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A enfermeira e pesquisadora
Flaviane Mello Lazarini, hoje

professora do Departamento de Saú-
de Coletiva da UEL, conta que des-
de seus anos iniciais de graduação
teve como principal foco de estudo o
HIV (Human Immunodeficiency
Virus , ou Vírus da Imunodeficiência
Humana). No entanto, a escolha do
trabalho a ser defendido em sua tese
de Doutorado deveria ir, segundo
ela, além de suas preferências pes-
soais de pesquisa e de uma boa
classificação em nível acadêmico.

Por outro lado, poderia ser uma
chance de quebrar as “barreiras”
criadas entre a Academia e a atua-
ção prática dos serviços de saúde, a
partir de uma proposta de trabalho
conjunta. Dessa forma, veio um pri-
meiro levantamento junto à Secreta-
ria de Saúde de Londrina para a
verificação de pontos críticos trata-
dos pelo Serviço de Apoio Social da
Atenção Básica da cidade e se che-
gou a um diagnóstico preocupante
em relação ao tratamento da sífilis
gestacional e congênita.

A identificação do problema, so-
mado ao interesse de intervenção
proposto pela pesquisa e à obtenção
de importantes apoios e parcerias,
permitiram a implantação do Obser-
vatório para Sífilis Gestacional e
Congênita, órgão criado a partir da
tese de Doutorado de Flaviane e que
hoje funciona como uma ferramenta
do sistema de v igilância
epidemiológica da Rede de Atenção
à Saúde de Londrina.

O diagnóstico situacional e le-
vantamento de problemas, que intro-
duziram o trabalho, apresentavam
um número crescente de óbitos fetais
e infantis por sífilis - casos identifica-
dos em gestantes tratadas inadequa-
damente, não tratadas ou com o
diagnóstico tardio durante a gesta-
ção. Tais fatores, além de estarem
associados ao conhecimento dos pro-
fissionais da Atenção Básica sobre o
diagnóstico e manejo da doença, tam-
bém se ligam à falta de informação
da própria população.

Testes - A professora Flaviane
destaca que as gestantes têm direito
a três testes gratuitos para o diag-

Tese leva à criação de Observatório para sífilis gestacional e congênita
Trabalho de Doutorado aproxima a Academia do serviço básico de saúde, é premiado e leva à criação de um novo serviço de vigilância epidemiológica,

colocando Londrina em destaque nacional na prevenção, diagnóstico e tratamento da sífilis congênita

nóstico da sífilis (o chamado VDRL,
sigla de Venereal Disease Research
Laboratory) durante o pré-natal pelo
Sistema Único de Saúde (SUS),
enfatizando a importância desse
acompanhamento. Além disso, é fun-
damental que o parceiro da gestante
também seja diagnosticado e tratado
para que a doença não seja
readquirida no ato sexual, lembrando
que quando os sintomas da sífilis
congênita não são observados logo
ao nascer, eles ainda podem se ma-
nifestar até os dois anos da criança,
entre os quais estão dificuldades
cognitivas, deformidades ósseas e
surdez, por exemplo.

A prevenção, diagnóstico e trata-
mento da sífilis, assim como de ou-

tras ISTs (Infecções Sexualmente
Transmissíveis) por parte da popula-
ção em geral, é outro ponto de des-
taque no levantamento do problema,
pois a redução dos índices de sífilis
adquirida leva, consequentemente, a
uma redução de sua transmissão.“É
importante reforçar a importância
do uso de preservativo durante as
relações sexuais, pois é a forma mais
segura de prevenção de ISTs”, pon-
tua a pesquisadora.

Entre os aspectos relacionados ao
conhecimento dos profissionais da
Atenção Básica sobre o diagnóstico e
manejo da sífilis gestacional e congê-
nita, foram elencadas algumas difi-
culdades principais: o trabalho frag-
mentado, sem a formação de uma

Rede de Atenção articulada de forma
adequada no pré-natal, parto e
puerpério (pós-parto); a ausência de
retroalimentação de informações en-
tre os níveis de assistência; atrasos de
notificações e preenchimento inade-
quado da ficha; e manejo inadequado
dos exames pelos laboratórios.

A partir de então, a tese se pro-
pôs a avaliar o impacto que poderia
ser causado pela implantação de um
observatório de v igilância
epidemiológica para o monitoramento
da sífilis gestacional e congênita em
Londrina. Então, com o apoio da
Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP), na qual Flaviane de-
fendeu a tese sob a orientação da
professora Dulce Aparecida Barbo-

sa (UEL); do Comitê de Prevenção
da Mortalidade Materno-Infantil de
Londrina, da Gerência de Vigilância
Epidemiológica, da Diretoria de Ser-
viços Especiais, da Diretoria de Aten-
ção Básica, entre outras parcerias,
foi iniciada a etapa de intervenção.

O Observatório foi responsável
pela elaboração de um modelo de
intervenção educacional voltado aos
médicos, enfermeiros, técnicos e
auxiliares de enfermagem, farma-
cêuticos, bioquímicos e auxiliares de
laboratório. A intervenção, realizada
através da aplicação de oficinas,
começou em 2014 e foi replicada em
92,3% (52) das Unidades Básicas de
Saúde (UBS) da cidade.

Melhora - Um segundo levanta-
mento, realizado pela tese após dois
anos de intervenção, apresentou uma
melhora muito significativa. Flaviane
enfatiza que houve um grande au-
mento do diagnóstico de sífilis
gestacional entre 2014 e 2015 e que
esse resultado é positivo. O aumento
do número de casos diagnosticados
significa uma atuação mais eficiente
das unidades de saúde, o que acon-
tecia anteriormente é que esses ca-
sos existiam, mas não eram diagnos-
ticados, configurando um quadro de
subnotificação. Outro dado que rati-
fica esse discurso é que o aumento
do número de diagnósticos de sífilis

Sífilis: A Sífilis é uma doença
infectocontagiosa sistêmica, de evo-
lução crônica, com manifestações
cutâneas temporárias, provocadas
por uma bactéria (Treponema
pallidum). Sua evolução é dividida
em recente e tardia. A transmissão
da Sífilis Adquirida é sexual, na área
genitoanal, na quase totalidade dos
casos. Pode ser assintomática, por
isso é importante realizar exames
periódicos para diagnosticar e tratar
em caso de exposição em relações
sexuais desprotegidas.

Sífilis Adquirida: Classificação
geral para a infecção por sífilis, trans-

Londrina se torna
referência nacional

O Ministério da Saúde lançou no ano passado o “Caderno de Boas
Práticas – O uso da penicilina na Atenção Básica para a prevenção da

Sífilis Congênita no Brasil”. Essa publicação elencou, através de
pesquisas da Secretaria de Vigilância em Saúde, quatro municípios
brasileiros com destaque em práticas de prevenção, diagnóstico e

tratamento da sífilis congênita. Londrina foi uma das cidades
escolhidas como exemplo, ao lado de São Paulo (SP), Vitória da

Conquista (BA) e Aparecida de Goiânia (GO). A referência nacional
é um dos produtos do Observatório para sífilis gestacional e congênita,

implantado em 2014.
A publicação completa pode ser conferida através do link: http://

www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2015/58373/
_p_boas_praticas_2015_final_web_pdf_p__32394.pdf.Premiação

A tese de Doutorado “Implanta-
ção de Observatório para Sífilis
Gestacional e Congênita” foi apre-
sentada pela professora Flaviane
Mello Lazarini no último mês de julho
no 3º. Congresso de Saúde Pública do
Paraná, realizado no Campus Litoral
da Universidade Federal do Paraná
(UFPR), na cidade de Matinhos. O
trabalho foi classificado em segundo
lugar na categoria “Tecnologias do
Cuidado em Saúde Pública” do 1º
Prêmio INOVA SAÚDE PARANÁ,
atribuído durante o congresso.

A premiação é uma iniciativa do
Instituto de Estudos em Saúde Cole-
tiva (iNESCO) e da Secretaria de

Definições
mitida em um intercurso sexual
desprotegido.

Sífilis Gestacional: Sífilis que
foi adquirida no período da gestação,
ou detectada nesse período. O risco
dessa infecção é a transmissão ver-
tical (da mãe para o feto). Pode ser
tratada gratuitamente pelo SUS du-
rante o pré-natal.

Sífilis Congênita: Sífilis que foi
transmitida da mãe para o feto, que
pode causar morte fetal, aborto e
sequelas graves na criança. Por ser
completamente tratável e evitável é
considerada um grave problema de
saúde pública.

gestacional, veio acompanhado da
diminuição da incidência de sífilis
congênita, o que confirma o aumento
dos casos tratados.

Outro impacto muito positivo
apontado pelos índices do SINAN
(Sistema de Informação de Agravos
de Notificação, do Ministério da Saú-
de) é que nos anos de 2014 e 2015
não houve o registro de nenhuma
morte infantil causada por sífilis con-
gênita na cidade de Londrina.

A tese foi defendida por Flaviane
em abril deste ano. No entanto, o
Observatório foi implantado como
uma ferramenta de vigilância em
saúde de caráter permanente, inte-
grando a Rede de Saúde de Londri-
na. A pesquisadora representa a UEL

de Londrina no Grupo de Trabalho
Sífilis, equipe multidisciplinar que
conduz o Observatório, reunindo tam-
bém representantes da Atenção Pri-
mária, da vigilância epidemiológica,
da saúde da mulher, da Vigilância
Sanitária, do setor de análises clíni-
cas e de hospitais públicos e priva-
dos, além de membros do próprio
Comitê de Mortalidade Materna e
Infantil. O órgão, que realiza reuni-
ões periódicas para a discussão de
ações, pretende dar continuidade à
intervenção educacional para que os
conhecimentos sejam atualizados e
também repassados aos novos pro-
fissionais da saúde.

Flaviane destaca que as gestantes têm direito a três testes gratuitos para o diagnóstico da sífilis

“O AUMENTO DO
NÚMERO DE CASOS
DIAGNOSTICADOS
SIGNIFICA UMA
ATUAÇÃO MAIS
EFICIENTE DAS
UNIDADES DE SAÚDE.
ANTERIORMENTE
ESSES CASOS
EXISTIAM, MAS NÃO
ERAM
DIAGNOSTICADOS,
CONFIGURANDO UM
QUADRO DE
SUBNOTIFICAÇÃO”

Saúde do Paraná. A comissão
julgadora destacou 63 trabalhos de
437 projetos desenvolvidos em 122
municípios paranaenses. Os traba-
lhos selecionados concorreram em
sete eixos temáticos: Formação em
Saúde e Integração ensino-serviço-
comunidade; Gestão do Trabalho e
da Educação em Saúde; Planejamen-
to e Gestão em Saúde; Políticas Públi-
cas de Saúde - Redes de Atenção;
Tecnologias de Informação e Comu-
nicação em Saúde; Tecnologias do
Cuidado em Saúde Pública; e Vigi-
lância em Saúde. Foram premiados
os três melhores colocados em cada
uma das categorias.

* Estagiária de Jornalismo na COM-UEL.


