, toxoplasmose e HIV do pré-natal, necessitando assim de testes rápidos 

no momento do parto, que podem impedir que as ações preventivas da 

transmissão vertical sejam realizadas (ROMANELLI et al., 2006). 

 No Brasil, estima-se que 3,5% das gestantes sejam portadoras desta doença, 

havendo um risco de transmissão vertical do treponema ao redor de 50% a 80% e taxas 

de mortalidade perinatal de até 40% (LORENZI; MADI, 2001). 

As atuais recomendações do MS para o rastreamento da sífilis durante o pré-natal devem 

ser realizadas na primeira consulta, ainda no primeiro trimestre, e no terceiro trimestre da 

gestação, sendo de suma importância sensibilizar a gestante em relação aos agravos da 

não adesão ao tratamento, e assim comovê-la a ser uma disseminadora de ações 

preventivas no âmbito familiar. 

 A promoção à assistência pré-natal para prevenção e vigilância da Sífilis é um 

importante desafio assumido pela atenção básica à saúde para impactar na 

morbimortalidade da vida intra - uterina. Mesmo conhecida pela humanidade há vários 

séculos, a sífilis continua como um crescente desafio, sendo considerada, em alguns 

países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como o principal problema de saúde 

pública. A OMS preconiza que nesses países, em torno de 10% a 15% das gestantes 
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seriam portadoras de sífilis. Isso mostra que o controle das doenças sexualmente 

transmissíveis continua sendo um dos maiores obstáculos da saúde coletiva, em razão das 

constantes mutações e alterações sociais, econômicas, culturais, comportamentais, 

sexuais, psicológicas e estruturais da população. 

 O MS ciente dos riscos perinatais e da magnitude da sífilis gestacional e congênita, 

tornou compulsória, a partir de 1986, a notificação da sífilis congênita; assumindo, em 

1995, o compromisso junto à Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) para a 

elaboração do Plano de Ação visando à eliminação da sífilis congênita até o ano de 2000, 

tendo como meta definida um coeficiente de incidência de até 0,5 caso por 1.000 nascidos 

vivos. Em 1997, visando a adequar essas metas à política nacional de controle, o MS 

passou a considerar que o registro de um caso por 1.000 nascidos vivos representava a 

meta de eliminação da sífilis congênita (BRASIL, 2001). Segundo os informes oficiais 

do próprio governo brasileiro (Boletim Epidemiológico Aids e DST) (BRASIL, 2006a), 

as taxas de sífilis congênita ainda permanecem extremamente elevadas (1,9/1.000 

nascidos vivos em 2005), visto que não foi considerado o processo de saúde-doença 

incorporado na cadeia de transmissão e contaminação, que tem, como principal pilar, o 

binômio cultura-comportamento. 

O não tratamento da infecção materna recente implica em contaminação do feto 

em 80 a 100% dos casos, enquanto a sífilis materna tardia não tratada pode acarretar 

infecção fetal com frequência de, aproximadamente, 30%. E mesmo após tratadas, as 

mulheres que tiveram sífilis durante a gestação apresentam um risco maior para resultados 

adversos quando comparadas com mulheres sem história de infecção (LUMBIGANO et 

al., 2002). Quanto mais avançada a doença materna, menor é o risco de transmissão e a 

cada gestação sucessiva, a mulher não tratada vai diminuindo essa chance sem, contudo 

eliminar os riscos (BERMAN, 2004). 

 Os autores Wicher e Wicher (2001) chamam atenção para o fato de existirem duas 

possibilidades para a ocorrência da sífilis. A primeira, a mulher tem sífilis e engravida, e 

na segunda, a gestante se infecta; desta forma o espectro de desfechos possíveis torna-se 

variado, de acordo com o estágio gestacional e da infecção, que  ainda pode ter um terceiro 

determinante no desenvolvimento do sistema imunológico fetal. 

 Nas gestantes positivas é mandatória a realização de controle mensal de 

tratamento e cura até o parto, assim como a testagem de mulheres internadas para 

curetagem pós-aborto. Os baixos títulos devem ser confirmados com o teste treponêmico, 

sempre que possível, e na impossibilidade de realizá-lo, todos os títulos devem ser 

assumidos como doença ativa e as mulheres tratadas como portadoras de sífilis (BRASIL, 

2000). 
Embora os órgãos de assistência à saúde recomendem que o teste sorológico 

seja oferecido a toda gestante nos primeiros estágios da gravidez, muitas vezes 

os serviços de pré-natal não realizam uma cobertura adequada com a realização 

do screening sorológico e o tratamento adequado (REVOLLO, 2007). 

 Peters et al. (2003) estudando as oportunidade de prevenção perdidas para a 

infecção perinatal pelo HIV, identificaram pelo menos uma oportunidade perdida em 20% 

dos 4.128 nascimentos de crianças com mães sabidamente infectadas. Entre os 

nascimentos com pelo menos uma oportunidade perdida de prevenção houve 

contaminação de 22% das crianças e 40% de contaminação nas crianças de mães que não 

tiveram ações de prevenção e controle da infecção durante o pré-natal. 

 No Brasil, um estudo transversal de soro prevalência de sífilis em puérperas 

mostrou uma prevalência de 1,7% e as características marcadoras de vulnerabilidade 

associadas a esta positividade foram a escolaridade (menos de oito anos de estudo), ser 

solteira e ter renda familiar menor que um salário mínimo, idade na primeira relação 

sexual (menor que 17 anos), gravidez anterior, idade materna na primeira gestação (menor 
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que 14, 15 e 19 anos), presença de sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis 

anteriores à gravidez na puérpera e parceiro, infecção pelo HIV, realização da última 

consulta de pré-natal anterior ao terceiro trimestre de gestação e ter tido parto pré-termo 

ou natimorto anterior. 

Neste mesmo estudo, a baixa escolaridade apresentou uma razão de chances de 3,05 para 

VDRL positivo sendo também marcante como risco associado, à gravidez precoce (OR= 

7,51) (RODRIGUES; GUIMARÃES, 2004). Esses dados remetem, ainda, à falta de 

controle das doenças sexualmente transmissíveis (DST) e à deficiência na assistência pré-

natal (SARACENI, 2005). A qualidade da assistência na gestação e parto é um importante 

determinante na redução da transmissão vertical da sífilis e de outras doenças 

infectocontagiosas. 

 

3 METODOLOGIA 

 

 O estudo teve como referencial metodológico o modelo de pesquisa convergente 

assistencial (PCA), na qual, durante o processo de investigação e assistência, busca 

informações com a intencionalidade de realizar mudanças, introduzir inovações na 

situação e encontrar soluções para os problemas existentes, exigindo a participação ativa 

dos sujeitos numa relação de cooperação mútua. Logo, esta modalidade de pesquisa 

permitiu observar e refletir sobre as diversas formas de integração entre pais, outros 

membros da família e equipe de saúde que participam dos cuidados do RN. 
 

 As informações colhidas no período de entrevistas e observação participantes com as 

gestantes forma analisadas a partir da leitura, identificadas através de suas inferências, seu 

núcleo de sentido apontados pelos relatos referentes ao objetivo da pesquisa. Os dados foram 

agrupados, analisados e reagrupados por partes semelhantes de significância, gerando assim 

categorias de análise, apresentadas em dois grandes temas: 1) Gestante como parte decisiva 

na redução e combate a sífilis e 2) Fortalecimento do vínculo entre gestantes e seus 

conceptos. Estas temáticas geraram subcategorias que seguem adiante. 

 

Categoria 1: gestantes como portadoras das informações de saúde. 

 

 Nesta categoria são apresentados os dados em que as gestantes encontram 

interagir junto com a equipe da UBS. Os profissionais que atuam na UBS acolhem as 

gestantes durante o pré-natal oferecendo-lhes todo o aporte de serviços, facilitando à 

gestante um acompanhamento gestacional com todos os recursos para diagnósticos e 

cuidados pertinentes da gestação, entre eles a sensibilização sobre transmissão, 

tratamento e prevenção da sífilis. Pode-se observar que, as gestantes contam com a equipe 

de saúde em especial a enfermeira para esclarecer dúvidas sobre a sua gestação e sobre 

como promover cuidados de saúde para a mãe e o bebe. Algumas mães eram primíparas, 

estavam descobrindo esse mundo na sua primeira experiência e expectativa, já outras 

contavam com a experiência da gestação, do parto e dos cuidados básicos, todas têm 

acesso a informação e aos serviços de forma contínua, buscando e recebendo ações de 

saúde. Dentre as justificativas mais apontadas pelas entrevistadas para se ter acesso a 

estas informações e cuidados de saúde está a promoção de saúde da gestante e seu bebe, 

como será abordado nas subcategorias que seguem: 

 

 - Promoção de saúde e bem-estar na gestação e puerpério 

 

 O foco da atenção pré-natal e puerperal é acolher a mulher do início da gravidez 

ao fim da gestação; assegurando o nascimento de uma criança saudável e a garantia do 
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bem-estar materno e neonatal. A gestação e o puerpério sãos períodos complexos de 

transições rápidas e significativas na vida da gestante e do RN, por conta disso é 

fundamental promover de forma robusta a saúde neste período. Informações sobre as 

diferentes vivências devem ser trocadas entre as mulheres e os profissionais de saúde. 

Essa possibilidade de intercâmbio de experiências e conhecimentos é considerada a 

melhor forma de promover a compreensão do processo de gestação. O enfrentamento de 

doenças como a sífilis, requer a participação de todos os envolvidos neste processo; pede 

uma equipe preparada e disposta e enfrentar as objeções do percurso do pré-natal 

buscando promover ao máximo a saúde da gestante. Neste sentido as entrevistadas 

relataram que: 

[...] eu sempre fiz o pré-natal, é muito bom, muito importante  

[...]fazendo tudo os exame, a gente tem garantia que tá tudo bem, 

fica mais tranquila e sente bem 

[...] pra falar bem a verdade eu tenho mais cuidado com a 

gravidez, eu comecei por obrigação por que gente tem que vim, 

mas agora eu tô já vindo a um tempo por que peguei costume, na 

primeira gravidez eu vim, daí continuei trazendo minha menina, 

ai engravidei outra vez, sempre fui bem atendia e já me 

explicaram muita coisa que eu faço até hoje, o protetor solar é 

uma coisa que eu uso e passo na minha filha e vou passar no bebe 

 

Percebe-se que a atuação do agente comunitário de saúde é referida pelos sujeitos: 

 

[...] eu sempre sou chamada para participar das coisas que 

acontecem no postinho a agente me leva bilhetinho 

[...] a minha agente vai ser madrinha do tanto que ela se preocupa, 

meus Deus, ela vai direto, mais que minha sogra até, eu gosto, 

quando ela não vai lá em casa já dou falta 

[...] a agente da minha rua é uma pessoa muito amorosa, ela já 

tem uma certa idade cuida bem da gente, tem paciência com as 

crianças e as crianças escutam ela 

[...] eu sabia que podia ir, mas tinha um pouco de vergonha não 

sei, a gente tem vergonha, daí com as conversas que tinha com a 

agente quando ela passava lá em casa eu fui chegando no 

postinho, quando soube que estava grávida a primeira pessoa que 

me disse tudo o que eu tinha que fazer foi a agente, ela me ajuda 

bastante, ela me convidou pra marcar consulta e eu fui e tô aqui 

até hoje 

 A atenção pré-natal em serviços de atenção primária deve incluir na sua rotina a 

formação de grupos de gestantes. Estes favorecem a troca de experiências e de 

conhecimentos entre profissionais e gestantes e entre elas próprias. 

 O trabalho do agente comunitário neste processo é fundamental, ele liga a UBS à 

comunidade e a comunidade à UBS; promove o acesso das famílias aos serviços e as 

informações essenciais para que a equipe de saúde realize diagnósticos de saúde.  

 Diariamente eles visitam as famílias, e catalisam as demandas realizam 

diagnósticos e monitoram as definições propostas pela equipe de saúde, são moradores 

da comunidade onde atuam, tornam se agentes por contingências sócio econômico 

culturais 

 A determinação de gênero nesta função na UBS onde transcorreu a pesquisa é 

marcante, pois que a maioria das agentes é mulher, e como mulheres em sua maioria 
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entendem com profundidade a questão do vínculo materno saudável e da força da mulher 

na promoção de saúde e prevenção de doenças e a exemplo da Sífilis; ainda no processo 

de união das partes comunidade e UBS tem a vantagem de também já possuir o vínculo 

com a gestante pré estabelecido, oportunizando uma resposta eficiente na atenção 

primária em especial no caso da Sífilis e da Sífilis Congênita, que neste trabalho é o foco 

de atenção.  

 
[...] a minha agente é minha amiga desde que nos era pequena, quando a gente 

era criança ela dizia que ia ser enfermeira, já é agente, ela antes de eu 

engravidar já me falava de pré-natal caso eu engravidasse, por que ela já sabia 

dos problema que dá por que ela acompanha tudo 

[...]   eu conheço a minha agente já tem muitos anos, começamos a conviver 

há um tempo atrás, quando desconfiei que estava grávida fui no postinho para 

marcar uma consulta, fiquei muito nervosa pois estava sem condições para 

nada; a agente me deu muita força 

[...] eu não sou daqui, sou do Rio Grande do Sul, moro aqui a quase dois anos, 

a minha agente de onde eu vim era meio difícil de lidar, e eu fazia papel de 

chata, aqui agora eu convivo com a minha agente que inclusive mora na minha 

rua  

 

 As gestantes e as agentes são interventoras no processo de promoção de saúde na 

atenção primária, todos resultados que se manifestam nos diagnósticos de saúde 

dependem desta relação e se constroem a partir da mesma. Torna-se assim importante 

investir em mais tecnologias que venham a oferecer suporte aos agentes em especial as 

medidas de prevenção de doenças, permitindo que a problematização com as gestantes 

sobre a importância do tratamento da sífilis e de outras doenças na gestação; ocorra 

continuamente com vistas à prevenção de agravos.  

 
 - A educação em saúde é um elo entre a saúde e o bem-estar 

 

 Um fato concreto sobre educação em saúde é aquele onde atividades se 

desenvolvem mediante situações formais de ensino-aprendizagem, funcionando como 

agregadas aos espaços das práticas de saúde, deste modo toda ação se torna educativa no 

âmbito da prática assistencial. Assim na promoção da educação em saúde é mister que a 

equipe multiprofissional esteja afinada em harmonia ao prestar os serviços assistenciais 

em especial às gestantes e puérperas. As participantes da pesquisa relataram a importância 

de a equipe atuar integrada, tendo o em vista a saúde e o bem-estar da gestante, o que 

ficou expresso na fala de Azaleia [...] “agente saber a informação bem certinho dá um 

alívio, por que aí a gente sabe o que fazer e como fazer, eu presto bem atenção por que 

economizo incomodo, sabe como é a gente tem que se cuidar, eu agora faço caminhada 

no final do dia”.  

 No que se refere à assistência pré-natal que se constitui como processo educativo, 

a prática educativa em saúde amplia-se, considerando que ultrapassa uma simples relação 

de comoção pedagógica e incorpora a concepção de direção e intencionalidade, visando 

à um projeto de social construído tendo por referência situações de saúde de uma 

população; assim constrói-se uma relação dialógica pautada na horizontalidade entre os 

seus sujeitos; reafirma-se como atribuição de todo o trabalhador de saúde. E importante 

considerar que não são as atividades formais de ensino que educam, mas sim, as relações 

mediante as quais, num processo de trabalho, transformamos a nossa consciência em uma 

nova consciência. 

 

As gestantes também consideraram essa questão, conforme as falas a seguir: 
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[...] camisinha não é totalmente segura porque as partes lá de baixo não 

protege, eu estou fazendo tratamento pra sífilis e depois que soube que meu 

marido também pode ter sífilis, eu não tive mais relação sexual e não vou ter 

até ele fazer os exames e o tratamento também 

[...] cada vez que chego em casa depois das reuniões eu tento explicar tudo 

para meus parentes e amigas 

[...] uma amiga minha está grávida e eu já perguntei pra ela se ela já fez o 

exame da sífilis porque é muito importante. Fiquei muito feliz de ter aprendido 

tudo isso agora sei o que eu peguei e posso ajudar os outros 

[...] Com camisinha, mais não protege 100% porque pode ter ferida onde a 

camisinha não cobre 
 

 Reforçando a ideia de que a gestante é a força maior de prevenção e promoção de 

saúde na gestação, a educação em saúde deve estar presente no seu cotidiano, de forma 

clara, espontânea e de fácil acesso. 

 As informações de saúde são uma parte do conjunto de ferramentas que a gestante 

necessita para se prevenir de doenças e promover autocuidado e cuidado ao concepto. 

 Categoria 2 -  Fortalecimento do vínculo entre gestantes e seus conceptos. 

 

 Nessa categoria de análise é apresentada e discutida a maneira como o vínculo 

maternal se fortalece nas ações educativas assistenciais. As gestantes relataram aumento da 

percepção a respeito de seu papel na saúde da gravidez e do parto. Neste sentido algumas 

falaram que adquiririam hábito de autocuidado em relação a sua saúde, em beneficio à 

gestação. Outras descreveram que ao perceber a importância deste cuidado, ainda buscam 

mais informações além da UBS; o que reflete o aumento da disposição e do vínculo, conforme 

relatos a seguir: 
[...] eu já tinha ouvido falar dessa doença, credo! Agora que sei que está aqui bem 

pertinho.... Ah mas vou me cuidar e vou tratar de ter saúde pra cuidar do meu filho, 

nunca pensei... Essas coisas não passa no rádio nem na televisão, a gente não fica 

sabendo. 

[...] imagina, é tão fácil, você vai ter que vim ou são ou doente, então vamos se 

cuidar né? 

[...] eu tenho dozinho quando for dá as vacina, mais tem que dá, tem que correr 

atrais, eu agora mesmo fiz um tratamento, fiz vacina pra esperar o bebe 

[...] Se meu filho estiver bem eu também estou bem, o filho da gente é a coisa mais 

importante da vida da gente então, eu tenho que no caso é que ter saúde 

 É comprovado que promover condições agradáveis e seguras para a gestante, a ajuda 

a desenvolver uma conexão amistosa e positiva durante a gestação entre mãe e concepto; 

desenvolve situações e fisiologias que vão rumo a um estado ótimo de saúde para mãe e filho, 

gerando um continuum de saúde positivo, o que abre espaço para relações harmoniosas e 

seguras. As gestantes também explicitaram suas expectativas sobre cuidado e proteção 

essenciais em relação a gestação e puerpério por meio de depoimentos gerados nas reflexões, 

demonstraram estar influenciadas a cuidar - se e cuidar. 

 Percebeu-se uma aceitação das gestantes para cuidados em relação a gravidez com 

foco na saúde do bebe. 

 

A importância de se estabelecer um vínculo saudável 

 

 A qualidade do vínculo materno se manifesta em virtude do desenvolvimento 

emocional, cognitivo e social desejável do concepto; define um comportamento ao longo 

do espectro deste, marca um estilo de vida. Ao vivenciar um estilo de vida, no caso da 

gestante é fundamental que este, seja desejável de encontro a um estado saúde positivo. 

 As gestantes expressaram nas reflexões suas experiências vinculantes: 
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[...] fiquei muito feliz quando fiz a ultrassom, eu chorei e quando peguei o resultado 

olhei um tempão pro resultado, senti uma felicidade vontade de pegar meu bebe 

no colo 

[...] eu tenho diabetes então me cuido bem, é minha primeira gravidez, quando 

peguei o resultado da gravidez, na hora me preocupei com o bebe, já comecei todo 

meu pré-natal para meu bebe ter saúde, estou muito contente fazendo  

[...] eu parei de trabalhar por que eu e meu marido achamos melhor que eu cuidasse 

do bebe até ele ter uma idadezinha, eu sou de fora então somos eu e meu marido, 

vou cuidar do bebe por enquanto eu prefiro 

 Ao promover autocuidado, almejando ter saúde para vivenciar uma gravidez 

saudável, a gestante começa a tecer uma rede de conexões com seu concepto; construindo 

um vínculo diante mão; promotor de saúde. 

 

   

- Oportunidade de se estabelecer um vínculo saudável 

 

 A atenção básica deve-se considerar como oportunidade de estabelecer um 

vínculo saudável entre gestante e seu concepto, o vínculo entre a enfermeira e gestante; e 

neste estudo ao quebrar o gelo para colher alguns dados; as gestantes comprovam esta 

afirmativa em seus depoimentos: 
[...] a gente se reunir pra conversar e se encontrar, eu mesma não sabia nada disso, 

na verdade a gente tinha que fazer mais dessas, eu achava que não tinha tratamento, 

sei lá é uma doença que dá medo de pensar, uma coisa pra eu cuidar 

[...]eu gostei de tudo, das conversas, das risadas, dos choros, e vou sentir saudade, 

eu penso que agora eu posso dizer que eu sei mesmo como é esse negócio, essa 

doença, e vou cuidar o máximo da minha gravidez e abrir o olho da mulherada 

sobre isso ai 

[...] eu sempre venho na unidade, conheço o pessoal, a enfermeira que me atende 

já tá aqui a um tempinho, conheço ela já faz dois anos que ela me atende, ela sempre 

me passa informação e me cobra se eu atraso, mas este tipo de reunião de agora, 

eu nuca participei, e precisava (Rosa) 
 O vínculo entre gestante e enfermeira faz parte da rede de conexões da gestante 

com seu concepto, uma constatação importante no sentido de se poder atuar em um nível 

ainda mais preventivo na formação do vínculo maternal. 

Identificar a necessidade de ações, e as colocar em prática; reforça o vínculo de assistência 

e maternidade. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 Logo de pronto foi possível verificar o alcance do objetivo principal do estudo, 

pois além de ter concorrido para uma problematização com as gestantes sobre a 

importância do tratamento da sífilis na gestação com vistas à prevenção de agravos ao 

recém-nascido, mostrou a importância de estabelecer vínculos entre equipe e gestante. 

 O estudo demonstrou que em especial agentes e enfermeiros são os atores que mais 

atuam na prevenção e promoção de saúde no cotidiano destes sujeitos, considerando que os 

agentes fazem a coleta de dados e constroem diagnósticos que são avaliados e resolvidos por 

uma equipe sob gestão de um enfermeiro. 

 A pesquisa mostrou que a promoção à assistência pré-natal para prevenção e 

vigilância da sífilis é um importante desafio assumido pela atenção básica à saúde para 

impactar na morbimortalidade da vida intrauterina, e disponibilizou bases teóricas para 

evidenciar a importância destes aspectos. 

 Como tal, a equipe de saúde deve promover ações que sensibilizem as gestantes a 

aderir ao programa de forma eficiente e consciente, para que esta doença seja erradicada. 

Assim é possível construir um caminho de promoção e prevenção de saúde 
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 Ao refletir junto as gestantes a respeito das causas, sintomas, tratamento e 

prevenção da Sífilis; esclarecer sobre as formas de transmissão e os agravos 

correspondentes a não adesão ao tratamento foi possível sensibilizá-las de fato para que 

atuem com ações preventivas de infeção por Sífilis no âmbito familiar. 

 As participantes do estudo foram comovidas e debruçaram - se para o fato de que 

a qualidade da assistência na gestação é um importante determinante na redução da 

transmissão vertical da sífilis e de outras doenças infectocontagiosas. 
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