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APRESENTAÇÃO

Este Protocolo Municipal visa aperfeiçoar o controle de sífilis em Maceió/AL,

especialmente no que diz respeito à prevenção da transmissão vertical da infecção.

Baseado em dados epidemiológicos e extensa revisão da literatura com evidências

científicas, foi inspirado em outras experiências brasileiras (MOTA GERONIMO et

al., 2017) e validado a partir de discussões com as diretorias e gerência de

prevenção e controle das infecções Sexualmente Transmissíveis junto a outras

áreas técnicas da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió.

Diante do atual cenário de crescimento de casos de sífilis adquirida e

permanência do elevado número de sífilis congênita à nível municipal, seguindo a

realidade nacional, o presente documento é uma resposta conjunta à demanda de

busca por eficácia e resolutividade em relação à doença, sobretudo no âmbito da

assistência pré-natal da mulher e de sua parceria sexual.

Sendo assim, a proposta da criação deste protocolo surgiu para padronizar a

condução das ações de prevenção, diagnóstico, tratamento, seguimento e alta das

pessoas com sífilis e crianças expostas no município. Seu objetivo principal é

orientar os gestores no manejo programático e operacional da doença, bem como

auxiliar as condutas dos profissionais da rede de atenção à saúde, de modo a

proporcionar-lhes maior segurança para o atendimento da população nessa área.

Aqui, são apresentados a linha de cuidado da criança exposta à sífilis e com

sífilis congênita, procedimentos operacionais padrão, portarias municipais sobre a

prescrição do tratamento e fluxos de diagnóstico e seguimento das pessoas

acometidas pela sífilis, os quais, de forma explícita, objetiva e adequada à realidade

local e que deverão nortear as ações dos profissionais envolvidos, principalmente no

que tange ao respaldo legal.

Por fim, pretende-se unificar o processo de assistência e vigilância da sífilis na

rede, como também garantir o registro adequado das intervenções realizadas no

município. Toda a concepção do documento está de acordo com as diretrizes dos

protocolos, manuais e linhas guias do Ministério da Saúde.



1 CONTEXTO ENFRENTADO

Apesar da descoberta da cura da sífilis ter ocorrido no final da década de

1930, a sífilis ainda representa um sério problema de saúde pública mundial, em

virtude do elevado número de ocorrências. Mesmo em países desenvolvidos, a

doença tem apresentado um importante aumento em sua frequência, principalmente

na última década. De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde

(OMS), ocorrem 6,3 milhões de novos casos a cada ano (KORENROMP et al.,

2019).

No Brasil, a sífilis adquirida apresentou uma taxa de detecção de 72,8 casos

por 100.000 habitantes em 2019. No mesmo ano, a taxa de detecção da infecção

em gestantes foi de 20,8 e a de sífilis congênita foi de 8,2 por 1.000 nascidos vivos.

No período de 2010 a 2019, houve aumento no coeficiente de mortalidade infantil

por sífilis, que passou de 2,2 por 100 mil nascidos vivos em 2009, para 5,9 em 2019

(BRASIL, 2020).

Esse agravamento pode estar relacionado não somente a relações sexuais

desprotegidas como também a barreiras relacionadas ao diagnóstico oportuno e

tratamento precoce nos serviços de saúde (BRASIL, 2015), especialmente no

público das gestantes e suas parcerias sexuais, além dos grupos em situação de

vulnerabilidade (adolescentes, população em situação de rua, indivíduos em uso de

drogas, mulheres vítimas de violência e profissionais do sexo).

Na realidade de Maceió, entre os anos de 2016 a 2020, a capital apresentou

uma variação ascendente no número de casos de sífilis adquirida, em consonância

com a tendência observada nacionalmente. Foram registrados nesse período 5.386

casos, sendo 2.663 no sexo masculino e 2.723 no sexo feminino (PREFEITURA DE

MACEIÓ, 2021). Vale ressaltar que a curva de crescimento a cada ano do período

pode estar relacionada à implementação e execução dos testes rápidos em todas as

unidades de saúde da cidade, que se dá desde 2014.

Nesse mesmo ano, Maceió instituiu o Comitê de Investigação de Transmissão

Vertical de HIV, Sífilis, Hepatites B e C, conforme orientação do Ministério da Saúde.

Visando analisar oportunidades perdidas de prevenção da transmissão vertical,



identificar as possíveis falhas e apontar medidas de intervenção, o mesmo é regrado

por normativo específico (Portaria Municipal n.º 0196, de 28 de outubro de 2015).

Alguns instrumentos dispostos neste protocolo foram construídos e implementados a

partir das discussões em reuniões ordinárias neste Comitê.

O ano de 2020, marcado pela pandemia da COVID-19, interferiu

sobremaneira no atendimento regular e acesso aos testes rápidos pela população,

no qual foi observado redução de 37,7% e 14,5% do registro de casos da sífilis

adquirida e em gestante, respectivamente, quando comparados ao ano de 2019. No

entanto, em 2020, os casos de sífilis congênita apresentaram aumento de 15,4% no

número absoluto, com uma taxa de incidência de 13,4 casos de sífilis congênita por

1.000 nascidos vivos (PREFEITURA DE MACEIÓ, 2021).

A meta de eliminação da sífilis congênita nas Américas, proposta pela

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e adotada pelo Ministério da Saúde,

é de 0,5 casos para cada 1.000 nascidos vivos (KORENROMP et al., 2019), esse

contexto apresentado reforça a importância e a necessidade de controle da sífilis na

cidade de Maceió/AL.



2 DEFINIÇÃO E ETIOLOGIA DA SÍFILIS

A sífilis é uma infecção bacteriana de caráter sistêmico, curável e exclusiva do

ser humano, que acomete praticamente todos os órgãos e sistemas. É causada pelo

Treponema pallidum, uma bactéria gram-negativa do grupo das espiroquetas. Sua

transmissão ocorre, predominantemente, pelo contato sexual e por via

transplacentária para o feto. Pode ser transmitida, ainda, por transfusão de sangue

ou acidente ocupacional (BRASIL, 2020).

A infectividade da sífilis por transmissão sexual é maior (cerca de 60%) nos

estágios iniciais (primária, secundária e latente recente) e diminui gradualmente com

o passar do tempo (latente tardia e terciária). Essa maior transmissibilidade se

explica pela intensa multiplicação do patógeno e pela riqueza de treponemas nas

lesões, comuns na sífilis primária e secundária (BRASIL, 2020; DUPIN, 2016).

A maioria das pessoas com sífilis tende a não ter conhecimento da infecção,

devido à ausência ou escassez de sinais/sintomas. Quando não tratada, a sífilis

pode evoluir para formas mais graves, de modo a comprometer, especialmente, os

sistemas nervoso e cardiovascular (BRASIL, 2020; DUPIN, 2016).

Em gestantes não tratadas ou tratadas inadequadamente, a sífilis pode ser

transmitida para o feto (transmissão vertical), mais frequentemente intraútero (com

taxa de transmissão de até 80%), apesar de também ser possível de ocorrer na

passagem do feto pelo canal do parto. A probabilidade da infecção fetal é

influenciada pelo estágio da doença na mãe e pela duração da exposição fetal.

Dessa forma, a transmissão é maior quando a mulher apresenta sífilis primária ou

secundária durante a gestação. Pode implicar consequências severas, como

abortamento, parto pré-termo, manifestações congênitas precoces ou tardias e/ou

morte do Recém-Nascido (RN).

Todos os profissionais de saúde devem estar aptos a reconhecer as

manifestações clínicas da sífilis, assim como a interpretar os resultados dos exames

laboratoriais que desempenham papel fundamental no controle da infecção e

permitem a confirmação do diagnóstico e o monitoramento da resposta ao

tratamento (BRASIL, 2020).



3 CLASSIFICAÇÃO E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA SÍFILIS ADQUIRIDA

Existem duas classificações para as formas clínicas da sífilis adquirida. A

primeira considera apenas o tempo de infecção e a segunda, as manifestações

clínicas (BRASIL, 2020; DUPIN, 2016), conforme descrição a seguir:

a. Segundo o tempo de infecção:

› Sífilis adquirida recente (menos de um ano de evolução);

› Sífilis adquirida tardia (mais de um ano de evolução).

b. Segundo as manifestações clínicas da sífilis adquirida:

› Sífilis primária: após o contato sexual infectante, ocorre um período de incubação

com duração entre 10 e 90 dias (média de 03 semanas). A primeira manifestação é

caracterizada por uma erosão ou úlcera no local de entrada da bactéria (pênis,

vulva, vagina, colo uterino, ânus ou boca, denominada “cancro duro”. Esta lesão

comumente é única, indolor, com base endurecida e fundo limpo, rica em

treponemas. Geralmente, é acompanhada de linfadenopatia inguinal. Esse estágio

pode durar entre 02 a 06 semanas e desaparecer de forma espontânea,

independentemente de tratamento.

› Sífilis secundária: os sinais e sintomas surgem em média entre 06 semanas e 06

meses após a infecção e duram em média entre 04 e 12 semanas; porém, as lesões

podem recrudescer em surtos subentrantes por até 02 anos. No entanto, a

sintomatologia pode desaparecer de forma espontânea em poucas semanas,

independentemente de tratamento. As lesões secundárias são ricas em treponemas.

Podem ocorrer erupções cutâneas em forma de máculas (roséola) e/ou pápulas,

principalmente no tronco; lesões eritemato-escamosas palmo-plantares (essa

localização sugere fortemente o diagnóstico de sífilis no estágio secundário); placas

eritematosas branco-acinzentadas nas mucosas; lesões pápulo-hipertróficas nas

mucosas ou pregas cutâneas (condiloma plano ou condiloma lata); alopecia em

clareira e madarose (perda da sobrancelha), febre, mal-estar e cefaleia.



› Sífilis latente: período em que não se observa nenhum sinal ou sintoma de sífilis,

verificando-se, porém, reatividade nos testes que detectam anticorpos. A maioria

dos diagnósticos ocorre nesse estágio, que é dividido em duas fases: latente recente

(menos de 01 ano de infecção) e latente tardia (mais de 01 ano de infecção).

› Sífilis terciária: ocorre aproximadamente em 30% das infecções não tratadas, após

um longo período de latência, podendo surgir entre 02 a 40 anos depois do início da

infecção. É comum o acometimento do sistema nervoso e cardiovascular. Além

disso, verifica-se a formação de gomas sifilíticas (tumorações com tendência a

liquefação) na pele, mucosas, ossos ou qualquer tecido. As lesões causam

desfiguração e incapacidade, podendo ser fatais.



4 DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS ADQUIRIDA E SÍFILIS NA GESTAÇÃO

O diagnóstico da sífilis pode ser feito por exames diretos e testes

imunológicos (BRASIL, 2020; DUPIN, 2016), a saber:

› Exames diretos: a pesquisa direta de Treponema pallidum na sífilis recente primária

e secundária pode ser feita pela microscopia de campo escuro ou por

imunofluorescência direta, exame de material corado e biópsias.

› Testes imunológicos: são os mais utilizados. Dividem-se em treponêmicos (TR) e

não treponêmicos (VDRL):

» Testes treponêmicos: detectam anticorpos específicos produzidos contra os

antígenos do Treponema pallidum. São os primeiros a se tornarem reagentes, sendo

importantes para a confirmação do diagnóstico. Na maioria das vezes,

permanecem positivos mesmo após o tratamento, pelo resto da vida do

paciente; por isso, não são indicados para o monitoramento da resposta ao

tratamento. Exemplos de testes treponêmicos: teste de imunofluorescência indireta

(TR / FTA-Abs); ensaio imunoenzimático indireto (ELISA); testes rápidos

(imunocromatográficos).

» Testes não treponêmicos: detectam anticorpos anticardiolipina não específicos

para os antígenos do Treponema pallidum e podem ser qualitativos ou quantitativos.

Tornam-se reagentes cerca de 01 a 03 semanas após o aparecimento do cancro

duro. O teste qualitativo indica a presença ou ausência de anticorpo na amostra. O

teste quantitativo permite a titulação de anticorpos, e os resultados são expressos

em títulos (1:2, 1:4, 1:64, entre outros), sendo importante para o diagnóstico e

monitoramento da resposta ao tratamento, já que a queda do título é indicação

de sucesso terapêutico. O teste não treponêmico mais comumente utilizado é o

VDRL. Se a infecção for detectada nas fases tardias da doença, são esperados

títulos baixos (<1:4), que podem persistir por meses ou anos. Nesses casos, sem



registro de tratamento e sem data de infecção conhecida, a pessoa é

considerada portadora de sífilis latente tardia, devendo ser tratada. As amostras

com títulos elevados podem apresentar resultados falso-negativos quando triadas

sem uma diluição adicional (1:8 ou 1:16), devido ao “fenômeno prozona”. Esse

fenômeno decorre da relação desproporcional entre as quantidades de antígenos e

anticorpos presentes na reação não treponêmica, gerando resultados

falso-negativos. Resultados falso-positivos também podem ocorrer, pois as

reaginas costumam surgir em outras patologias (ex.: doenças reumáticas, gestação,

drogadição). Por isso, para a confirmação do diagnóstico da sífilis, é necessária

também a realização de um teste treponêmico.



5 TESTAGEM RÁPIDA PARA INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

(IST) NO PRÉ-NATAL E REGISTRO DAS CONDUTAS PROFISSIONAIS

A gestante e as suas parcerias sexuais devem ser esclarecidas sobre a

importância da testagem no pré-natal e os benefícios do diagnóstico precoce,

tanto para o controle da infecção materna quanto para a prevenção da

transmissão vertical. No momento da testagem, faz-se necessário um ambiente

de confiança e respeito, que favoreça o vínculo e a avaliação de

vulnerabilidades, permitindo atenção resolutiva e articulação com os outros

serviços de saúde para a continuidade da assistência (BRASIL, 2019).

Todas as gestantes e as suas parcerias sexuais devem realizar Teste

Rápido (TR) para HIV, Sífilis e Hepatites virais B e C na primeira consulta de

pré-natal, conforme fluxograma (Anexo A). Em caso de resultado não reagente,

recomenda-se repetir a testagem no início do terceiro trimestre (28ª semana), e

sempre que houver exposição com risco de transmissão como, relação sexual

sem preservativo com parceira sexual cuja condição sorológica for

desconhecida (BRASIL, 2019).

A execução dos TR deverá ser realizada conforme Procedimento

Operacional Padrão (Apêndice A) e de acordo com as recomendações de cada

fabricante dos kits. Essas recomendações podem ser encontradas por meio de

materiais didáticos e videoaulas na plataforma TELELAB, disponível no

endereço eletrônico https://telelab.aids.gov.br/. Além disso, encontra-se em

anexo o modelo de laudo e alguns formulários que podem ser usados na rotina

de trabalho para TR (Apêndices B, C e D ).1

Ressalta-se que a realização do adequado gerenciamento de risco e

orientações pré e pós testagem rápida (aconselhamento), conforme roteiro

em anexo (Apêndice E), deve representar uma prática contínua e indissociada

do procedimento, por constituir um valioso espaço de educação em saúde,

aprofundamento do vínculo com a unidade/profissional de saúde e de

1Encontra-se em anexo além do modelo padrão para laudo diagnóstico dos TR, o registro dos
trabalhos relacionados à realização de TR e a solicitação padrão de VDRL quantitativo.

https://telelab.aids.gov.br/


empoderamento, em especial da mulher. Vale considerar também que o

adequado aconselhamento também impacta na adesão ao tratamento,

devendo ser realizado por qualquer profissional da saúde devidamente

capacitado (BRASIL, 2017).

Na primeira consulta de pré-natal, quando o TR para sífilis for reagente, o

profissional de saúde deverá solicitar o teste não treponêmico (VDRL), notificar

sífilis em gestante e a parceria sexual como sífilis adquirida. No caso da

gestante, o tratamento deve ser iniciado com apenas um teste reagente,

treponêmico ou não treponêmico, sem aguardar o resultado do segundo

teste (primeira dose imediatamente). Caso o resultado do VDRL coletado

seja negativo, o tratamento pode ser interrompido, independentemente do

número de doses de penicilina benzatina já administradas (BRASIL, 2020;

BRASIL, 2021).



6 TRATAMENTO DA SÍFILIS ADQUIRIDA E SÍFILIS NA GESTAÇÃO

O tratamento da sífilis adquirida e sífilis na gestação deve obedecer aos

esquemas medicamentosos e doses do Protocolo do Ministério da Saúde

vigente – Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para atenção

integral às pessoas com IST (BRASIL, 2020), disponível no endereço eletrônico

http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-

para-atencao-integral-pessoas-com-infeccoes.

Ressalta-se que a penicilina benzatina é o medicamento de primeira

escolha para o tratamento da sífilis, devendo-se obedecer a indicação proposta

no PCDT, em especial quando for difícil a classificação do tempo de

infecção. Para tanto, deve-se optar pelas 03 doses nos casos que não for

possível estabelecer o referido tempo, conforme esquema a seguir:

Fármaco  preferencial Concentração/Apresentação Posologia (dose)
Benzilpenicilina
benzatinaa

1.200.000 UI, frasco
ampola, pó para suspensão
injetável + diluente

2.400.000 UI (02 frascos
ampola), IM, 1x/semana
(1.200.000 UI em cada glúteo)
por 3 semanasb.

Dose total: 7.200.000 UI, IM
Notas:
(a) A benzilpenicilina benzatina é a única opção segura e eficaz para tratamento
adequado das gestantes.
(b) A regra é que o intervalo entre as doses seja de 07 dias para completar o tratamento. No
entanto, caso esse intervalo ultrapasse 14 dias, o esquema deve ser reiniciado (WHO,
2016).

Fonte: Adaptado de Brasil (2020).

Vale explicitar a importância da Enfermagem no enfrentamento da sífilis,

em consonância com a Política Nacional da Atenção Básica, que estabelece,

entre outras atribuições específicas do enfermeiro, a realização de consultas de

enfermagem, procedimentos e atividades em grupo. Também cabe aos

enfermeiros além do diagnóstico, a solicitação de exames complementares,

prescrição de medicações e o encaminhamento, quando necessário, de

usuários a outros serviços, conforme protocolos ou outras normativas técnicas

estabelecidas pelo gestor federal, estadual e/ou municipal, observadas as

http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-atencao-integral-pessoas-com-infeccoes
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-atencao-integral-pessoas-com-infeccoes


disposições legais da profissão, devendo acompanhar o usuário até a sua alta

(BRASIL, 2020).

Os enfermeiros da rede municipal de saúde de Maceió devem fazer o

manejo das IST por fluxogramas do Ministério da Saúde, podendo prescrever

os medicamentos de acordo com o PCDT e a Portaria Municipal nº 0277, de 30

de setembro de 2021 (Anexo B). No Apêndice F é apresentado um modelo de

prescrição para o tratamento da sífilis, que pode ser utilizado para facilitar o

processo de trabalho dos profissionais de saúde da rede municipal de Maceió.

Mesmo com tantas informações acerca da sífilis, sobre seu agente

patogênico, o tratamento e as medidas de cuidados e monitoramento, é fato

que se trata de uma epidemia e que seu controle vai além desse conhecimento

acumulado. Envolve especialmente o manejo adotado pelos profissionais de

saúde que assistem a pessoa com o agravo e requer comprometimento e

adequação da conduta. Assim, atenção profissionais!



Fonte: Adaptado de Brasil (2020).



7 ADMINISTRAÇÃO DA PENICILINA NA ATENÇÃO BÁSICA, REAÇÃO DE

JARISCH-HERXHEIMER E ANAFILAXIA

O receio de ocorrência de reações adversas não é impeditivo para a

administração de penicilina benzatina na Atenção Básica, conforme disposto na

Portaria Federal nº 3.161, de 27 de dezembro de 2011 (Anexo C). A Nota

Técnica do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN/CTNL) nº 03, de 14 de

junho de 2017 (Anexo D) também esclarece a importância da realização desse

procedimento nas unidades básicas de saúde. O Procedimento Operacional

Padrão municipal para administração da penicilina está disposto no Apêndice

G.

Estudos publicados demonstraram que a maioria das reações que

podem ocorrer são leves (como urticária e rash cutâneo) ou se referem a

distúrbios neurovegetativos ou vasovagais, configurados por medo, ansiedade

ou sudorese associados à possibilidade da sensação dolorosa da injeção, o

que é comumente relatado frente à administração de qualquer medicamento

parenteral ou outros procedimentos invasivos (EKINCI et al., 2017; GALVÃO;

SILVA; SEMUYA, 2013).

Além disso, após a primeira dose de penicilina, o paciente pode

apresentar exacerbação das lesões cutâneas da sífilis (reação de

Jarisch-Herxheimer), com eritema, dor ou prurido, as quais regridem

espontaneamente após 12 a 24 horas, sem a necessidade da descontinuidade

do tratamento (GROSSI, et al., 2011). Essa reação não configura alergia à

penicilina e ocorre em resposta ao derrame de proteínas e de outras

estruturas dos treponemas mortos pelo fármaco na corrente sanguínea. É mais

comum em pacientes que recebem tratamento na fase secundária da sífilis.

Tipicamente, podem ser acompanhadas de febre, artralgia e mal-estar

(BRASIL, 2020; BUTLER, 2017).

A alergia à penicilina na população geral e nas gestantes é um evento

muito raro. A possibilidade de reação anafilática à administração de penicilina

benzatina é de 0,002% (GALVÃO, 2014; GALVÃO; SILVA; SEMUYA, 2013). A



adrenalina é a droga de escolha para tratamento dessas reações e, caso

ocorram, a pessoa deverá ser referenciada à unidade especializada, conforme

preconizado pelo Caderno da Atenção Básica nº 28 (BRASIL, 2013) e pelo

fluxograma que aborda os procedimentos diante da urgência/emergência de

anafilaxia no âmbito da Atenção Básica à Saúde do município de Maceió

(Apêndice H).

7.1 Manejo da anafilaxia dentro das unidades de Atenção à Saúde do

Município pelos profissionais de saúde

Os profissionais de saúde devem estar preparados para reconhecer

quadros de urgência básica, dentre eles a anafilaxia, por meio da avaliação dos

sinais e sintomas de cada faixa etária e dos sinais de gravidade, sendo

classificados em leve, moderada e grave. Para favorecer a identificação de

situações que carecem de uma atenção imediata, deve-se acolher o usuário do

sistema, realizando uma escuta qualificada. Deve prestar atendimento

resolutivo e responsável, além de orientar adequadamente o usuário, visando à

garantia da continuidade do tratamento (BRASIL, 2003).

Anafilaxia é definida como uma reação de hipersensibilidade

caracterizada como uma reação sistêmica aguda, grave, que acomete vários

órgãos e sistemas simultaneamente. Trata-se de um quadro provocado pela

atividade farmacológica de mediadores liberados após ativação de mastócitos e

basófilos, apresentando risco de morte para o indivíduo (BRASIL, 2013;

BERND et al., 2012).

É representada por uma das mais drásticas condições clínicas de

emergência, tanto pela imprevisibilidade de aparecimento, quanto pela

capacidade de gravidade de sua evolução caso não haja uma intervenção

apropriada. A anafilaxia pode ser desencadeada por inúmeros fatores

encontrados no ambiente, como medicamentos, alimentos e venenos de

insetos, seguidos por látex e estímulos físicos (BRASIL, 2013; BERND et al.,

2012).



Afeta pelo menos dois sistemas, incluindo pele e mucosas (sendo ainda

a maioria dos casos) e sistema respiratório, além do trato gastrintestinal e

sistema cardiovascular, nos quais é necessária a administração imediata de

adrenalina por via intramuscular (IM) como primeira linha de tratamento para

reversão dos sintomas (BRASIL, 2013; BERND et al., 2012).

7.2 Sinais e sintomas da anafilaxia

As reações anafiláticas possuem manifestações clínicas mistas,

incluindo uma série de sinais e sintomas, entre eles:

• Sintoma respiratório (dispneia, edema laríngeo, broncoespasmo);

• Sintoma cardiovascular (hipotensão, tontura, arritmias);

• Sintoma dermatológico (urticária, prurido, angioedema);

• Sintoma gastrointestinal (vômito, náusea, cólica, dor abdominal).

Esses sintomas variam de leves a graves, podendo evoluir rapidamente

para quadros muito graves e se não tratados velozmente, levar o indivíduo à

morte. Dessa forma, o tratamento deve ser iniciado imediatamente, não

havendo necessidade de aguardar a confirmação diagnóstica para tomada de

medidas (BRASIL, 2013).

Por apresentar risco de ocasionar instabilidade dos sinais vitais e parada

cardiorrespiratória, a reação anafilática configura uma situação de risco. Pode

variar de localizada à sistêmica, com o indivíduo apresentando prurido,

angioedema e urticária até choque anafilático e morte, associado ou não com

sintomas respiratórios, tais como dispneia, estridor e sibilos. Os sintomas

cardiovasculares variam desde leve taquicardia até hipotensão e choque.

Geralmente os sintomas aparecem de 05 à 10 minutos após a exposição, mas

pode haver latência de até 60 minutos ou mesmo aparecer de forma tardia,

com mais de 24 horas (MELO; SILVA, 2011).



7.3 Tratamento da anafilaxia

Por ser uma emergência, deve-se iniciar as medidas tão logo sejam

possíveis a fim de preservar as vias respiratórias, manter a pressão sanguínea

e nível de oxigenação. Como droga de primeira linha, indica-se a adrenalina,

medicamento de ação rápida e eficaz, garantindo mais segurança aos

profissionais para realização dos procedimentos (SOCIEDADE BRASILEIRA

DE PEDIATRIA; 2016; MELO; SILVA, 2011).

O uso de corticoides (orais ou venosos) e de anti-histamínicos é útil

apenas para evitar uma evolução mais rápida do quadro e não é útil para a fase

aguda, devendo ser considerados a depender do quadro clínico (BRASIL,

2013; MELO; SILVA, 2011). Atenção especial deve ser dada a pacientes que

usam betabloqueadores, pois são mais suscetíveis às reações anafiláticas.

Além disso, ressalta-se que a epinefrina (como também é denominada a

adrenalina) pode ter efeito limitado nesses pacientes (BRASIL, 2013).

Faz-se como primordial a administração de adrenalina nos primeiros

momentos de detecção dos sinais e sintomas de anafilaxia. O efeito

β-adrenérgico desse fármaco reverte a vasodilatação periférica, diminui o

edema da mucosa, a obstrução das vias aéreas superiores, como também a

hipotensão, além de reduzir os sintomas dermatológicos, como a urticária

(ANTUNES et al., 2016).

O diagnóstico de alergia deve ser avaliado pela história clínica,

evitando-se, na maioria dos casos, a realização de testes de sensibilidade, os

quais deverão ser efetuados em unidade hospitalar de referência. A utilização

de medicações alternativas no tratamento requer o seguimento de cura em



longo prazo e não será considerada como tratamento adequado no caso das

gestantes, para prevenção da transmissão vertical da infecção.

Diante do exposto, é importante que as Unidades Básicas de Saúde que

realizam administração de medicamentos injetáveis disponham de medicações

e insumos importantes para o manejo de possíveis reações anafiláticas que

possam ocorrer. Neste documento, consta o check list com as medicações que

integram o kit de urgência/emergência para as unidades da Atenção Básica da

Rede Municipal de Saúde de Maceió (Apêndice I), bem como as orientações

para desinfecção da válvula de bolsa-válvula-máscara (ambu) após uso do

equipamento em alguma intercorrência (seguindo o POP de limpeza,

desinfecção e esterilização de materiais - Apêndice J).

A identificação de usuários gravemente enfermos deve ser o primeiro

passo, seguido das providências para o primeiro atendimento, com o intuito de

garantir a sobrevida. O diálogo entre os profissionais responsáveis pelo

primeiro atendimento e os profissionais que irão dar continuidade na unidade

de pronto atendimento ao qual o usuário for encaminhado melhora a relação

entre os profissionais e traz grandes benefícios aos usuários atendidos. A

família deve estar esclarecida sobre a gravidade do caso e as possibilidades

terapêuticas, acompanhando seu familiar em todas as etapas do atendimento

(MELO; SILVA, 2011).

De forma objetiva, o quadro abaixo descreve os passos a serem

atendidos pelos profissionais no caso de anafilaxia na Unidade Básica de

Saúde:

PASSO CONDUTAS

Identificar a
anafilaxia

Checar a história, fazer o exame físico e tentar identificar o
antígeno. Fazer o “A-B-C/C-A-B”, verificando a integridade dos
sinais vitais e o estado hemodinâmico.

Acionar serviço
de emergência -
SAMU (192)

Ligar para serviço de emergência para transporte do usuário até
a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próximo da
unidade de saúde.



Acomodar
usuário

Manter usuário deitado (decúbito dorsal), com MMII elevados
até a chegada do atendimento de urgência/emergência.

Vias aéreas O manejo das vias aéreas é crítico, devido ao potencial risco de
edema de glote, devendo-se monitorar a oxigenação até
chegada da equipe do SAMU para atendimento do usuário e
transporte até a unidade de pronto atendimento.

Administrar
adrenalina

Administrar Adrenalina intramuscular (IM) nos casos de
sintomas sistêmicos, especialmente nos casos de hipotensão,
edema de glote ou dificuldade respiratória, na dose de 0,2 a 0,5
mg (1:1000). Repetir, se necessário, a cada cinco a 15 minutos.
A recomendação atual é que, como se trata de atendimento
pré-hospitalar, seja administrada apenas uma dose de
adrenalina, pelo risco de arritmias. Todavia, cada caso deve ser
analisado e devidamente monitorado.

Administração
corticóides e/ou
anti-histamínicos

Deve ser considerado, a depender da gravidade da
intercorrência.

Transferência do
usuário

Transferência do usuário para Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) para estabilização e devido monitoramento. A Unidade
Básica de Saúde permanece como suporte da família.

Fonte: Adaptado de Melo e Silva (2011).



8 SEGUIMENTO DA SÍFILIS ADQUIRIDA E DA SÍFILIS NA GESTAÇÃO

Durante o seguimento clínico para o monitoramento da resposta ao

tratamento da sífilis adquirida e da sífilis na gestação, alguns pontos devem ser

considerados:

a. Os testes não treponêmicos devem ser realizados mensalmente nas

gestantes e na população geral a cada 03 meses, no primeiro ano de

acompanhamento e a cada 06 meses no segundo ano;

b. É indicação de sucesso de tratamento a redução dos títulos em torno de 02

diluições em 06 meses após a conclusão do tratamento;

c. A persistência de resultados reagentes com títulos baixos (1:1, 1:4) durante 01

ano após o tratamento (devidamente documentado), não indica falha do

tratamento, e sim, cicatriz sorológica. A completa negativação dos testes não

treponêmicos é diretamente proporcional à precocidade do início do tratamento.

Pessoas diagnosticadas após a fase tardia (terciária e após 01 ano) tendem a

permanecer com resultados reagentes nesses testes, com títulos baixos e

estáveis pelo resto da vida;

d. Indivíduos com títulos altos, porém constantes, sem elevação, devem

permanecer em acompanhamento trimestral e um novo tratamento deve ser

realizado se ocorrer nova exposição de risco;

e. Caso haja uma elevação de títulos em 02 diluições ou mais (por exemplo, de

1:16 para 1:64), deve-se considerar a possibilidade de reinfecção ou

reativação da infecção. Nesses casos, deve ser instituído um novo

tratamento, estendido às parcerias sexuais, quando necessário;

f. Os testes treponêmicos não devem ser utilizados para o monitoramento da

resposta ao tratamento. Esses testes não permitem a realização de titulação

e espera-se que permaneçam reagentes por toda a vida do indivíduo, sem,

contudo, indicar falha do tratamento;



g. Parcerias sexuais de pessoas com sífilis deverão realizar testes

imunológicos. Em caso de dúvida quanto ao retorno da parceria à unidade de

saúde, deve-se proceder o início do tratamento antes mesmo de coletar os

exames adicionais.



9 SÍFILIS CONGÊNITA

A sífilis congênita é o resultado da transmissão vertical do Treponema

pallidum, que passa da corrente sanguínea da gestante infectada para o

concepto por via transplacentária ou, ocasionalmente, por contato direto com a

lesão no momento do parto. A maioria dos casos acontece devido à mulher não

ter sido testada e devidamente tratada para sífilis durante o pré-natal ou porque

recebeu tratamento não adequado para sífilis antes ou durante a gestação

A infecção apresenta um quadro clínico variável, a depender do tempo de

exposição fetal ao agente etiológico, da carga treponêmica materna, da

virulência do treponema, do tratamento da infecção materna e da coinfecção

materna pelo HIV ou outra causa de imunodeficiência. Suas complicações

podem incluir casos de aborto, natimorto ou óbito neonatal. Entre as sequelas

mais graves para o RN, destacam-se a ceratite intersticial com

comprometimento visual, auditivo e neurológico.

A avaliação inicial da criança exposta à sífilis ou com sífilis congênita é

realizada especialmente na maternidade e deve considerar os seguintes

aspectos:

› Histórico materno de sífilis quanto ao tratamento e seguimento na

gestação: o tratamento adequado é considerado diante da administração do

esquema de penicilina benzatina para o respectivo estágio clínico da sífilis, com

administração da dose iniciado pelo menos até 30 dias antes do parto. Crianças

nascidas de mulheres que têm histórico documentado de tratamento adequado

para sífilis, anterior à gestação, sem aumento na titulação dos testes não

treponêmicos durante a gestação atual e sem fator de risco conhecido de

reinfecção, não são consideradas expostas e não necessitam ser

investigadas para sífilis congênita.

› Sinais e sintomas clínicos da criança: na maioria das vezes ausentes ou

inespecíficos;

› Teste não treponêmico periférico da criança comparado com o da mãe:

um título superior que o materno em pelo menos 02 diluições (ex.: materno 1:4,



RN maior ou igual a 1:16) é indicativo de infecção congênita. Contudo, a

ausência desse achado não exclui a possibilidade do diagnóstico de sífilis

congênita. Alguns estudos demonstraram que menos de 30% das crianças com

sífilis congênita têm resultado pareado do teste não treponêmico maior que o

materno (RAWSTRON et al., 2001; MORSHED; SINGH, 2015). Portanto, é

fundamental a realização do seguimento de todas as crianças, além do

monitoramento laboratorial em 1, 3, 6, 12 e 18 meses de idade. A partir dessa

idade, se não houver achados clínicos e laboratoriais, exclui-se sífilis

congênita.

A transmissão vertical é passível de ocorrer em qualquer fase gestacional

ou estágio da doença materna e pode resultar em aborto, natimorto,

prematuridade ou um amplo espectro de manifestações clínicas. Apenas os

casos muito graves são clinicamente aparentes ao nascimento.

Entre mulheres com sífilis precoce não tratada, 40% das gestações resultam

em aborto espontâneo (CDC, 1999). Em apenas 1% a 2% das mulheres tratadas

adequadamente durante a gestação a criança nasce com infecção congênita, em

comparação com 70% a 100% das gestantes não tratadas. Estima-se que, na

ausência de tratamento eficaz, 11% das gestações resultarão em morte fetal a termo

e 13%, em partos prematuros ou baixo peso ao nascer, além de pelo menos 20%

dos RN que apresentarão sinais sugestivos de sífilis congênita (BLENCOWE et al.,

2011; BERMAN, 2004).

Portanto, trata-se de uma doença que pode ser prevenida, sendo possível

alcançar a eliminação da sífilis congênita por meio da implementação de estratégias

efetivas de diagnóstico precoce e tratamento do agravo nas gestantes e suas

parcerias sexuais (WHO, 2012). Além disso, o risco de desfechos desfavoráveis à

criança será mínimo se a gestante receber tratamento adequado e precoce

durante a gestação.

O tratamento da sífilis congênita, bem como o seguimento das crianças

expostas à sífilis devem obedecer às recomendações do Protocolo do

Ministério da Saúde vigente – Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas

(PCDT) para Prevenção da Transmissão Vertical de HIV, Sífilis e Hepatites



Virais, disponível no endereço eletrônico:

http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-

para-prevencao-da-transmissao-vertical-de-hiv.

O Apêndice K apresenta a linha de cuidado das crianças expostas e com

sífilis congênita do município de Maceió, que deve ser compartilhada entre os

serviços de atenção básica e especializada. Também podem ser encontradas

nos Apêndices L, M e N a ficha de encaminhamento da gestante com sífilis da

UBS para a maternidade, o Check list de sífilis congênita, que pode ser

utilizado pela maternidade e o resumo de alta da maternidade para a UBS/SAE

da mãe com sífilis e sua criança exposta à sífilis.

Ressalta-se que as crianças notificadas com sífilis congênita pelas

maternidades deverão ser encaminhadas por estas para realizar triagem no

Bloco I do PAM Salgadinho, por profissional infectologista e este que deverá

tratar a criança com sífilis congênita. As crianças expostas à sífilis serão

encaminhadas pelo especialista para serem acompanhadas pelas unidades de

atenção à saúde primária do seu território, conforme orienta a política de saúde

(conforme Apêndice O).

http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-prevencao-da-transmissao-vertical-de-hiv
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-prevencao-da-transmissao-vertical-de-hiv


10 NOTIFICAÇÃO, INVESTIGAÇÃO COMPULSÓRIA E REGISTRO DOS

DADOS E CONDUTAS PROFISSIONAIS FRENTE À SÍFILIS

Os casos diagnosticados de sífilis adquirida, sífilis em gestante e sífilis

congênita devem ser notificados/investigados de acordo com os critérios de

definição do Ministério da Saúde e fluxogramas estabelecidos em ficha

específica (Fichas de Notificação/Investigação - ANEXOS E, F e G) e pela

Portaria de Consolidação Nº 04/GM, de 28 de setembro de 2017.

Para mulheres no pré-natal, parto ou puerpério, consultar o fluxograma de

mesa para diagnóstico de sífilis em mulheres no pré-natal, parto e puerpério,

disponível em

http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2019/fluxograma-de-mesa-para-diagnostico-de-s

ifilis-em-mulheres-no-pre-natal-parto-e-puerperio.

Todas as informações referentes ao diagnóstico, tratamento e seguimento

da sífilis devem ser registradas pelos profissionais em prontuário, inclusive o

número da notificação. No caso das gestantes, os dados devem ser descritos,

também, no cartão do pré-natal e em uma ficha específica de encaminhamento

à maternidade (Apêndice L) e no Check list de sífilis congênita (Apêndice M).

Esse registro de dados é importante, pois norteará a conduta da equipe da

maternidade no que se refere ao seguimento da criança exposta à sífilis.

Da mesma forma, as equipes das maternidades também devem registrar

todos os resultados dos exames e procedimentos realizados na mulher, parceria

sexual e RN exposto à sífilis. Esses dados serão relevantes para a tomada de

decisão dos profissionais das unidades para onde esses pacientes serão

referenciados. Nos Apêndices N e O são encontrados 02 modelos de fichas de

referência e contrarreferência entre esses serviços (Unidades Básicas de Saúde,

maternidade e serviço especializado), que podem ser utilizados pelos

profissionais envolvidos.

http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2019/fluxograma-de-mesa-para-diagnostico-de-sifilis-em-mulheres-no-pre-natal-parto-e-puerperio
http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2019/fluxograma-de-mesa-para-diagnostico-de-sifilis-em-mulheres-no-pre-natal-parto-e-puerperio
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ANEXO A

Fluxograma de Sífilis em gestante: conduta e seguimento durante o pré-natal  na
Rede Municipal de Saúde de Maceió

Fonte: DDAHV/SVS/MS (2021).



ANEXO B

Portaria Municipal n.º 0277, de 30 de setembro de 2021
(Dispõe sobre os medicamentos para IST prescritos por enfermeiros)



ANEXO C

Portaria Federal n.º 3161, de 27 de dezembro de 2021
(Dispõe sobre a administração da penicilina nas unidades de Atenção Básica à

Saúde, no âmbito do SUS)

Disponível em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3161_27_12_2011.html



ANEXO D
Nota Técnica do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN/CTNL) n.º 03/2017

(Trata sobre a importância da administração da Penicilina Benzatina nas
Unidades Básicas de Saúde do SUS para o tratamento da sífilis)







Disponível em:
https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/201706/21143846-nota-tecnica-cofen-ctl

n-03-2017.pdf



ANEXO E

Ficha de Notificação de Sífilis Adquirida



Disponível em:
https://www.hc.ufu.br/sites/default/files/tmp//sifilis_adquirida_0.pdf



ANEXO F

Ficha de Notificação e Investigação de Sífilis em Gestante



Disponível em:
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/Sifilis-Ges/Sifilis_Gestante.pdf



ANEXO G

Ficha de Notificação e Investigação de Sífilis Congênita



Disponível em:
http://www.portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/Sifilis-Con/Sifilis_Congenita.

pdf



APÊNDICE A

Procedimento Operacional Padrão para execução de testes rápidos de HIV, Sífilis e
Hepatites Virais B e C na Rede Municipal de Saúde de Maceió

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Execução de testes rápidos

1. Objetivo:

Estabelecer rotina para a realização da testagem rápida para detecção de HIV, Sífilis

e Hepatites Virais B e C, de modo a otimizar o atendimento e contribuir para a

qualidade da atenção à saúde, especialmente da gestante, considerando o risco da

transmissão vertical.

2. Contra-indicação: Nenhuma.

3. Responsáveis: Profissional de nível superior capacitado(a) a realizar teste rápido

e fornecer orientações pré e pós-testes, sendo autorizado pelo seu conselho de

classe a laudar o exame; e, Trabalhador(a) da saúde de nível médio ou superior

capacitado(a) a realizar teste rápido e fornecer orientações pré e pós-testes

(BRASIL, 2017).

4. Material:

• Kits de testes rápidos disponíveis: anti-HIV, HBsAg, anti-HCV e sífilis.
• Luvas de procedimentos e outros EPIs.
• Lancetas.
• Relógio/cronômetro para contagem do tempo.
• Algodão.
• Álcool a 70%.
• Livro de trabalho para anotação dos lotes, prazos de validade, iniciais do

usuário, data de nascimento, gestação (sim ou não) e resultados dos testes
(não reagente ou reagente) – o consolidado dessas informações deverão ser
incluídas no SISLOGLAB até o quinto dia útil do mês subsequente (para
quaisquer dúvidas, recomenda-se entrar em contato com a Gerência de
prevenção e controle de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria
Municipal de Saúde de Maceió.

• Lápis, caneta, borracha e outros materiais, incluindo formulários e outros,
necessários ao registro das informações.



5. Descrição do procedimento:

a) Chamar a pessoa a ser testada pelo nome, confirmando-o, bem como os
seus dados adicionais.

b) Explicar à/ao cliente ou acompanhante sobre o procedimento a ser realizado,
importância e objetivos, sanando todas as dúvidas antes de iniciar a
execução.

c) Registrar informações no livro de trabalho: iniciais do usuário, data do exame,
endereço, identificando ser gestante quando for o caso.

d) Selecionar o(s) teste(s) a ser(em) utilizado(s).

e) Higienizar as mãos, conforme descrito no POP de Higiene das mãos.

f) Calçar as luvas de procedimento e outros EPIs quando necessário.

g) Posicionar adequadamente o cliente de modo confortável e selecionar um dos
dedos (indicador, médio ou anelar) para fazer a punção.

h) Pressionar a mão do usuário, do punho para a ponta do dedo selecionado,
com o objetivo de melhorar a perfusão do sangue.

i) Fazer antissepsia da polpa digital escolhida em sentido unidirecional, usando
algodão com álcool a 70%, e aguardar a secagem natural.

j) Perfurar a polpa digital do dedo do usuário com lanceta.

k) Aspirar o sangue com a pipeta adequada para cada teste e quantidade
orientada pelo fabricante.

l) Depositar a quantidade de sangue no espaço (poço) adequado do dispositivo
do kit (cassete) conforme orientação da empresa fabricante.

m) Colocar o tampão conforme orientação da empresa fabricante.

n) Aguardar o tempo necessário para a leitura do resultado conforme orientação
da empresa fabricante.

o) Retirar as luvas e outros EPIs utilizados.

p) Higienizar as mãos, conforme descrito no POP (Higiene das mãos).

q) Fazer o registro do procedimento nas fichas/formulários/laudos
correspondentes, assinar e carimbar.



APÊNDICE B

Laudo padrão para diagnóstico de Testes Rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites Virais B
e C na Rede Municipal de Saúde de Maceió

LAUDO DE TESTE RÁPIDO DE HIV, SÍFILIS E HEPATITES VIRAIS B E C

AMOSTRA: SANGUE TOTAL - PUNÇÃO DA POLPA DIGITAL

Local de realização dos TR: _____________________________________ Data: ____/_____/____

Nome do(a) paciente: _____________________________________________________________

Sexo: (      ) M (      ) F    Data de nascimento: _____/_____/______ Telefone: _________________

RESULTADOS DAS AMOSTRAS:

TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS ANTI-HIV

INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO:
Amostra: Sangue total

TESTE 1: Nome do Produto: __________________
Método: Imunocromatografia

Resultado do teste:
Amostra para HIV-1
NÃO REAGENTE (    )     REAGENTE (    )

Amostra para HIV-2
NÃO REAGENTE (    )     REAGENTE (    )

INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO:
Amostra: Sangue total

TESTE 1: Nome do Produto: ___________________
Método: Imunocromatografia

Resultado do teste:
Amostra para HIV
NÃO REAGENTE (    )     REAGENTE (    )

DISPENSA
EXECUÇÃO:................................................( )

OBSERVAÇÕES:
A situação clínica e epidemiológica do paciente deverá ser observada.
Amostra NÃO REAGENTE para HIV = Em caso de suspeita de infecção pelo HIV, no aconselhamento é importante orientar
a pessoa a repetir o teste para o HIV após 30 dias da data desta coleta.
Amostra com resultado REAGENTE no Teste Rápido 1 (TR1) = Deverá ser submetida ao Teste Rápido 2 (TR2)
para que o diagnóstico seja definido. TR 1 REAGENTE e TR 2 REAGENTE, encaminhar para o serviço de referência.
Amostra com resultado REAGENTE para HIV-2 ou Inconclusivo (TR1 REAGENTE e TR2 NÃO REAGENTE) = O
paciente deverá ser encaminhado ao LACEN para a investigação e conclusão do diagnóstico.
IMPORTANTE: Exames realizados em conformidade com a Portaria SVS/MS nº 29 de 17/12/2013.

TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS PARA SÍFILIS

INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO:

Amostra: Sangue total
Nome do Produto: ___________________________

Método: Imunocromatografia

Resultado do Teste:
Amostra para Sífilis:
NÃO REAGENTE (    )     REAGENTE (    )

OBSERVAÇÃO: O TR utilizado é um teste
treponêmico.
Amostra NÃO REAGENTE para Sífilis: Em caso de
suspeita de Sífilis, orientar repetir o teste de sífilis
após 30 dias da data dessa coleta.
Amostra com resultado REAGENTE no teste
rápido para Sífilis: O paciente deverá realizar um
teste não Treponêmico (VDRL, por exemplo) para
fechamento do diagnóstico, início do tratamento e
acompanhamento do caso.
A situação clínica e epidemiológica do paciente
deverá ser observada.

Observação: Exames realizados em conformidade com as Portarias nºs: 3.242, de 30 de Dezembro de 2011; 77 de 12
de Janeiro de 2012 e 3275 de 26 de Dezembro 2013 e 1126 de 08 de Outubro de 2012.



TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE PARA HEPATITE B

INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO:

Amostra: Sangue total
Nome do Produto: ___________________________
Método: Imunocromatografia

Resultado do Teste:
Amostra para Hepatite B (HBsAg)
NÃO REAGENTE (    )     REAGENTE (    )

OBSERVAÇÃO: O TR utilizado é um teste triagem para
hepatite B.
Amostra com resultado NÃO REAGENTE no TR para
triagem do HBsAg = Verificar o esquema vacinal e avaliar a
janela imunológica. Caso não tenha informações sobre
vacinação, solicitar o retorno após 60 dias.
Amostra com resultado REAGENTE no TR para triagem
do HBsAg = O paciente deverá ser encaminhado para
realização de testes complementares para conclusão do
diagnóstico e encaminhamento para tratamento adequado.

TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPO PARA HEPATITE C

INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO:

Amostra: Sangue total
Nome do Produto: ___________________________
Método: Imunocromatografia

Resultado do Teste:
Amostra para Hepatite C (Anti-HCV)
NÃO REAGENTE (    )     REAGENTE (    )

OBSERVAÇÃO: O TR utilizado é um teste triagem para
Hepatite C (Anti-HVC).
Amostra com resultado NÃO REAGENTE no TR para
triagem do Anti-HCV = Avaliar a janela imunológica e
retornar após 90 dias para realizar novo exame.
Amostra com resultado REAGENTE no TR para triagem
do Anti-HCV = Encaminhar o paciente para realização do
teste confirmatório para conclusão do diagnóstico e
encaminhamento para tratamento adequado.

Assinatura e Carimbo do Profissional: __________________________________________________



APÊNDICE C

Registro de trabalho para realização de Testes Rápidos na Rede Municipal de Saúde
de Maceió

(Informações básicas para registro dos TRs realizados na unidade)





APÊNDICE D

Solicitação padrão de VDRL quantitativo na Rede Municipal de Saúde de Maceió

SOLICITAÇÃO DE EXAMES

Nome: _______________________________________________________

Data de Nascimento ___/___/___       CNS___________________________

Solicito VDRL quantitativo

Justificativa: Teste rápido para sífilis reagente

Maceió, ____/_____/______.

_____________________________________________________

Responsável Técnico
(Carimbo e assinatura)



APÊNDICE E

Roteiro para aconselhamento pré e pós Testes Rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites
Virais B e C na Rede Municipal de Saúde de Maceió

ACOLHIMENTO:
- Situar a pessoa;
- Sigilo e Confidencialidade;
- Histórico anterior à testagem e motivo da testagem;
- Respeitar crenças, valores, práticas sexuais;
- Uso de drogas;
- Acolher sentimentos emergentes (medo, culpa, ansiedade, indiferença).

ACONSELHAMENTO:
- Cura pela palavra (Ferramenta de reflexão dentro das vivências de risco e possibilidade de
medidas preventivas).

OBJETIVOS DO ACONSELHAMENTO:
- Modo de vida;
- Concepções e necessidades relacionadas às IST;
- Possibilitar a percepção de riscos e vulnerabilidades;
- Identificar medidas preventivas;
- Reduzir impacto do diagnóstico positivo;
- Facilitar o diagnóstico às parcerias sexuais.

MOMENTO EDUCATIVO:
- O que é?;
- Quais as principais IST (sinais e sintomas)?;
- Como transmite?;
- Como previne? Tem cura?;
- Como é feita a testagem?;
- Qual o significado dos resultados do TR?.

AVALIAÇÃO DO RISCO E VULNERABILIDADE:
- Práticas sexuais;
- Histórico de IST;
- Uso de drogas e outros fatores de risco;
- Observar se a pessoa se percebe em situação de risco.

NO PRÉ TESTE:
- O que é a Janela imunológica;
- Possíveis resultados e impacto;
- Diferença entre HIV e Aids.

PROFILAXIA ARV PÓS-EXPOSIÇÃO DE RISCO AO HIV - PEP:
Para definir a indicação de início da PEP, AVALIAR o risco da exposição em relação à
- Como e quando ocorreu a exposição;
- O tipo de material biológico envolvido e o tipo de exposição;
- O tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento;
- A condição sorológica para HIV: da pessoa exposta (se positivo, PEP não indicada) e da pessoa
fonte (se for negativo, PEP não indicada; se desconhecida, PEP indicada).



APÊNDICE F

Modelo padrão de prescrição para tratamento de Sífilis Adquirida e Sífilis em
gestante na Rede Municipal de Saúde de Maceió

PRESCRIÇÃO PARA TRATAMENTO DE SÍFILIS ADQUIRIDA E SÍFILIS EM

GESTANTE

Instituição de saúde: __________________________________________________

Nome: ______________________________________________________________

Data de Nascimento: _____/_____/______       CNS: _________________________

Penicilina G benzatina ___________________ UI, ______ ampolas

Aplicar 01 ampola em cada região glútea, IM

Data da 1ª dose: _____/_____/_______

Data da 2ª dose: _____/_____/_______

Data da 3ª dose: _____/_____/_______

Assinatura e Carimbo do Profissional: _____________________________________



APÊNDICE G

Procedimento Operacional Padrão para administração de Penicilina Benzatina na
Rede Municipal de Saúde de Maceió

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Preparo e administração da Penicilina Benzatina

1. Objetivo:

Estabelecer rotina para a administração da penicilina por via intramuscular em
adolescentes ou adultos, com a finalidade principal de realizar o tratamento correto
da sífilis, contribuindo de forma efetiva para o controle da infecção, particularmente
na prevenção da sífilis congênita. O procedimento também serve para tratamento de
outras doenças.

2. Contraindicação: Pacientes com história de hipersensibilidade às penicilinas,
com distúrbios de coagulação ou com próteses na região de administração do
medicamento.

3. Responsáveis: Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem e Enfermeiro.

4. Material:

• Água destilada
• Seringa de 5 ml para aspiração
• Agulha 40 x 12 mm (para aspiração)
• Agulha 30 x 8 mm (para administração)
• Algodão
• Álcool a 70%
• Luvas de procedimento
• Bandeja.
• Caneta e material para registro do procedimento.

5. Descrição do procedimento:
a) Atentar para os 9 certos ao executar o procedimento (SMS, 2018):

1) Paciente certo.
2) Medicamento certo.
3) Via de administração certa.
4) Horário certo.
5) Dose certa.
6) Registro correto do medicamento administrado.
7) Orientação correta.
8) Forma certa.
9) Resposta certa.



b) Higienizar as mãos, conforme descrito no POP de Higiene das mãos.
c) Calçar as luvas de procedimento e outros EPIs quando necessário.
d) Abrir cuidadosamente a embalagem da seringa, na direção do êmbolo para

o canhão ou para a ponta da agulha, evitando a contaminação.
e) Realizar a desinfecção do frasco-ampola com algodão e álcool a 70%.
f) Preparar o medicamento mediante reconstituição com 4ml a 5 mL de água

destilada (a depender do músculo escolhido para administração).
g) Aspirar o medicamento reconstituído com agulha 40 x 12 e seringa de 5ml.
h) Explicar à/ao cliente ou acompanhante sobre o procedimento a ser

realizado, importância e objetivos, sanando todas as dúvidas antes de
iniciar a execução.

i) Escolher o músculo para administração, verificando por inspeção e
palpação a ausência de nódulos subcutâneos, hematomas, inflamação
local ou lesões cutâneas e delimitar a região:
Região ventroglútea - primeira escolha: centro do V formado pelos
seguintes vértices: palma da mão na porção do trocanter maior, dedo
indicador na espinha ilíaca anterossuperior e dedo médio estendendo-se
até a crista ilíaca;
Região dorsoglútea: quadrante superior externo.

j) Fazer antissepsia da pele em sentido unidirecional, usando algodão com
álcool a 70%, e aguardar a secagem natural.

k) Retirar a proteção da agulha (segurando a seringa com a mão que fará a
punção).

l) Perfurar a região com a agulha a um ângulo de 90° em relação ao
músculo.

m) Tracionar suavemente o êmbolo da seringa para certificar-se de que não
há retorno sanguíneo (em caso positivo, retire a seringa e reinicie o
procedimento).

n) Injetar lentamente o conteúdo da seringa empurrando o êmbolo com a mão
oposta à que segura a seringa.

o) Retirar a seringa/agulha com um único movimento e colocá-la sobre a
bandeja (não reencapar a agulha).

p) Fazer leve compressão no local com algodão seco, sem massagear.
Deixar o paciente confortável na unidade, de acordo com sua necessidade,
por 30 minutos. Perguntar se ele se sente bem, verificando sintomas e
queixas de possíveis reações ao medicamento.

q) Retirar as luvas e outros EPIs utilizados.
r) Higienizar as mãos, conforme descrito no POP (Higiene das mãos).
s) Realizar anotações de enfermagem no prontuário, assinar e carimbar.
t) Fazer o registro do procedimento nas fichas/formulários correspondentes.



APÊNDICE H

Fluxograma de anafilaxia no âmbito da Atenção Básica da Rede Municipal de Saúde
de Maceió



APÊNDICE I

Check list de medicações do kit de urgência/emergência para as unidades da
Atenção Básica da Rede Municipal de Saúde de Maceió

Nº Medicamentos/correlatos Concentração Apresentação

01 Epinefrina 1mg/ml AMP 1ml

02 Água destilada 10ml FRC

03 Isossorbida, Dinitrato 5mg Compr. sublingual

04 Atropina 0,25 mg/mL AMP 1ml

05 Brometo de Ipratrópio (Solução inalatória) 0,25 mg/mL FRC 20ml

06 Dexametasona 4mg/ml AMP 1ml

07 Diazepam 5mg/ml AMP 2ml

08 Dipirona 500mg/ml AMP 2ml

09 Furosemida 10mg/ml AMP 2ml

10 Salbutamol (Solução inalante) 6mg/ml FRC 10ml

11 Solução Fisiológica 0,9% 0,9% FRC 500ml

12 Solução Ringer Lactato - FRC 500ml

13 Solução Glicosada 5% 5% FRC 500ml

14 Glicose 50% 50% F/A 10ml

15 Prometazina 25mg/ml AMP 2ml

16 Diclofenaco potássico 25mg/ml AMP 3ml

17 Metoclopramida 5 mg/mL AMP 2ml

18 N-butilescopolamina 20mg AMP 2ml

19 Hidrocortisona 100mg F/A 4ml

20 Hidrocortisona 500mg F/A 4ml

21 Ranitidina (Solução injetável) 25mg/ml AMP 2ml

22 Equipo macrogotas - Unid.

23 Cateter intravenoso nº 18 Unid.

24 Cateter intravenoso nº 20 Unid.



25 Cateter intravenoso nº 22 Unid.

26 Esparadrapo - Unid.

27 Seringa descartável 3ml c/ agulha Unid.

28 Seringa descartável 5ml c/ agulha Unid.

29 Seringa descartável 10ml c/ agulha Unid.

30 Seringa descartável 20ml c/ agulha Unid.

31 Ácido Tranexâmico 250mg Compr.



APÊNDICE J

Procedimento Operacional Padrão para limpeza, desinfecção e esterilização de
materiais na Rede Municipal de Saúde de Maceió

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Limpeza, desinfecção e esterilização de materiais

1. Objetivo:

Estabelecer rotina para o processamento (limpeza, desinfecção e esterilização) de

materiais em quantidade, qualidade e condições adequadas para o uso, a fim de

promover uma assistência segura e eficaz à/ao cliente e condições de

biossegurança à/ao profissional.

2. Contra-indicação: Nenhuma.

3. Responsáveis , : Auxiliar, Técnico(a) de Enfermagem e Enfermeiro(a).2 3

4. Descrição do procedimento - Atividades:

1)  Descontaminação prévia/limpeza (expurgo).

2)  Desinfecção de materiais termossensíveis.

3)  Preparo e esterilização de materiais.

Expurgo é o espaço físico destinado à recepção, separação e lavagem de itens
utilizados no serviço de saúde. A organização do expurgo visa o adequado
processamento de tais produtos.

Equipamento de Proteção Individual (EPI) é “todo dispositivo ou produto de uso
individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho”, de acordo com a Norma
Regulamentadora nº 6 (NR-06), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). São

3Importante considerar que todos os profissionais quando em exercício profissional devem estar
devidamente identificados, uniformizados e com sapatos fechados, sem usos de adereços.

2Outros profissionais que integram os serviços de saúde são responsáveis também por atividades
relativas à organização e funcionamento do espaço físico desses serviços, incluindo a limpeza,
desinfecção e esterilização de materiais.



EPIs: gorro, máscara, óculos de proteção, luvas de borracha, avental impermeável e
sapato fechado.

A) Materiais necessários4

● Para a descontaminação prévia/limpeza (expurgo):

- Recipiente plástico de cor opaca com tampa;

- Detergente enzimático;

- Gaze não estéril;

- Panos limpos e macios para secagem dos materiais;

- Escova de cerdas duras e finas;

- Bucha não abrasiva;

- Detergente neutro;

- Lixeira com tampa acionada por pedal e sacos plásticos padronizados,
conforme o resíduo a ser desprezado;

- Lápis, caneta, borracha e outros materiais, incluindo formulários e livros
quando indicados, necessários ao registro das informações.

● Para a desinfecção de materiais termossensíveis:
- EPIs: luvas de borracha, máscara, óculos de proteção, gorro, avental

impermeável e sapatos fechados;
- Recipiente plástico de cor opaca e com tampa para solução química;
- Recipiente plástico com tampa para a água potável corrente;
- Recipiente plástico com tampa para armazenamento de materiais;
- Detergente neutro;
- Seringa de 20 ml;
- Hipoclorito de Sódio a 1% ;5

- Álcool a 70% ;6

6O Álcool Etílico a 70% é um desinfetante de nível intermediário indicado para desinfecção de metais,
vidros e mármores.

5O Hipoclorito de Sódio é um desinfetante de nível intermediário indicado para desinfecção de
superfícies fixas e artigos não críticos, utilizados para inaloterapia, oxigenoterapia e outros
procedimentos dos serviços de saúde.

4A disponibilidade dos materiais necessários à execução deste POP deve ser verificada
continuamente. A falta de qualquer dos itens deve ser informada à/ao Enfermeira/Enfermeiro que
comunica formalmente à Gerência da Unidade de saúde (UNIDADE DE SAÚDE).



- Panos limpos e macios;
- Bucha não abrasiva;
- Lixeira com tampa acionada por pedal e sacos plásticos padronizados,

conforme o resíduo a ser desprezado.

● Para o preparo e esterilização de materiais:
- EPIs: luvas de borracha, máscara, óculos de proteção, gorro, avental

impermeável e sapatos fechados;
- Embalagens: papel grau cirúrgico, campo cirúrgico, saco plástico;
- Tesoura;
- Máquina seladora;
- Pacote teste desafio;
- Água destilada;
- Ampolas indicadoras biológicas (ampola para teste e ampola controle);
- Incubadora para indicador biológico;
- Caneta apropriada para registro no papel grau cirúrgico;
- Etiqueta;
- Livro de registro para controle dos testes biológicos;
- Autoclave;
- Formulário para controle dos parâmetros da autoclave ou de equipamento

de desinfecção química, conforme o caso;
- Local para armazenamento (armários, recipientes com tampas, estantes).

B) Descrição do procedimento: atividades

1) Descontaminação prévia/limpeza (expurgo)

a) Higienizar as mãos, conforme descrito no POP 03 (Higiene das mãos);
b) Colocar os EPIs indicados ;7

c) Separar os artigos que serão processados, desmontar peças que apresentam
articulações, encaixes ou conexões;

d) Remover o excesso de matéria orgânica visivelmente presente , com auxílio8

de gaze;
e) Preparar no recipiente a solução contendo detergente enzimático (para diluir

o detergente verificar as orientações da empresa fabricante no rótulo do
produto);

8A presença de matéria orgânica protege os microrganismos do contato com agentes desinfetantes e
esterilizantes, tornando o método ineficaz.

7Os EPIs proporcionam barreira física entre a/o profissional e os fluidos corporais e/ou matéria
orgânica.



f) Colocar os materiais em imersão completa, sem sobrepor um ao outro, e
tampar o recipiente ;9

g) Retirar os materiais, após o tempo indicado, e desprezar a solução com
detergente enzimático, conforme orientado no POP 02 (Segregação,
acondicionamento e destino final de resíduos) ;10

h) Enxaguar os materiais em água corrente para remoção da solução com
detergente enzimático (o enxágue deve ser feito com o artigo dentro de uma
solução para que não haja dispersão de gotículas no ambiente);

i) Realizar limpeza manual com auxílio de escova e detergente, com
movimentos de fricção (a presença de ferrugem, crostas, umidade, oxidações,
ranhuras comprometem a qualidade do processo de esterilização);

j) Enxaguar novamente até completa remoção dos resíduos;
k) Colocar os materiais sobre uma bancada forrada com pano limpo, para

secagem;
l) Secar individualmente cada material com o auxílio de pano limpo e macio,

verificando a presença de alguma inadequação como resíduos, ranhuras,
oxidações, umidade ou secreções (caso seja identificada alguma
inadequação no material, este deverá ser separado para novo processo de
limpeza ou para inutilização);

m) Colocar os materiais secos em recipiente limpo, encaminhando-o para a sala
de preparo e esterilização de materiais;

n) Deixar o ambiente de trabalho limpo e organizado, após a descontaminação e
limpeza dos materiais (com lixeira vazia; pia limpa e seca; bancadas limpas
com álcool a 70%; caixas plásticas vazias e limpas; e luvas de borrachas
lavadas);

o) Desprezar o material utilizado, conforme orientado no POP 02 (Segregação,
acondicionamento e destino final de resíduos);

p) Retirar as luvas e outros EPIs utilizados, desprezando-os conforme
regulamentação;

q) Higienizar as mãos, conforme descrito no POP 03 (Higiene das mãos).

2) Desinfecção de materiais termossensíveis

a) Higienizar as mãos, conforme descrito no POP 03 (Higiene das mãos);
b) Colocar os EPIs indicados ;11

11Os EPIs proporcionam barreira física entre a/o profissional e os fluidos corporais e/ou matéria
orgânica.

10A solução deve ser utilizada imediatamente após o preparo e desprezada logo após o uso

9O recipiente deve ficar tampado durante o tempo recomendado pela empresa fabricante, conforme o
rótulo do produto. Esse tempo não deve ser ultrapassado para evitar que a solução se torne um
substrato para as bactérias, propiciando a contaminação dos artigos. O uso do detergente enzimático
não substitui a fricção dos artigos.



c) Desconectar todas as peças e lavar com água e detergente neutro (quando
houver materiais tubulares, injetar a solução de água e detergente na luz do
tubo com auxílio de uma seringa);

d) Enxaguar bem os materiais em água corrente, inclusive na parte interna dos
tubos com auxílio de uma seringa;

e) Colocar os materiais para secar, sobre pano limpo12

f) Preparar a solução de hipoclorito de sódio a 1% em recipiente opaco e com
tampa ;13

g) Imergir completamente todas as peças na Solução de Hipoclorito a 1%,
deixando-as de molho por 30 minutos ;14

h) Retirar os materiais da Solução de Hipoclorito ;15

i) Enxaguar os materiais rigorosamente, até diminuir a impregnação do odor
característico do Hipoclorito;

j) Colocar os materiais sobre pano limpo para escorrer;
k) Completar a secagem com pano limpo, seco e macio;
l) Guardar as peças em recipiente com tampa;
m) Retirar as luvas e outros EPIs utilizados, desprezando-os conforme orientado

no POP 02 (Segregação, acondicionamento e destino final de resíduos);
n) Higienizar as mãos, conforme descrito no POP 03 (Higiene das mãos);
o) Manter a sala limpa e organizada.

3) Preparo e esterilização de materiais

a) Higienizar as mãos, conforme descrito no POP 03 (Higiene das mãos);
b) Separar os materiais a serem embalados, observando limpeza, integridade e

funcionalidade;

15A Solução de Hipoclorito de Sódio a 1% deve ser desprezada a cada 12 horas. Lavar e secar o
recipiente no qual foi colocada a Solução de Hipoclorito.

14Os materiais devem estar completamente secos antes de serem colocados na solução desinfetante
para evitar que ocorra alteração na sua concentração. 30 minutos é o tempo necessário para efetivar
o processo de desinfecção. Quando usar o Álcool Etílico a 70% fazer três aplicações consecutivas
com fricção rigorosa e secagem natural.

13Para preparar a solução verificar as instruções do rótulo da empresa fabricante. A manipulação do
produto deve ser feita com o uso do EPI e em local arejado. O recipiente deve ser opaco para evitar
que os raios ultravioletas inativem o produto. O recipiente contendo a solução química deve estar
identificado (utilizar para tal fita adesiva), registrando-se: nome do produto, validade da solução, nome
da/do profissional e número do registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN). A solução
depois de preparada tem validade de 24 horas.

12Para secar as partes internas de tubos usar ar comprimido quando disponível. Quando for
necessário completar a secagem dos materiais utilizar pano limpo e macio.



c) Desinfetar as mesas, bancadas e armários com Álcool a 70%, antes de iniciar
as atividades;

d) Higienizar novamente as mãos, conforme descrito no POP 03 (Higiene das
mãos);

e) Colocar os EPIs indicados ;16

f) Montar kits para procedimentos, conforme necessidade e demanda do
serviço;

g) Cortar o papel grau cirúrgico para a embalagem em tamanho adequado, para
garantir que o material fique bem-acondicionado ;17

h) Selar o pacote de modo a permitir sua abertura sem contaminação do
material estéril (a selagem deve ser contínua, pois pequenas falhas
possibilitam a entrada de microrganismos);

i) Dispor os pacotes com os artigos dentro da autoclave, na posição vertical,
mantendo distância das paredes e espaços entre os pacotes ;18

j) Ligar a autoclave conforme instruções da empresa fabricante;
k) Aguardar completar o ciclo de esterilização, registrando os parâmetros do

ciclo em impresso próprio;
l) Estar atento durante o ciclo de esterilização, observando se a temperatura e a

pressão foram atingidas;

m) Aguardar até que o manômetro indique ausência total de pressão para
finalizar o ciclo e entreabrir a porta por 10 minutos para saída do vapor;

n) Higienizar as mãos, conforme descrito no POP 03 (Higiene das mãos);
o) Retirar os pacotes da autoclave quando estiverem frios ;19

19Não colocar os pacotes retirados da autoclave sobre superfícies frias, para evitar a condensação do
vapor que ainda resta dentro dos mesmos. Os pacotes NÃO devem ser liberados: (1) Quando houver
alteração nos parâmetros físicos (tempo, temperatura e pressão); (2) Quando os indicadores
químicos presentes no papel grau cirúrgico sugerirem que os materiais não foram expostos à
esterilização; e, (3) Quando o resultado do indicador biológico for positivo. Caso seja identificada
alguma alteração nos pacotes, comunicar o fato à/ao enfermeira/enfermeiro e reprocessar o material.

18Para facilitar a entrada e circulação do vapor a quantidade de pacotes não deve ultrapassar 70% da
capacidade da autoclave. O lado filme do papel grau cirúrgico deve ser posicionado em contato com o
lado filme do outro pacote. O acondicionamento adequado dos pacotes dentro da autoclave permite a
circulação do ar e do vapor, garantindo que todos os materiais sejam expostos ao agente esterilizante
e à temperatura no tempo previsto. Ao acondicionar materiais na autoclave, colocar bacias, vidros e
cubas sempre com a abertura voltada para baixo. O pacote “teste desafio” deve ser colocado no local
com maior dificuldade para circulação do vapor, ou seja, sobre o dreno, no primeiro ciclo, diariamente,
atentando para que as paredes da câmara permaneçam livres e também deixar espaço entre os
pacotes.

17Os pacotes não devem ser muito grandes ou muito pequenos. A embalagem deve garantir a
abertura e o manuseio do material sem risco de contaminação, de modo a não comprometer o
processo de esterilização. Ao utilizar embalagem dupla garantir que não apresentem dobras internas.

16Os EPIs proporcionam barreira física entre a/o profissional e os fluidos corporais e/ou matéria
orgânica.



p) Manter a sala limpa e organizada.
q) Registrar nos pacotes processados liberados: data da esterilização; data de

validade; ciclo e funcionário responsável (as anotações podem ser feitas na
parte do filme ou na aba de manuseio do material);

r) Armazenar os materiais esterilizados em local limpo, seco e arejado, evitando
a sobrecarga do peso de um sobre o outro e também que os pacotes sejam
amassados ;20

s) Limpar a autoclave com pano umedecido em água, diariamente;

t) Retirar as luvas e outros EPIs utilizados, que devem ser desprezados,
conforme orientado no POP 02 (Segregação, acondicionamento e destino
final de resíduos);

u) Higienizar as mãos, conforme descrito no POP 03 (Higiene das mãos);
v) Manter a sala limpa e em ordem.

C) Informações complementares

● Sobre o monitoramento do processo de esterilização:
- Todo processo de esterilização deve ser monitorado, mediante uso do pacote

“teste desafio” e deve seguir rotina estabelecida, considerando instruções da
empresa fabricante da autoclave;

- O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve
ser registrado a cada ciclo de esterilização;

- O monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve
ser feito diariamente, em pacote desafio disponível comercialmente ou
construído na unidade ou por empresa processadora;

- Os pacotes só devem ser liberados para utilização após leitura negativa do
indicador biológico;

- Os resultados do monitoramento devem ser registrados em livro controle;
- Para mais informações consultar a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC)

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) nº 15/2012.

20Não amarrar com fitas e elásticos, para não danificar ou afetar a integridade do papel grau cirúrgico.
Ao armazenar, observar os pacotes já estocados quanto à integridade da embalagem e a validade da
esterilização, encaminhando para reprocessamento quando necessário. A determinação do tempo de
validade da esterilização está relacionada às condições de estocagem e integridade das embalagens
e segundo algumas fontes consultadas, até o momento, é impossível recomendar um prazo
específico de estocagem para itens estéreis, pois não há uma metodologia padronizada e
universalmente aceita para determinação de prazos de validade.

O funcionamento da autoclave deve ser controlado, verificando se o processo está dentro do padrão
estabelecido, com registro, em caderno específico para esse fim, os parâmetros de cada ciclo da
esterilização.



● Sobre o uso do Hipoclorito:
- Para superfícies limpas: solução 0,025% por 10 minutos;
- Para artigos de lactário e cozinha: 0,02% por 60 minutos;
- Para artigos de inaloterapia e oxigenoterapia: 0,1% por 30 minutos ou 0,02%

por 60 minutos;
- O Hipoclorito não é indicado para materiais de metal por ser corrosivo.

● Sobre a limpeza:
- É o primeiro passo nos procedimentos técnicos de desinfecção e

esterilização;
- É o processo mecânico de remoção das sujidades de artigos e superfícies,

mediante o uso da água e detergente neutro ou detergente enzimático.

● Sobre a descontaminação:
- É o processo de redução dos microrganismos de artigos e superfícies,

tornando-os seguro para o manuseio.

● Sobre a desinfecção:
- É o processo físico ou químico de destruição de microrganismos, exceto os

esporulados;
- O processo de desinfecção pode ser feito mediante o uso de água quente ou

em ebulição (acima de 60°C) ou por meio químico mediante utilização de
produtos desinfetantes (Hipoclorito de Sódio, Glutaraldeído, Álcool a 70%).

● Sobre a esterilização:
- É o processo de destruição de todos os microrganismos, inclusive

esporulados;
- A esterilização estará efetivada quando não for mais possível detectar

microrganismos mediante utilização de testes microbiológicos padrão;
- A esterilização é realizada pelo calor e por meio da utilização de germicidas

químicos, óxido de etileno, radiação e outros.

● Sobre artigos e superfícies
- Artigos são os instrumentos, objetos de natureza diversa, utensílios (talheres,

louças, comadres, papagaios e outros), acessórios de equipamentos,
instrumental odontológico e outros;

- Superfícies são os mobiliários, pisos, paredes, portas, tetos, janelas,
equipamentos e demais instalações.
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Prefeitura Municipal de São Paulo. Secretaria Municipal de Saúde. 2 ed. São Paulo:
SMS, 2014. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
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SEGURANÇA DO PACIENTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE: LIMPEZA E
DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA). Brasília: ANVISA, 2010. Disponível em:
<http://portal.saude.pe.gov.br/sites/portal.saude.pe.gov.br/files/manual_seguranca_d
o_paciente_limpeza_e_desinfeccao_de_superficies_da_anvisa.pdf>.



APÊNDICE K

Linha de cuidado da Sífilis Congênita da Rede Municipal de Saúde de Maceió



APÊNDICE L

Ficha de encaminhamento da gestante com sífilis da Unidade de Saúde para a
Maternidade da Rede Municipal de Saúde de Maceió

Encaminhamento da gestante com sífilis da Unidade de Saúde para a Maternidade
PROCEDÊNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE:
Data: _____/_____/_______  Telefone da US: __________________________________________

PARA A MATERNIDADE:
Nome da gestante: _______________________________________________________________
Cartão do SUS (CNS): __________________________ Ocupação: _________________________
N° notificação: ________________________________       Data notificação: _____/_____/ ______
Data de Nascimento: _____/_____/_______  Idade: _____ Telefone: ________________________
DUM: _____/_____/______  IG pelo tempo de amenorréia: __________  IG pela USG:__________

Periodicidade de Realização de consultas/exames durante a gestação:
Iniciou o Pré Natal: (    ) 1º Trim     (    ) 2º Trim (    ) 3º Trim
N° consultas Pré Natal: (       ) G          (        ) P (        ) A

Diagnóstico para Sífilis: Por Teste Rápido (    ) Sim   (     ) Não       Por VDRL (    ) Sim   (     ) Não
Comportamento de risco/situações de vulnerabilidade durante a gestação: (   ) Sim   (    ) Não
Qual(is)? _______________________________________________________________________

Tratamento da Gestante: Esquema utilizado: __________________________________________
Data aplicação da Penicilina:  1ª Dose ___/____/___; 2ª Dose___/____/___; 3ª Dose___/___/____
Houve interrupção do tratamento? (   ) Não   ( ) Sim
Quando reiniciou? ________________________________________________________________

Realizado o controle de cura com VDRL Mensal? ( ) Não   (    ) Sim
Datas: 1º. VDRL ___/___/____ Título:__________ 2º. VDRL___/___/____ Título:___________

3º. VDRL ___/___/____ Título:__________    4º. VDRL___/___/____ Título:____________

Outras medicações em uso: ______________________________________________________
Presença de infeções associadas nessa gestação? ( ) Não   (    ) Sim, qual(is)? ____________
______________________________________________________ Foi tratada? (   ) Não   (    ) Sim
Estado sorológico do parceiro? _______  Tratamento do parceiro: Droga _____________________
Esquema utilizado:_____________________________ Data administração:  _____/_____/______
Houve interrupção do tratamento? (   ) Não   ( ) Sim
Quando reiniciou? ________________________________________________________________
Orientação para uso de preservativos em todas relações, durante/após tratamento?(  ) Não (   ) Sim

Nome do Enfermeiro/ Médico/ Responsável pelo Encaminhamento:
_______________________________________________________________________________

Encaminho a gestante _____________________________________________________________
com o Cartão de Pré Natal devidamente preenchido pela Unidade de Saúde, para acolhimento e
condutas relacionadas ao parto e puerpério e cuidados com o Recém-Nascido, conforme Protocolo
Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para a prevenção de Transmissão Vertical.

Maceió/AL, _________ de ____________________ de ________.

APÊNDICE M



Check List de Sífilis Congênita da Rede Municipal de Saúde de Maceió
(PARA MATERNIDADE)

Check List de Sífilis Congênita
Nome da puérpera: _______________________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________________
Bairro: ______________________________ Cidade: ___________________ Estado: __________
Telefone: ___________________________________  Data de Nascimento: _____/_____/_______
Maternidade: _________________________________________ Data parto: _____/_____/ ______
Sexo do RN:  (   ) F  (   ) M        Gemelar:(   ) Não  (   ) Sim
N° notificação Sífilis em gestante: _______________________ Data notificação: ____/____/ _____

Gestante com diagnóstico: No pré-natal (    )        Na maternidade (    )
1. Onde realizou o pré-natal? ______________________________________________________
2. Levou cartão de gestante para a maternidade? Sim (   ) Não (   )
3. Levou encaminhamento do profissional que realizou o pré-natal? Sim (   ) Não (   )
4. Início do pré-natal: (   ) 1º Trim   (    ) 2º Trim (   ) 3º Trim     Nº de consultas de pré-natal: _____
5. Diagnóstico para sífilis na gravidez: por Teste Rápido (    ) VDRL (    ) Título/Valor: _________
6. Foi tratada? (   ) Não (   ) Sim
7. Esquema utilizado: ____________________________________________________________
8. Data aplicação penicilina: 1ª Dose ___/____/___; 2ª Dose___/____/___; 3ª Dose___/___/____
9. Realizado o controle de cura com VDRL? Sim (   ) Não (   )

1º. VDRL ___/___/____ Título:____________   2º. VDRL___/___/____ Título:_____________
3º. VDRL ___/___/____ Título:_____________ 4º. VDRL___/___/____ Título:_____________

10. Parceria foi tratado?  (   ) Não   (   ) Sim, Esquema utilizado:_______________________
11. VDRL da Mãe/Maternidade: Título:__________ Reiniciado tratamento mãe? (   ) Não (   ) Sim
12. Esquema utilizado:_____________ Quantas doses recebeu na maternidade?_____________
13. VDRL do RN (Título/Valor): _____________
14. Realizado exame do líquor? (   ) Não (   ) Sim
15. VDRL do líquor (Título):__________Teste treponêmico (FTA-ABs) no líquor:__________

Nº de células: _____________ Proteínas: _____________ Glicose:_____________
16. Realizado RX de ossos longos? Sim (   ) Não (   ) Alguma alteração? Sim (   )   Não (   )

Quais?_____________________________________________________________________
17. Esquema de tratamento do RN:________________________________  Duração:______dias
18. Avaliação oftalmológica: Sim (   ) Não (   ) Resultado:_________________________________
19. Avaliação audiológica: Sim (   ) Não (   ) Resultado:__________________________________
20. Realizado hemograma, TGO/TGP, bilirrubinas? (   ) Não (   ) Sim
21. Fichas de encaminhamento (Mãe/RN) preenchidas e entregues à mãe? Sim (   )  Não (    )
22. Quem forneceu as informações?
23. Observações:_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Data do Preenchimento da Ficha: ____/____/______ Profissional:___________________________

APÊNDICE N



Resumo de alta da Maternidade para a Unidade Básica de Saúde/SAE de mãe
com sífilis e sua criança exposta da Rede Municipal de Saúde de Maceió

DADOS DA MÃE: Nome:__________________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________________
______________________________ Telefone: _________________________________________
Data de Nascimento: _____/_____/_______  N° prontuário: _______________________________
N° notificação: ________________________________       Data notificação: _____/_____/ ______
Data do parto: _____/_____/_____ Local do parto: ______________________________________

PRÉ-NATAL: (   ) Não  (   ) Sim, Qual UBS? ____________________________ N° consultas: ____
Diagnóstico de sífilis mãe: (  ) Anterior à gestação (  ) Durante a gestação, em qual IG: ______s
(    ) No periparto Quanto tempo antes do parto? ________________________________________
Uso de Penicilina na gestação: (    ) Sim  (    ) Não, Motivo: ________________________________
Início em: _____ sem/gestação  Esquema utilizado: _____________________________________
Outras comorbidades materna foram tratadas? ( ) Sim ( ) Não ou outras situações de
vulnerabilidade: __________________________________________________________________

PARTO/PÓS-PARTO: (S) Sim (N) Não
Tipo de parto: ________________________    IG ao nascer: _____ sem     Peso do RN: ________
Gestação múltipla? (    ) Ocorreu rotura de bolsa (bolsa rota)? (    ) Por quanto tempo? _____ horas
Esquema de uso da Penicilina? ______________________ Dose para Parturiente/Puérpera? (     )
Motivo:_________________________________________________________________________
Recebeu receita médica para continuidade do tratamento? (   )
Agendamento para Unidade de Saúde? (   ) Motivo:______________________________________
Local/Data (endereço/telefone): _____________________________________________________

DADOS DO RECÉM NASCIDO EXPOSTO:
Nome: _________________________________________________________________________
Local de nascimento / Maternidade: ________________________________________________
Data de Nascimento: ____/____/______  IG ao nascer: _______ Peso ao nascer:___________g
N° notificação: _________________________________  Data notificação: _____/_____/ ______
Registrado em cartório ainda na maternidade? (      ) Motivo: _____________________________
Gemelar: (     )                    Apgar: 1° min _______ 5° min _______           Reanimação? (      )
Esquema de penicilina utilizado: ___________________________________________________
Início tratamento: _____/_____/ _____                           Término tratamento: _____/_____/ _____
Vacinas realizadas no RN: ____________________________ Quantas horas pós parto? ______
Diagnósticos do RN na maternidade: ________________________________________________
Condutas: _____________________________________________________________________

AGENDAMENTO NO BLOCO I DO PAM SALGADINHO: (3312-5460, ramal 6)
(    ) Não   (    ) Sim, agendado para dia: ____/____/______

AGENDAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (conforme lista de todas as UBS de Maceió):
(    ) Não   (    ) Sim, agendado para dia: ____/____/______
Local (endereço/telefone): ________________________________________________________

_____________________________________________
Assinatura e Carimbo do profissional que preencheu

IMPORTANTE: Transcrever ou anexar os exames realizados na maternidade



APÊNDICE O

Encaminhamento da criança exposta à sífilis do PAM Salgadinho (SAE) para a
Unidade Básica de Saúde da Rede Municipal de Saúde de Maceió

REFERÊNCIA / CONTRARREFERÊNCIA DA CRIANÇA EXPOSTA À SÍFILIS

Nome : _________________________________________________________________________
Telefone: ____________________________________ Data de Nascimento: _____/_____/_______

DIAGNÓSTICO MATERNO:

TRATAMENTO MATERNO:

NO DIA DO PARTO:

TRATAMENTO DO RN:

SEGUIMENTO:

PROGRAMAÇÃO:

(     ) 1º Trimestre               (      ) 2º Trimestre
(     ) 3º Trimestre

( ) Penicilina Benzantina, 7.200.000UI, 30 dias
antes do parto

VDRL Materno: ________  VDRL RN: ________

(     ) Penicilina Cristalina, 10 dias
(     ) Penicilina Benzantina, Dose única
(     ) Não foi tratado

VDRL: __________ (_____/_____/______)
VDRL: __________ (_____/_____/______)

Realização de Teste Rápido para encerrar caso
após 18 meses de vida.

Maceió/AL, ______ de ______________________ de _________.


