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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, de evolução crônica, causada pelo 

treponema pallidum e apresenta altas taxas de transmissão vertical, podendo chegar a 

100% dependendo da doença materna e da fase da gestação. O diagnóstico da sífilis 

gestacional é simples e o seu rastreamento é obrigatório durante o pré-natal. Ainda assim, 

essa patologia apresenta elevada prevalência, afetando anualmente cerca de um milhão de 

gestantes no mundo. As ferramentas para a redução da carga da doença são conhecidas, 

simples e custo- efetivas. Entretanto, a doença continua com elevada prevalência e 

insuficiente priorização. O número crescente de gestantes soropositivas para sífilis durante 

a gestação e o parto, é achado sugestivo de transmissão comunitária e elevada ocorrência 

de infecção pelo treponema pallidum entre mulheres em idade fértil. Abaixo o gráfico 

demonstra a distribuição de casos de SÍFILIS ADQUIRIDA, por ano de notificação no ES, de 

2012 a 2019.  

 

 

Gráfico 1 – Número de Casos de SÍFILIS ADQUIRIDA notificados no ES, de 2012 a  
2019, distribuídos por ano de notificação. 
Fonte: SESA-ES / C.E. DST-AIDS 
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O documento “Estratégia e Plano de Ação para a Eliminação da Transmissão Vertical do HIV e 

da Sífilis” de 2010 reafirmou o compromisso dos países das Américas na eliminação da 

transmissão vertical dos dois agravos até 2015. Diante da realidade nacional e do contexto 

global, o Ministério da Saúde (MS) incluiu metas de redução da transmissão vertical do HIV e 

da sífilis contidas em seu Plano Plurianual (PPA) 2012-2015. A agenda estratégica da Secretaria 

de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde foi a eliminação da sífilis congênita como 

problema de saúde pública até 2015. Diante dos resultados ainda insatisfatórios, em 2016, o 

Ministério da Saúde lança ação nacional de combate à sífilis. 

 

Neste contexto, a Rede Cegonha, em 2011, programou estratégias para assegurar à mulher e à 

criança o direito à atenção humanizada no pré-natal, parto/nascimento, pós-parto e atenção 

infantil em todos os serviços de saúde do SUS. Uma das estratégias foi a implantação dos 

testes rápidos para diagnóstico do HIV e triagem da sífilis no âmbito da Atenção Primária 

(APS), com responsabilidades divididas entre os três níveis de gestão do SUS, no intuito de 

promover o diagnóstico precoce desses agravos nas gestantes e o início oportuno das ações de 

prevenção com vistas à redução das taxas de transmissão vertical do HIV e eliminação da sífilis 

congênita, bem como redução de óbitos materno-infantis evitáveis. Contudo, é crescente a 

incidência de sífilis em gestantes. 

 
No Espírito Santo as estatísticas demonstram que no período entre 2004 e 2008, o estado 

conseguiu reduzir as taxas de incidência de sífilis congênita em até 2,3 casos por mil nascidos 

vivos, o que ainda não está em consonância com os acordos internacionais e metas nacionais 

de enfrentamento à sífilis. A partir de 2009, verifica-se o aumento da taxa de incidência da 

sífilis congênita, chegando a 10,5 para cada mil nascidos vivos em 2015. 

 
Diante deste cenário epidemiológico desafiador, a mobilização nacional e internacional para o 

enfrentamento da epidemia de sífilis depende da articulação entre os diversos atores 

envolvidos neste contexto onde os objetivos convergem para um mesmo resultado: combate à 

sífilis. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

A relevância da elaboração, execução e monitoramento do presente plano reside na evidente 

epidemia de sífilis congênita verificada nos últimos anos, tendo sido o cenário de 2015 ainda mais 

agravado. É imperativa a necessidade de se controlar o processo epidêmico da sífilis, principalmente  

interromper a cadeia de transmissão vertical. 

 
Sífilis na gravidez pode levar a aborto, natimorto, prematuridade, baixo peso ao nascer, 

doença neonatal, e infecções no recém-nascido. Estes graves desfechos podem ser prevenidos 

com um simples e barato teste e tratamento com Penicilina. 

 

 

Gráfico 2 – Número de Casos de SÍFILIS EM GESTANTES, notificados no ES, de 2010 a 2019, distribuídos por 
ano de notificação.  
Fonte: SESA-ES / C.E. DST-AIDS  
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Os gráficos abaixo representam a série de Casos de Sífilis Congênita, por ano de diagnóstico, de 

2010 a 2019 (Gráfico 3), e a Taxa de Incidência da Sífilis Congênita no  estado do Espírito Santo, do 

ano de 2010 a 2019 (Gráfico 4). 

 

 
 

Gráfico 3 – Número de Casos de SÍFILIS CONGÊNITA, notificados no ES, de 2010 a 
2019, distribuídos por ano de notificação. 
Fonte: SESA-ES / C.E. DST- AIDS 

 

 
 

Gráfico 4 – Taxa de Incidência da SÍFILIS CONGÊNITA, no Espírito Santo, de 

2010  a 2019, por ano de notificação. 

Fonte: SESA-ES / C.E. DST-AIDS 
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Na análise de casos de Sífilis Congênita (SC) por Macrorregião de Saúde do ES, entre os 

anos de 2016 a 2019, o maior número de casos se concentrou na Região Metropolitana.  

No ano de 2019, ocorreu uma redução de 22% no número de casos de Sífilis Congênita 

no ES, se comparado ao ano anterior. Foram notificados 468 casos em 2019 e somente 

04 em Linhares. 

 

A Gráfico abaixo representa a distribuição dos Casos de Sífilis Congênita, no município 

Linhares de Saúde do ES, nos anos de 2015 a 2020. 

 

 
Gráfico 5 – Número de Casos de SÍFILIS CONGÊNITA, notificados no município 

de Linhares , de 2015 a 2020, distribuídos por ano de notificação. 

Fonte: SINAN 
 

  O gráfico abaixo mostra a taxa de Incidência da Sífilis Congênita no  município de Linhares, do 

ano de 2015 a 2020. 
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Gráfico 6 – Taxa de Incidência da SÍFILIS CONGÊNITA, no município de 

Linhares, de 2015 a 2020, por ano de notificação. 

Fonte: SINAN / DATASUS 

Após a instituição do Plano Estadual de Enfrentamento da Sífilis Congênita, elaborado pela 

Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo e COSEMS/ES, que visou reorientar as 

intervenções sanitárias que eram realizadas no estado e municípios em 2017 em resposta á 

grave e crescente epidemia de sífilis congênita verificada até então no estado, Linhares 

resolveu criar um grupo de trabalho de combate à sífilis congênita (GT da Sífilis). Este grupo 

uniu forças de diversos setores para instituição de estratégias que alcançassem as metas 

do Plano Estadual com desenvolvimento de ações de promoção, prevenção e controle do 

processo epidêmico dentro do contexto do município. 

O GT tem trabalhado desde então nos eixos de intervenção do Plano Estadual, organizados 

de acordo com o contexto de Linhares: Atenção Primária a Saúde, Vigilância 

Epidemiológica, Maternidade, Setor de IST do NAPS, Assistência Farmacêutica, Pré Natal de 

Alto Risco (Casa Rosa). 

Pretende-se, através desse documento, relatar as ações de cada eixo realizadas no 

decorrer desses anos, os ótimos resultados obtidos, as estratégias de sucesso, que 

trouxeram novos direcionamentos e que por fim levaram a obtenção do Selo de Boas 

Práticas pelo município de Linhares. 

No decorrer dos anos de intervenção do GT da sífilis em Linhares foram detectados muitos 

entraves e dificuldades em diversos setores, nos quais tiveram que ser feitas intervenções 
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para que eles fossem desfeitos ou superados. A medida que ocorriam as reuniões de 

intervenção nas equipes com casos positivos de sífilis congênita, erupcionavam-se 

problemas de diversas esferas que traziam á tona as dificuldades encontradas pelas 

equipes que estavam lá na ponta, encarando não números, mas sim pessoas, homens, 

mulheres, recém nascidos, famílias, contextos familiares diversos e diferentes 

comunidades e culturas. Assim foram construídos metodologias de estudo de casos, 

intervenções no sistema de liberação e atendimento dos exames laboratoriais, mudanças 

em agendas, estratégias para abordagem de pacientes flutuantes ou migrantes de outros 

estados que vinham para Linhares na época de ocorrer o parto. Outro problema foi 

encontrado na comunicação com o setor privado para notificação e tratamento adequado 

em tempo oportuno das gestantes. 

Algumas ações desse grupo são todo ano são feitas de 02 a 03 capacitações, encontros, 

rodas de conversa com as equipes de estratégias de saúde da família a fim de sensibiliza-

los quanto à importância do diagnostico, tratamento e prevenção da sífilis para a saúde 

pública, além de apresentar as normas técnicas atualizadas, informá-los quanto ao 

panorama da sífilis no município com dados atuais, salientar a importância da notificação e 

apresentar todo o trabalho feito pelo grupo de sífilis.  

Foi criado também um documento a fim de facilitar a comunicação entre as equipes de 

saúde e a maternidade, tanto da gestante com sífilis como o bebê que nasce com sífilis 

congênita ou foi somente exposto, esses documentos são relatório de tratamento e 

acompanhamento da sífilis na gestação, relatório de acompanhamento da criança exposta 

a sífilis materna ou sífilis congênita (anexo 1 e 2).  

 

Assim, a maternidade recebendo a gestante com esse documento anexado em sua 

caderneta já tem um olhar especial, pois sabe que ela é uma gestante que teve/tem sífilis 

na gestação, sendo esse documento um resumo de toda a sua gestação com datas, 

histórico de VDRL, tratamento e informações sobre parceiro sexual entre outros; e a 

unidade de saúde também quando recebe um bebê no qual sua caderneta de vacinação 

possui esse documento (relatório de acompanhamento da criança exposta a sífilis materna 
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ou sífilis congênita) eles já sabem que se trata de uma bebê com sífilis ou exposto, esse 

relatório possui informações sobre VDRL, tratamento entre outros dados importantes. 

 

Para que cada equipe da estratégia da saúde da família assumisse a responsabilidade do 

caso de sífilis congênita de sua área, toda vez que há algum caso, toda a equipe (médico e 

enfermeiro) é chamada para uma discussão do caso junto ao grupo de enfrentamento à 

sífilis. Para que houvesse uma documentação da discussão, uma análise e um roteiro a ser 

seguido para todas as equipes, foi criado um Relatório Caso Sífilis Congênita (anexo 4) que 

é usado para cada caso de sífilis congênita. 

 

Para que não haja caso de sífilis congênita sabemos da importância do tratamento da 

gestante e do parceiro, mas temos a ciência que existem pessoas que ainda resiste ao 

tratamento, diante de casos assim, que no nosso município foram 03 no total, criamos e 

usamos o Termo de Recusa Livre e Esclarecido de Tratamento Medicamentoso (anexo 5). E 

todas às vezes tivemos êxito na abordagem e os parceiros das gestantes com sífilis 

aderiram ao tratamento proposto. 

Segue-se então a descrição da metodologia executados nos eixos de intervenção, no 

entanto, todas as ações antes de serem executadas independente de qual eixo fossem 

eram discutidas no GT, para que todos tivessem a ciência do que seria feito, de que forma 

seria feito, e até para que houvessem trocas idéias e experiências, para que em conjunto 

decidissem a melhor estratégia de colocar a ação em prática. 

Em 2021, o municipio de Linhares recebeu materiais como notebook, datashow, 

computador desktop entre outros móveis para montar uma sala de situação, onde será 

feito o monitoramento da sífilis, essa sala ficará junto ao Programa Infecções Sexualmente 

Transmissíveis, localizada na Avenida Governador Bley S/N, Bairro Colina, Linhares – 

Espírito Santo, CEP:29.900-070. Essa sala será também referência de reuniões, 

capacitações, e qualquer outro evento envolvendo a temática Sífilis no município. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo Geral 
 

Eliminar os casos de sífilis congênita no município de Linhares e obter o certificado de 

erradicação no ano de 2021.  

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

 Qualificar assistência ao pré-natal garantindo detecção precoce e tratamento adequado da 

sífilis para gestantes e parceiros; 

 Interromper a cadeia de transmissão vertical da sífilis, hepatite B e HIV; 
 

 Garantir que todas as unidades de assistência ao pré-natal e ao parto realizem a 

notificação compulsória de casos de sífilis em gestante no ESUS/VS; 

 Garantir a investigação de 100% dos casos de sífilis congênita notificados; 
 

 Reduzir os agravos da sífilis congênita ao concepto garantindo início e seguimento do 

tratamento em ambulatórios de pediatria e/ou infectologia pediátrica; 

 Monitorar municipalmente o perfil epidemiológico da sífilis e a qualidade da assistência 

ao  pré-natal conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. 
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4 METODOLOGIA 
 

O presente plano organiza-se em cinco eixos de intervenção: assistência primária à saúde, atenção especializada (maternidade), assistência 

farmacêutica, vigilância epidemiológica, e educação permanente. Cada um dos eixos de intervenção irá demonstrar as ações previstas em cada âmbito 

de atuação bem como seus respectivos responsáveis, prazos e indicadores.  

1 Eixos de Intervenção: 

EIXO 1: ASSISTENCIA PRIMÁRIA A SAÚDE 

AÇÕES PRAZO RESPONSÁVEL INDICADOR META 

Intensificar com os Agentes 
Comunitários de Saúde a busca ativa de 

mulheres em idade fértil com atraso 
menstrual em suas microáreas. 

Facilitando o acesso das mesmas à 
Unidade de Saúde para realização do 

teste rápido de gravidez, priorizando a 
captação precoce da gestante, antes de 

12 semanas de IG; 

2021 
Enfermeiro da Equipe de 

Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) 

95% de gestantes captadas 
antes da 12 semana de IG 

 

 

95% 
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Realizar imediatamente os testes rápidos 
de sífilis, HIV, hepatites B e C, em 

mulheres com suspeita de gravidez ou 
gestantes, no primeiro acesso, sem 

perda da oportunidade; 

2021 
Enfermeiro da Equipe de 

Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) 

95% de gestantes sendo 
testadas com testes rápidos  

 

95% 

Priorizar a realização dos exames de 
rotina do pré natal, evitando demora na 

coleta e na entrega de resultados. 
2021 

Enfermeiro da Equipe de 
Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) 

Tempo de entrega dos 
resultados 

5 dias  

Manter contato direto entre equipe de 
saúde e laboratório para entrega de 

resultados em tempo oportuno e 
garantia de realização de VDRL mensal 

para o seguimento adequado da 
gestante com sífilis; 

2021 

Enfermeiro da Equipe de 
Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) 

Monitoramento quinzenal se 
laboratório está entregando os 
resultados em tempo oportuno 

15/15 dias 

Garantir a realização de, pelo menos 7 
consultas de Pré-natal para todas as 

gestantes, ou no mínimo 95% das 
gestantes do município; 

2021 
Gestor da Atenção 
Primária à Saúde 

95% gestantes do município 
realizando pelo menos 7 
consultas de pré-natal 

95%  

Garantir insumos de testes rápidos as 
ESFs, organizando a distribuição de 

modo que não haja falta deles; 
2021 

Programa Infecções 
Sexualmente Transmissíveis 

100% UBS com testes rápidos 

 

100% 

Implantar melhoria do controle de 
estoque  

2021 
Programa Infecções 

Sexualmente Transmissíveis 
01 reunião bimestral realizada 

 
Controle de 

estoque 
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implantado 
 

Discutir o aprimoramento do registro da 
execução dos testes  

2021 

Gestor da Atenção 
Primária à Saúde  

Programa Infecções 
Sexualmente Transmissíveis  

Hospital Beneficente Rio Doce 

100% unidades com registro 
adequado de execução dos 

testes  

100% das 
unidades 
da rede 

realizando 
registro 

Melhorar o acesso aos Testes Rápidos 
pelos pacientes, evitando que haja dia 
específico para serem realizados nas 
USF, mantendo a porta aberta para 

realização desses sem dia especial para 
isso e oportunizando ao paciente acesso 

aos testes na vinda a USF. Tendo 
demanda, realizar os Testes Rápidos, em 

toda a população que desejar; 

2021 

Enfermeiro da Equipe de 
Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) 

100% unidades com demanda 
livre para testes rápidos 

 
 

100% 

Estimular o uso do “relatório de 
tratamento e acompanhamento da sífilis 

na gestação” (ANEXO 2)  anexado ao 
prontuário e  caderneta da gestante. 

Para facilitar na maternidades a 
visualização do tratamento e 

acompanhamento, e comprovação de 
tratamento adequado da gestante com 

sífilis. 

2021 
Gestor da Atenção 
Primária à Saúde 

Informativo mensal elaborado 
pela assistência social da 

maternidade informando se as 
gestantes diagnosticadas com 
sífilis possuem esse relatório 

 

1 
informativo

/mês 

Estimular o uso do “relatório de 
tratamento e acompanhamento da 

2021 
Gestor da Atenção  
Primária à Saúde 

Informativo mensal elaborado 
pela ESF informando se as 
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criança exposta a sífilis materna ou sífilis 
congênita” (ANEXO 3)  anexado ao  

caderneta da criança, para facilitar as 
ESFs a visualização do tratamento e 

seguimento ambulatorial. 

crianças expostas ou 
diagnosticadas com sífilis 

congênita. 

1 
informativo/

mês 

Atrelar o fornecimento de penicilina pela 
farmácia as equipe às notificações de 
sífilis. As unidades de saúde repõem o 

seu estoque da penicilina somente com 
a apresentação da notificação de sífilis, 
sendo uma dinâmica executada apenas 

como serviço administrativo, sem 
envolvimento de pacientes. 

2021 

Gestor da Atenção  
Primária à Saúde  

Vigilância Epidemiológica 
Farmácia Básica Municipal 

Relatórios mensais de com a 
quantidade de gestantes com 

sífilis que apresentou titulagem 
positiva na maternidade e não 

foi notificada pela ESF 

 

 

1 relatório/ 

mês 

Estimular a captação e consulta de Pré 
Natal do parceiro realizado junto com a 
gestante ou agendado conforme a 
possibilidade do pai trabalhador, 
facilitando o acesso e agilizando 
realização de exames laboratoriais e 
testes rápidos preconizados pelo 
Ministério da Saúde. 

2021 
Equipe de Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) 
95% pré-natal do parceiro 

realizado 

 

Pelo menos 
uma 

consulta do 
parceiro 

 

Garantir o tratamento do parceiro da 
gestante em tempo oportuno a fim de 
quebrar a cadeia de transmissão. 

2021 
Gestor da Atenção  
Primária à Saúde 

95% parceiros tratados 95% 
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Fomentar o registro no prontuário 
eletrônico da realização dos testes 

rápidos anti HIV, sífilis , HBsAg, anti HCV 
através de reuniões com os enfermeiros 

das ESFs 

2021 
Gestor da Atenção  
Primária à Saúde 

01 reunião bimestral realizada 06 reuniões 

Garantir o acompanhamento pós 
tratamento e alta da criança 

diagnosticada com sífilis congênita na 
maternidade; 

2021 

Gestor da Atenção  
Primária à Saúde  

Programa Infecções 
Sexualmente Transmissíveis  

100% crianças pós tratamento 
acompanhadas 

 

100% 
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EIXO 2: ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MATERNIDADE) 
 
 

AÇÕES PRAZO RESPONSÁVEL INDICADOR META 

Testar para Sífilis, Hepatite B e HIV 
todas as gestantes que forem 
admitidas na maternidade; 

2021 
Enfermeira do Serviço de 

Controle de Infecção 
Hospitalar (SCIH) 

100% gestantes testadas na 
maternidade 

100% 

Tratar 100% dos casos de sífilis 
congênita diagnosticado na 
maternidade conforme Protocolo do 
Ministério da Saúde atualizado em 
2020; 

2021 Hospital Beneficente Rio Doce 
100% casos de sífilis congênita 

tratados 
 

100% 

Comunicar à enfermeira do Programa 
IST, sobre o nascimento da criança com 
sífilis congênita para agendamento pós 
alta hospitalar de consulta pediatra.  
Todos os Recéns Nascidos internados 
pelo SUS e Plano de Saúde, residentes 
em Linhares saem com a consulta 
agendada com o médico pediatra da 
referência no Programa IST para 
acompanhamento do tratamento de 
sífilis. 

2021 
Serviço de Assistência Social  

da Maternidade 

 
100% casos de sífilis congênita 
comunicados ao Programa IST 

 

100% 

Identificar, notificar, acompanhar as 
doenças de notificação compulsória no 
Sistema ESUS/VS; 

2021 

Enfermeira do Serviço de 
Controle de Infecção 

Hospitalar (SCIH) 
- 

Monitoramento 
realizado 

continuamente 
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EIXO 3: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 
AÇÕES PRAZO RESPONSÁVEL INDICADOR META 

Disponibilizar um estoque mínimo 
de benzilpenicilina benzatina 
1.200.000 U em todas as 35 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
do município; 

2021 

Gestor Municipal de 
Saúde 

Gestor Farmácia Básica 
Municipal 

100% UBS com estoque 
de benzilpenicilina 

benzatina 1.200.000U 
100% 

Garantir todo o tratamento dos 
pacientes diagnosticados com 
sífilis e suas parcerias sexuais; 

2021 

Gestor Municipal de 
Saúde 

Gestor Farmácia Básica 
Municipal 

100% tratamento 
garantido para pacientes 

e parceiras 
100% 

Organizar o fluxo de notificações 
em todas as UBS, Profissional 

Notificador→ Farmácia Satélite 
→Farmácia Central → Vigilância 

Epidemiológica; 

2021 

Gestor da Atenção 
Primária à Saúde 

Vigilância Epidemiológica 
Farmácia Básica 

Municipal 

- Fluxo organizado 
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Orientar os farmacêuticos a 
condicionar a liberação do 
medicamento somente mediante 
à apresentação da notificação e 
receita médica, salientando que o 
mesmo deve ser entregue a 
equipe de enfermagem da UBS 
para que o profissional realize a 
aplicação da primeira dose do 
tratamento de imediato e 
monitore as doses seguintes até a 
conclusão do tratamento; 

2021 
Farmácia Básica 

Municipal 
100% de farmacêuticos 

orientados 
100% 

Disponibilizar preservativo 
masculino e feminino em 100% 
das UBS e orientar que os mesmos 
fiquem à disposição dos pacientes; 

2021 
Farmácia Básica 

Municipal 
100% UBS com livre 

acesso aos preservativos 
100% 

Garantir o tratamento precoce e 
contínuo visando a promoção e 
recuperação da saúde dos 
pacientes infectados, bem como  
para reduzir os agravos que essa 
doença pode levar ao concepto. 

2021 
Farmácia Básica 

Municipal 
100% tratamento 
precoce garantido 

100% 
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EIXO 4: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 

 AÇÕES PRAZO RESPONSÁVEL INDICADOR META 

Notificar e investigar 100% dos casos de 
sífilis em gestante, garantindo 
acompanhamento, tratamento e 
seguimento da gestante e parceiro, até a 
cura evitando assim à sífilis congênita; 

2021 
Vigilância 

Epidemiológica 

100 % casos 
notificados e 
investigados 

100% 

Notificar e investigar 100% dos casos de 
sífilis congênita garantindo 
acompanhamento pós tratamento e alta da 
maternidade; 

2021 
Vigilância 

Epidemiológica 

100 % casos 
notificados e 
investigados 

100% 

Acompanhar e monitorar 100% dos casos 
de sífilis congênita e acionando a equipe de 
ESF responsável pelo caso. 
Acompanhamento se dá por realização dos 
exames de VDRL de acordo com protocolo 
do Ministério da Saúde e por consultas 
médicas mensais; 

2021 
Vigilância 

Epidemiológica 

100 % casos 
notificados e 
investigados 

100% 

Monitorar o número de notificações de 
sífilis congênita, sífilis em gestante e sífilis 
adquirida por unidade de saúde; 

2021 
Vigilância 

Epidemiológica 

Realização do 
monitoramento 

Monitoramento realizado 

Notificar e investigar 100% dos casos de 
sífilis adquirida garantindo 
acompanhamento pós tratamento; 

 
Vigilância 

Epidemiológica 

100% casos 
notificados e 
investigados 

100% 

Realizar a revisão e análise das fichas de 
notificação do E-SUS/VS e qualquer 2021 

Vigilância 
Epidemiológica 

100% fichas revisadas 
e analisadas 100% 
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desacordo é comunicado ao notificador. 
Definir os fluxos de atendimento para 
realização do seguimento de pacientes com 
diagnóstico de sífilis; 

2021 
Vigilância 

Epidemiológica 
- Fluxo definido 

Realizar monitoramento dos dados, e 
identificar mês a mês às fragilidades, e 
qualquer alteração identificada comunicar à 
gerência de Atenção Primária; 

2021 
Vigilância 

Epidemiológica 

Realização do 
monitoramento 

mensal 
Monitoramento realizado 

Produzir relatórios dos casos de Sífilis do 
município e divulgar junto às equipes nas 
capacitações; 

2021 
Vigilância 

Epidemiológica 
01 relatório trimestral 

4 Relatórios produzidos e 
divulgados 

Instituir planilha de monitoramento mensal 
dos casos de sífilis em gestante bem como 
de sífilis congênita, e apresentar nas 
reuniões com o grupo de enfrentamento à 
sífilis; 

2021 
Vigilância 

Epidemiológica 

Realização do 
monitoramento 

mensal 

Planilha instituída e 
apresentada mensalmente 

Realizar reuniões mensais com 
representantes das equipes de ESF para 
discutir os casos de sífilis congênita 
identificados na maternidade (GT 
Enfrentamento Sífilis); 

2021 
Vigilância 

Epidemiológica 

01 reunião mensal 
realizada 

12 reuniões 

Realizar estudo dos casos de sífilis 
congênita por área de abrangência, 
considerando as variáveis que interferem 
no contexto, juntamente com a equipe 
responsável por essa área; 

2021 
Vigilância 

Epidemiológica 

1 estudo mensal 
realizado 

12 estudos realizados 

Realizar a integração das equipes 2021 Vigilância 1 reunião mensal 12 reuniões realizadas 
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municipais de referência em IST’s com as 
equipes de Estratégia de Saúde da Família 
(ESF) e demais equipes de atenção básica 
através de reuniões de discussão de casos 
de sífilis congênita; 

Epidemiológica realizadas 

Estimular a utilização dos protocolos do 
Ministério da Saúde para o manejo e 
tratamento adequado da sífilis adquirida, 
sífilis em  gestante e sífilis congênita; 

2021 
Vigilância 

Epidemiológica 

03 capacitações 
realizadas 

03 capacitações realizadas 

Organizar o fluxo de notificações em todas 
as UBS, o profissional notifica e envia para o 
Farmacêutico, este repõe a quantidade 
utilizada de penicilina de acordo com as 
notificações, e envia estas à Vigilância 
Epidemiológica; 

2021 
Vigilância 

Epidemiológica 

- 
 

Fluxo de notificação organizado 
e implantado 

Instituir o Comitê Municipal de Prevenção 
da Transmissão Vertical do HIV e Sífilis do 
município 

2021 
Gestão Municipal de 

Saúde 
- Comitê instituído 
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EIXO 5: EDUCAÇÃO PERMANENTE 
 

AÇÕES PRAZO RESPONSÁVEL INDICADOR META 

Realizar capacitações gerais para 
todas as equipes de ESF (médicos, 
enfermeiros , odontólogos, 
farmacêuticos, técnicos de 
enfermagem, agentes comunitário 
de saúde, auxiliar de consultório 
dentário) com objetivo de 
sensibilizar para diagnóstico da 
doença na comunidade em geral, 
tratamento adequado em tempo 
oportuno e prevenção. Estimular 
busca ativa por toda a equipe.  A 
fim de manter sempre o assunto 
em discussão repetir tal evento 3 
vezes no ano para envolvimento 
geral de todos. 

2021 

Gestor da Atenção 
Primária à Saúde 

Vigilância Epidemiológica 
Programa Infecções 

Sexualmente 
Transmissíveis 

03 capacitações 
realizadas 

03 capacitações 
realizadas 

Realizar de encontros com as 
equipes de ESF com casos 
positivos de Sífilis Congênita, para 
discussão de caso clínico e 
educação permanente, 
promovendo assim correções de 
falhas de conduta médica e de 

2021 

Gestor da Atenção 
Primária à Saúde 

Vigilância Epidemiológica 
Enfermeira do SCIH 
Programa Infecções 

Sexualmente 
Transmissíveis 

04 encontros realizados 04 encontros realizados 
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enfermagem com reforço no uso 
do protocolo clínico do MS (PCDT), 
discussões de questões sociais, 
familiares e comunitárias 
envolvidas, sempre visando o 
estímulo para acertos futuros sem 
denegrir ou diminuir a conduta 
dos envolvidos. 

Farmácia Básica 
Municipal 

Realizar capacitações 
sensibilizando as equipes quanto à 
importância da notificação e o 
correto preenchimento da 
mesma. Informar os dados 
epidemiológicos da sífilis no 
município. 

2021 Vigilância Epidemiológica 
03 capacitações 

realizadas 
03 capacitações 

realizadas 
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5 ANEXOS 

ANEXO 1 
 
RELATÓRIO DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SÍFILIS NA GESTAÇÃO 

SEMUS-LINHARES 
 

NOME DA GESTANTE:______________________________________________ 
 
Apresentou: 
 
 
 
 
 
Notificação: Sim(  )      Não(  ) 
 
TRATAMENTO DA GESTANTE 
 
Iniciou tratamento para sífilis com IG = ______     
 
Tratamento:  
 
Penicilina G benzatina (UI): ( ) 2.400.000    (  ) 7.200.000 
 
Tratamento incompleto: (  ) não    (  ) sim, motivo:___________________________ 
 
 
TRATAMENTO DO PARCEIRO   
 
Teste treponêmico (rápido): (  )negativo   (  )positivo   (  )não realizado  
 
Data:_________ 
 
VDRL: (  ) não reagente   (  ) reagente 1:_____ título  data:_________________ 
           
(  )não realizado 
 
Notificação: Sim(  )      Não(  ) 
 

DATA VDRL IG TESTE RAP 
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Tratamento: Penicilina G benzatina (UI): (  ) 2.400.000    (  ) 7.200.000 
 
 
 

 

VDRL mensal de controle da gestante após tratamento 

DATA IDADE GESTACIONAL TITULO DE VDRL 

   

   

   

   

   

   

   
 

Controle do seguimento da sífilis adquirida com VDRL (APÓS O PARTO) 
(VDRL a cada 3 meses no 1º ano e a cada 6 meses no 2º ano) 

DATA TITULO DE VDRL 

  

  

  

 

 

Controle do tratamento da gestante e parceiro 

Penicilina G benzatina Data da aplicação GESTANTE 
Data da aplicação 

PARCEIRO 

Primeira dose   

Segunda dose   

Terceira dose   
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ANEXO 2 

 
RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA EXPOSTA A SIFILIS MATERNA OU 

SIFILIS CONGÊNITA 
SEMUS-LINHARES 

NOME COMPLETO: ________________________________________________ 
DATA DE NASCIMENTO: ____________________________________________  
NOME DA MÃE:____________________________________________________ 
VDRL ao nascer: (           ) 
LIQUOR: (   )normal          (   )alterado 
TRATAMENTO: (    ) preencher conforme opções abaixo: 

1. Penicilina G cristalina 100.000 a 150.000UI.Kg.dia 10 dias 
2. Penicilina G procaína 50.000UI.Kg.dia 10 dias 
3. Penicilina G benzatina 50.000 
4. Outro esquema qual?___________________________ 
5. Não realizado 

MÃE:  
1. VDRL: (           ) 
2. Tratamento: (   )  adequado       (   ) inadequado 

Controle de VDRL após tratamento ou criança exposta: 

Mês de 
vida 

1 3 6 12 18 24 

VDRL       

 
OBS 1: após obtenção de 2 VDRL não reagentes consecutivos, encerra-se o seguimento. Em caso de 
criança exposta, o seguimento encerra-se em 18 m. 
OBS 2: Considerar tratamento inadequado para sífilis materna: 

1. Tratamento realizado com qualquer outro medicamento que não seja penicilina; ou 
2. Tratamento incompleto, mesmo sendo feito com penicilina; ou 
3. Tratamento inadequado para a fase clínica da doença; ou 
4. Instituição de tratamento dentro dos 30 dias que antecedem o parto; ou 
5. Elevação de títulos de VDRL ou ausência de queda após tratamento adequado (exceto 

quando o titulo inicial for ≤ 1:4); ou 
6. Parceiro com sífilis não tratado ou tratado inadequadamente. 

OBS 3: A criança tratada por 10 dias sai do hospital Rio Doce DIRECIONADA para o PROGRAMA DE 
IST no NAPS, no qual será acompanhada por pediatra para seguimento conforme protocolo. 
MESMO ASSIM, a equipe de saúde da família DEVE acompanha-la concomitantemente. 
Já a criança exposta, esta necessariamente precisa de ser acompanhada por sua equipe de saúde 
da família, pois mesmo não tendo recebido tratamento no nascimento, pode ser um caso de sífilis 
congênita tardia, e precisa ser vigiada até os 2 anos ou mais. 
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ANEXO 3 
Relatório Caso Sífilis Congênita 
 
Nome da Mãe: _____________________________  Idade: __________________ 
 
Bairro:____________ Unidade Realização Pré Natal: _______________________ 
 
Foram Realizadas quantas consultas de Pré Natal? _________________________ 
 
Com quantas semanas de Gestação foi realizada a primeira consulta de Pré 
Natal?____________ 
 
Com quantas semanas de Gestação foi diagnosticado Sífilis?_______________ 
 
Titulação do VDRL na Gestação:  

          

 
Titulação do VDRL no Parto: _________ 
 
Data de Nascimento do RN: _________ 
 
Titulação do VDRL do RN: ___________  
 
 
Data do Tratamento da Mãe: 
 
Motivo do NÃO Tratamento da Mãe: ___________________________________________ 
 
Realizado Busca Ativa da Mãe: (  ) Sim  (  ) Não  
Porque?___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Data do Tratamento Parceiro:_________________________________________________ 
 
Motivo do NÃO Tratamento do Parceiro: _________________________________________ 
__________________________________________________________________________                               
 
Realiza Busca Ativa Parceiro: (  ) Sim  (  ) Não  
Porque?___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Realizado Visita Domiciliar: (  ) Sim  (  ) Não Quantas vezes? __________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Realizado Orientações sobre a importância do tratamento da mãe e do parceiro com Sífilis: 
(  ) Sim  (  ) Não Obs__________________________________________________________ 
 
Histórico (Anamnese / HPP / HPS) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Após análise do caso quais condutas que deveriam ter sido tomadas para evitar o caso? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
O RN está sendo acompanhado pela Equipe de Saúde e NAPS? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Medidas e Orientações para a Equipe: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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ANEXO 4  

Termo de Recusa Livre e Esclarecido de Tratamento Medicamentoso 

 

Eu, ______________________________________declaro que para todos os fins de direito 

e sob as penas da lei que fui devidamente informado (a), em linguagem clara e objetiva 

pelo (a) enfermeiro (a), que: 

a) Com base no meu diagnóstico me foi recomendado o seguinte tratamento: 

(  ) Penicilina G Benzantina 2.400.000 UI                (  ) Penicilina G Benzantina 7.200.00 UI 

 

b) Fui informado (a) e esclarecido (a) pelo enfermeiro (a) sobre as principais complicações 

que podem derivar da minha recusa em submeter-me ao tratamento proposto, 

 

c) Reconheço que todas as minhas dúvidas foram esclarecidas e que entendi todas as 

implicações, riscos envolvidos, sequelas, bem como que, entendi todas as explicações que 

me foram prestadas e, apesar disso, decido desistir do tratamento proposto, 

 

d) Visualizei imagens, assim, ficando ciente de como o bebê pode nascer com a minha 

recusa de tratamento, 

 

e) Apesar de ter entendido as explicações que me foram prestadas, de terem sido 

esclarecidas todas as minhas dúvidas e estando plenamente satisfeito com as informações 

recebidas, opto por não realizar o tratamento acima mencionado.  

Paciente _____________________________ RG __________________ Ass.____________ 

Enfermeiro___________________________  

Testemunha 1 ________________________Testemunha 2 __________________________ 

 

Linhares, ___ de __________ de _________ 
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