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RESUMO 

 

Objetivou-se construir e validar uma cartilha educativa sobre a prevenção da transmissão 

vertical da sífilis e avaliar os seus efeitos no conhecimento, atitude e prática (CAP) de 

gestantes antes e após a intervenção. Trata-se de estudo metodológico, associado a um quase 

experimental, o qual foi desenvolvido em três fases: elaboração da cartilha educativa “Como 

prevenir a transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos aprender!”, validação de aparência 

e conteúdo do material por 22 juízes e validação de aparência junto ao público-alvo, com 11 

gestantes ou puérperas com diagnóstico de sífilis internadas na Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand (MEAC). A última fase foi a avaliação da cartilha com 41 gestantes 

acompanhadas na Casa de Parto Natural Lígia Barros Costa (CEDEFAM) no mês de 

setembro de 2016 para verificar seus efeitos no CAP relacionados à temática. Os dados 

obtidos foram organizados, processados e analisados pelo programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), versão 20.0. Para análise da validade de conteúdo e aparência da 

cartilha, utilizou-se o Índice de Validade de Conteúdo (IVC), o teste binomial, o Alfa de 

Cronbach e uma concordância entre cada grupo de participantes de pelo menos 80%. Aplicou-

se o teste de legibilidade de Flesch para verificar o índice de legibilidade da cartilha. Os dados 

obtidos pela aplicação do questionário SAM (Suitability Assessment of Materials) passaram 

por uma análise percentual e foram classificados como superior, adequado ou inadequado. E 

os dados do inquérito CAP receberam uma análise por meio de testes estatísticos descritivos. 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFC, segundo o 

parecer nº 1.615.683. Inicialmente a cartilha foi elaborada e dividida em oito domínios 

(Apresentação; O que é a Sífilis?; Como descobrir se você tem sífilis?; Como você pode 

evitar a Sífilis Congênita?; Como é o tratamento da Sífilis?; Qual a importância do tratamento 

do parceiro?; Vamos resumir as informações da cartilha por meio de Perguntas e Respostas?; 

Fechamento da cartilha), seguindo-se o que a literatura recomenda para linguagem, ilustração 

e layout. Em seguida a cartilha passou pela validação por juízes, na qual se mostrou como 

material validado do ponto de vista de aparência e conteúdo, com IVC global (0,96) e Alfa de 

Cronbach total da cartilha de 0,955, mostrando a satisfatoriedade dos juízes com o material e 
a homogeneidade nas avaliações. Quanto à avaliação dos juízes pelo SAM, considerou um 

material educativo “superior. Em relação à validação de aparência pelo público-alvo, a 

cartilha também foi avaliada de forma muito positiva, obtendo 100% de concordância entre 

elas quanto aos aspectos clareza e relevância. E um IVC global máximo, com valor de 1,00, 

demonstrando que o material construído é confiável e validado para se aplicar junto às 

gestantes, visando a prevenção da transmissão vertical da sífilis. Após os ajustes pertinentes 

ao processo de validação, aplicou-se o Flesch Legibility Test (ILF), sendo a leitura dos 

domínios da cartilha classificada como “fácil” ou “muito fácil”. Na última fase do estudo, ao 

avaliar os efeitos da intervenção educativa, verificou-se um aumento da porcentagem de 

mulheres classificadas com um conhecimento, atitude e prática adequados após a leitura da 

cartilha. Essa mudança considerável na prática foi estatisticamente significativa (p=0,002), 

demonstrando que a leitura da cartilha educativa foi efetiva para promover mudanças 

comportamentais, principalmente no que se refere a adoção de prática sexual saudável. 

Portanto, infere-se que a cartilha pode ser utilizada como recurso auxiliar nas atividades de 

educação em saúde, como uma tecnologia educativa facilitadora do processo ensino-

aprendizado. Comprova-se a tese: o uso da cartilha sobre a prevenção da transmissão vertical 

da sífilis como estratégia de educação em saúde de gestantes, possibilita a melhoria do CAP 

sobre o assunto.  

Palavras-chave: Sífilis Congênita; Estudos de Intervenção; Educação em Saúde; Tecnologia; 

Transmissão Vertical de Doença Infecciosa. 
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ABSTRACT 
 

This study aimed to construct and validate an educational booklet on the prevention of 

vertical transmission of syphilis and to assess its effects on knowledge, attitude and practice 

(KAP) of pregnant women before and after an educational intervention. This is a 

methodological study, associated with a quasi-experimental study, which was conducted in 

three phases: 1. Preparation of the booklet "How to prevent transmission of syphilis from 

mother to child? Let's learn! "; 2. Validation in terms of appearance and content of the 

material by 22 experts, and validation of appearance with the audience, composed by 11 

pregnant or postpartum women diagnosed with syphilis, admitted to the School Maternity 

Assis Chateaubriand (SCAC); 3.The last phase was the evaluation of the booklet from 41 

pregnant women followed in the Natural Birth Center Ligia Barros Costa (CEDEFAM) in 

September 2016 to verify its effects on the KAP related to the theme. The data were 

organized, processed and analyzed by the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

version 20.0. To analyze the validity of the content and appearance of the booklet, it was used 

the Content Validity Index (CVI), the binomial test, Cronbach's alpha and agreement between 

each group of participants of at least 80%. The Flesch Legibility Test (FLT) was applied to 

check the legibility of the booklet index. The data obtained using the questionnaire SAM 

(Suitability Assessment of Materials) underwent a percentage analysis and they were 

classified as superior, appropriate or inappropriate. The KAP survey data were analyzed using 

descriptive statistical tests. The project was approved by the Research Ethics Committee n° 

1615683. Initially, the booklet was prepared and divided into eight areas (Presentation; What 

is Syphilis?; How to find out if you have syphilis?; How can you avoid Congenital Syphilis?; 

How is the treatment of Syphilis?; What is the importance of treating the partner?; Let's 

summarize the booklet information through questions and answers?; Closing the booklet). It 

was followed the literature recommendations for language, illustration and layout. After the 

validation by the experts, the booklet was presented as a validated material from the 

perspective of appearance and content, once it presented great global CVI (0.96) and excellent 

homogeneity between the answers of the participants, with a total Cronbach's Alpha the 
booklet of 0.955. Regarding the evaluation of the experts by using the SAM it was considered 

a "superior" educational tool. Regarding the appearance of validation by the target public, the 

booklet was also evaluated very positively, reaching 100% agreement among them on the 

aspects clarity and relevance. It obtained an overall maximum CVI, with a value of 1.00 

demonstrating that the material built is reliable and validated to apply towards pregnant 

women, aiming to prevent vertical transmission of syphilis. After the relevant adjustments to 

the validation process, it was applied the FLT and reading the fields of booklet was classified 

as "easy" or "very easy". In the last phase of the study, to evaluate the effects of educational 

intervention, it was verified an increase in the percentage of women classified with a 

knowledge, attitude and practice appropriate after reading the booklet. This considerable 

change in practice was statistically significant (p = 0.002), demonstrating that reading the 

booklet was effective to promote behavioral changes, especially in regard to adopt healthy 

sexual practice. Therefore, it is inferred that the booklet can be used as auxiliary resource in 

health education activities, as a facilitator educational technology in the teaching-learning 

process. The thesis is proved: the use of the booklet on the prevention of vertical transmission 

of syphilis to health education of pregnant women enables the improvement of the KAP 

related to the theme. 

Keywords: Congenital Syphilis; Intervention Studies; Health Education; Technology; 

Vertical Transmission of Infectious Disease. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sífilis congênita é um importante problema de saúde pública, apesar de tratar-se 

de doença de fácil diagnóstico e de ser totalmente evitável quando o tratamento da gestante e 

de seu parceiro é realizado adequadamente. Constitui-se, portanto, fator determinante na 

elevação dos indicadores de morbimortalidade materna e perinatal. 

Segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), foram 

declarados 1.241 óbitos por sífilis congênita entre os anos 2000 e 2013 no Brasil, sendo o 

coeficiente de mortalidade no ano de 2013 de 5,5 por 100.000 nascidos vivos (BRASIL, 

2015a). Dentre as principais complicações que tal agravo pode trazer para a gestante e seu 

concepto, destacam-se o abortamento espontâneo, morte fetal e neonatal, prematuridade, e 

danos à saúde do recém-nascido com repercussões psicológicas e sociais (BRASIL, 2006a). 

Em relação à taxa de infecção por transmissão vertical, sabe-se que dentre as 

várias doenças que podem ser transmitidas durante o ciclo gravídico-puerperal, a sífilis é a 

que possui as maiores taxas de infecção, sendo de 70 a 100% nas fases primária e secundária, 

e reduzindo-se para 30% nas fases latente tardia e terciária da infecção materna. Ressalta-se, 

ainda, que os desfechos como o abortamento espontâneo, natimorto ou morte perinatal estão 

presentes em aproximadamente 40% das crianças infectadas de mães não-tratadas (BRASIL, 

2006a).  

Estudo de metanálise apontou desfechos negativos em 66,5% (IC95% 58,0;74,1) 

das gestantes com sífilis e em 14,3% (IC95% 11,8;17,2) das gestantes sem diagnóstico de 

sífilis, evidenciando uma frequência mais elevada de eventos adversos em gestantes com essa 

infecção (GOMEZ et al., 2013). 

As infecções congênitas pelo Treponema pallidum decresceram, no entanto, ainda 

é alarmante o número de crianças infectadas. O cenário mundial da sífilis congênita 

demonstra o recrudescimento da doença. Os Estados Unidos da América (EUA) apresentaram 

uma taxa de sífilis congênita durante 2006-2008 de 10,5 casos por 100.000 nascidos vivos, 

demonstrando um aumento de 18%, e uma diminuição durante 2008-2011 para 8,5 casos 

(CDC, 2012).  

Na Colômbia, durante o período de 2005 a 2011, verificou-se elevação global na 

incidência de sífilis congênita de 2,15 (n=1550) casos por 1000 nascidos vivos, em 2005, para 

3,28 (n=2078) casos por 1000 nascidos vivos, em 2011 (ALZATE-GRANADOS et al., 2012). 

No Brasil, o número de casos de sífilis congênita está cada vez mais incidente, de 

forma que de 1998 a junho de 2014, foram notificados ao Sistema de Informação de Agravos 
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de Notificação (SINAN), 104.853 casos em menores de um ano de idade, demonstrando a 

magnitude do problema, o qual é agravado pela constante e significativa subnotificação da 

doença. A Região Sudeste registrou 48.015 (45,8%) desses casos; o Nordeste, 32.884 

(31,4%); o Norte, 8.856 (8,4%); o Sul, 8.959 (8,5%); e o Centro-Oeste, 6.139 (5,9%). A maior 

concentração dos casos nas regiões Nordeste e Sudeste pode ser atribuída às políticas que 

incentivaram as notificações ou às subnotificações das demais regiões. Em 2013, a taxa de 

incidência da sífilis congênita foi de 4,7 casos por 1.000 nascidos vivos, sendo que as Regiões 

Sudeste e Nordeste apresentaram as maiores taxas: 5,3 e 5,1, respectivamente. Entre as 

Unidades Federadas, o Ceará ocupou o terceiro lugar em relação às maiores taxas de detecção 

da doença, com 7,7 casos por 1.000 nascidos vivos, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro 

(11,5) e Sergipe (11,2) (BRASIL, 2015a). 

Nos últimos 10 anos, houve um progressivo aumento na taxa de incidência de 

sífilis congênita: em 2004 a taxa era de 1,7 casos para cada 1.000 nascidos vivos e, em 2013, 

aumentou para 4,7 (BRASIL, 2015a). 

Em geral, no país, a maior proporção dos casos de sífilis congênita ocorreu em 

crianças cujas mães tinham entre 20 e 29 anos de idade (50,2%), possuíam escolaridade entre 

a 5ª e a 8ª série incompleta (24,7%) e realizaram pré-natal (74,8%). Dentre as gestantes que 

fizeram o pré-natal, em 2013, 58,7% foram diagnosticadas de sífilis durante a gravidez, e 

apenas 18,2% tiveram seus parceiros tratados concomitantemente (BRASIL, 2015a). No 

entanto, salienta-se que tais dados do Ministério da Saúde consideram a realização de pelo 

menos uma consulta de pré-natal, sendo difícil avaliar a qualidade da assistência prestada a 

tais gestantes. 

Esse baixo percentual de parceiros tratados demonstra uma das principais lacunas 

no controle da sífilis congênita no país, visto que é injustificável o fato de a maioria das 

mulheres ter acesso ao pré-natal, ser diagnosticada, mas dar à luz a uma criança com sífilis 

congênita. Diante de tal realidade, questiona-se a qualidade dessa assistência pré-natal. 

Em pesquisa realizada junto a 58 gestantes apresentando VDRL reagente no parto 

ou durante a assistência pré-natal, verificou-se que 81% das mulheres realizaram consultas de 

pré-natal, em que a maioria realizou mais de seis consultas, sendo pelos menos duas destas 

com o médico. Portanto, essas mulheres estão tendo oportunidades de diagnóstico e 

tratamento da sífilis, mas o desfecho persiste com o nascimento de crianças com sífilis 

congênita (CAMPOS et al., 2010). 

Estudos evidenciam que apesar do aumento da cobertura pré-natal no país, a 

assistência na rede SUS apresenta inúmeras falhas em seus componentes mais básicos 
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preconizados pelo Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN), resultando 

em baixa qualidade da assistência, o que explica a persistência de resultados perinatais 

desfavoráveis, como a sífilis congênita (DOMINGUES, 2011). 

Em relação à sífilis na gestação, foram notificados no SINAN, 100.790 casos 

entre 2005 e junho de 2014 no Brasil, com taxa de detecção para o país no ano de 2013 de 7,4 

casos por 1.000 nascidos vivos (BRASIL, 2015a). 

No Estado do Ceará, a realidade é semelhante quanto à prevalência desse agravo, 

visto que entre 2001 e 2013 foram notificados 5.953 casos de sífilis congênita. Somente no 

ano de 2012 foram notificados e investigados 965 casos de sífilis congênita, com uma taxa de 

incidência de 7,6/1.000 nascidos vivos. A série histórica mostrou-se ascendente durante todo 

o período. Entretanto, esta elevação do número de casos novos pode representar os esforços 

do Ministério da Saúde e da Vigilância Epidemiológica dos Estados na capacitação de 

recursos humanos e na detecção, notificação e investigação dos casos de sífilis congênita 

(CEARÁ, 2013). 

O aumento da incidência da sífilis congênita, no Brasil e no exterior, evidencia 

falhas na assistência pré-natal relacionadas ao controle de uma infecção, cujo protocolo 

clínico é bem definido, com triagem sorológica e tratamento de baixo custo, fato que contrasta 

com a redução da transmissão vertical do HIV demonstrada no Brasil, apesar de possuir 

protocolos clínicos bem mais complexos e de custo mais elevado (AMARAL, 2012).  

No Brasil, verifica-se ao longo dos anos, aumento considerável da cobertura da 

assistência pré-natal, que pode estar relacionado a diversos fatores, como a regulamentação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo acesso universal e gratuito de toda população 

brasileira aos serviços públicos de saúde, bem como políticas de ampliação da atenção básica 

e da saúde da mulher, propiciando maior acesso aos serviços, em geral, e à assistência pré-

natal em particular (DOMINGUES, 2011). 

No entanto, embora haja uma elevada cobertura de pré-natal no país, a qualidade 

da assistência à gestante está aquém do preconizado pelas políticas ministeriais, visto que 

contraditoriamente se mantém elevada a incidência de sífilis congênita, demonstrando o 

comprometimento da qualidade dos cuidados pré-natais. A Política Nacional de Atenção 

Obstétrica e Neonatal prevê a realização de exames para sífilis, porém ocorre a inobservância 

da realização da rotina preconizada, tratamentos inadequados ou incompletos e não 

tratamento do parceiro (BRASIL, 2007a).  

Assim, apesar da cobertura pré-natal ter melhorado consideravelmente, inclusive 

após a implantação das equipes do Programa Saúde da Família (PSF), iniciada em 1994, 
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passando posteriormente para a Estratégia Saúde da Família (ESF) em 2006, com os 

princípios e desafios apontados à época da proposição do Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM), hoje Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PNAISM), os índices elevados de óbitos maternos e neonatais persistem, pondo em pauta a 

qualidade da assistência (GRANGEIRO; DIÓGENES; MOURA, 2008). Isso motiva a criação 

de novas estratégias, que tem como alvo essa problemática, tal como a Rede Cegonha, que 

dentre seus objetivos, visa a redução de óbitos de mulheres e crianças por mortes evitáveis, 

como é o caso da sífilis congênita (BRASIL, 2013). 

Diante de tais dados, infere-se que a problemática da sífilis congênita está 

intimamente relacionada com a baixa qualidade e cobertura do pré-natal, visto que é 

preocupante o número de mulheres que ainda não têm acesso à assistência pré-natal, apesar da 

melhoria de sua cobertura. Dentre as gestantes que realizam as consultas de pré-natal, existem 

as que não retornam para buscar os resultados dos exames; as mulheres que tiveram o 

diagnóstico de sífilis na gestação, mas não foram tratadas ou o tratamento não foi adequado; e 

ainda as gestantes que não tiveram os seus parceiros tratados, concomitantemente, durante a 

gravidez (COSTA et al., 2013). 

Além disso, no desfecho por ocasião do parto, muitas maternidades não oferecem 

como rotina o VDRL ou o teste rápido para parturientes, apesar de haver o projeto Nascer em 

algumas maternidades, voltando bebê e mãe para a comunidade com a possibilidade de ter 

agravo. O Projeto Nascer tem como um dos objetivos a redução da transmissão vertical do 

HIV e da morbimortalidade da sífilis congênita e melhorar a qualidade da assistência 

perinatal, no entanto o mesmo torna-se restrito para as maternidades do SUS localizadas em 

municípios considerados prioritários e que atendam mais de 500 partos por ano (BRASIL, 

2003).  

Tal inobservância da sífilis na gestação influencia significativamente no aumento 

do número de casos de sífilis congênita, necessitando, portanto, da efetivação das diversas 

políticas públicas vigentes com o intuito de controlar e até erradicar a sífilis congênita; de 

ações eficazes e de novas pesquisas voltadas para a prevenção desta doença de fácil controle 

(COSTA et al., 2013).  

Frente ao exposto, percebe-se que a problemática que envolve a sífilis congênita é 

bastante complexa e está intrinsecamente relacionada a múltiplos fatores que dificultam o 

controle desse agravo, como a assistência pré-natal inadequada; a não solicitação do VDRL 

no 1º e 3º trimestre da gestação; a demora dos resultados dos exames sorológicos; a 

dificuldade de adesão da gestante e de seu parceiro ao tratamento, a qual pode estar 
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relacionada ao desconhecimento sobre a evolução da doença, a sua transmissão, formas de 

prevenção e repercussões na gestação; a falta de registro de informações relevantes quanto aos 

resultados da sorologia e à realização do tratamento da gestante e de seu parceiro, 

especificando o número de doses de penicilina aplicados nos mesmos; a lacuna entre a 

referência e contra-referência, não havendo uma comunicação efetiva entre os serviços e 

dificultando o acompanhamento dos usuários. Acrescido a essa problemática, teve-se 

recentemente, um desabastecimento nacional de penicilinas, em especial da penicilina 

benzatina, em decorrência da falta de matéria-prima específica para a sua produção no 

mercado global (BRASIL, 2015b). Isso dificultou o manejo adequado da sífilis na gestação 

com o devido tratamento da mulher e de seu parceiro em tempo oportuno e com a medicação 

correta. 

Vista a simplicidade diagnóstica e o fácil manejo clínico/terapêutico da sífilis na 

gestação, esta é considerada um verdadeiro indicador da qualidade de assistência à saúde 

materno-fetal (BRASIL, 2006a). No entanto, na prática, verifica-se que não tem sido dada a 

real observância à assistência pré-natal como principal ferramenta para o controle da sífilis 

congênita, fato que pode estar relacionado à falta de priorização da sífilis na gestação e 

congênita como um problema de saúde pública. Ou ainda pode não haver uma incorporação 

das medidas de prevenção da doença na assistência em saúde.  

Visando eliminar a doença e modificar este contexto nacional de altas taxas de 

incidência e prevalência, o Ministério da Saúde criou diversas estratégias e políticas públicas, 

dentre elas, a sua declaração como doença de notificação compulsória no ano de 1986; a 

proposta para sua erradicação, em 1993 até o ano 2000, tendo como meta definida um 

coeficiente de incidência de até 0,5 caso por 1.000 nascidos vivos; a criação do PHPN em 

2000; e em 2005, o MS passou a considerar também a sífilis na gestação como um dos 

agravos de notificação compulsória (BRASIL, 2006a).  

O Plano Nacional de Redução da Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis, 

lançado oficialmente em outubro de 2007, repactuou a meta de erradicação da sífilis 

congênita no Brasil para o ano de 2011 (BRASIL, 2007a). No entanto, tal proposta 

novamente não foi alcançada, visto que a sífilis congênita ainda é um agravo de elevada 

magnitude e que apresenta indicadores desfavoráveis quanto ao seu controle. Um novo pacto 

propôs a sua erradicação para 2015, o qual não foi novamente alcançado, mantendo a 

necessidade de prioridade política à sua abordagem (TAYRA et al., 2007). 

Entretanto, para promover a melhoria desta realidade, os profissionais de saúde, 

inclusive o enfermeiro, devem participar ativamente, realizando atividades de educação em 
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saúde que abordem e incentivem as formas de prevenção da doença; o diagnóstico precoce de 

sífilis em mulheres em idade reprodutiva; captando as gestantes e iniciando precocemente o 

pré-natal, proporcionando uma assistência pré-natal de qualidade, organizada e comprometida 

com a convocação/tratamento dos parceiros (BRASIL, 2007b).  

Capacitação técnica dos profissionais que realizam o acompanhamento das 

gestantes, especialmente na atenção primária em prol da prevenção da doença e 

consequentemente da melhoria dos indicadores de morbimortalidade materna e fetal é 

necessária (ANDRADE et al., 2011). Em pesquisa realizada com 171 enfermeiros que atuam 

na ESF de Fortaleza, por exemplo, verificou-se que a maioria possui conhecimento adequado 

acerca do controle da sífilis na gestação, entretanto, foram identificados déficits no 

conhecimento, como sobre as formas de transmissão, as manifestações clínicas e o 

diagnóstico da sífilis em gestantes. Também merece destaque o fato de 34 (19,9%) 

enfermeiros não serem conhecedores de que o VDRL deve ser realizado no primeiro e no 

terceiro trimestres da gestação (COSTA, 2012).  

Observa-se ser imprescindível a criação de novas estratégias que possibilitem a 

atuação nas reais lacunas que impossibilitam o almejado controle desse agravo, como a 

criação de novas tecnologias que possibilitem a sensibilização e o empoderamento das 

mulheres e de seus parceiros quanto à importância de sua participação ativa no processo de 

controle da sífilis congênita. 

Nesse contexto, tem-se a assistência pré-natal como um período oportuno para a 

atuação do enfermeiro como educador em saúde e, por meio de intervenções educativas 

eficazes e condizentes com a realidade e com os determinantes sociais de sua clientela, 

estimular a autonomia dos usuários e capacitá-los para que os mesmos se tornem sujeitos 

ativos na promoção de sua saúde. 

As propostas para a educação em saúde têm se fundamentado em conceitos que 

apregoam a autonomia do sujeito, sua participação ativa e agenciamento como autor de suas 

próprias escolhas. A possibilidade de se aplicar métodos, táticas e estratégias para estimular o 

empoderamento, o gerenciamento de si e o autocuidado predominam nas articulações entre a 

educação e a promoção da saúde (BAGNATO et al., 2009). 

O enfermeiro, como profissional de saúde, tem papel fundamental na elaboração e 

prática de intervenções educativas, visto que o foco da profissão deve ser o cuidado e sabe-se 

que a prevenção e a educação são partes dos vários elementos que compõem o cuidar. 

Salienta-se que tais intervenções devem levar em conta as subjetividades de cada região e 
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sujeitos, sendo executadas de forma diferenciada, considerando a individualidade e o estilo de 

vida dos mesmos (SILVA et al., 2011). 

A realização de ações educativas em salas de espera objetivam facilitar o trabalho 

da equipe multidisciplinar na orientação de pacientes a respeito das doenças e do autocuidado, 

além de proporcionar a formação de possíveis agentes multiplicadores de conhecimento. No 

entanto, quando se dispõe de um material educativo e instrumentos adequados tem-se a 

facilitação e a uniformização de tais orientações (ECHER, 2005). 

A educação em saúde representa um dos principais elementos para a promoção da 

saúde e uma forma de cuidar que leva ao desenvolvimento da consciência crítica, reflexiva e 

para a emancipação dos sujeitos, pois possibilita a produção de um saber que propicia as 

pessoas a cuidarem melhor de si mesmas e de seus familiares, demonstrando que a educação 

em saúde está intimamente relacionada com o cuidado e remete ao duplo papel exercido pelos 

profissionais de saúde que são também educadores por excelência (SANTOS; PENNA, 

2009). 

Assim, tratando-se da sífilis, a qual é uma doença silenciosa e que tem um 

contexto de estigmatização, preconceito e difícil adesão ao tratamento, percebe-se que o 

desconhecimento sobre a evolução da doença, a sua transmissão, formas de prevenção e 

repercussões na gestação pode ser um importante influenciador para a não adesão da mulher e 

seu parceiro ao tratamento recomendado. Verificando-se a importância da atuação dos 

profissionais da saúde como educadores em saúde, capacitando tais sujeitos para que os 

mesmos estejam aptos para promoverem a sua saúde, e fazerem as suas escolhas quanto à 

mudança de comportamento, desde que estejam empoderados para tal. Cenário este, em que 

podem ser utilizados diversos recursos, metodologias e técnicas que facilitem esse processo 

educativo. 

A educação e a saúde são indissociáveis, no entanto essa relação deve ser 

harmoniosa e os profissionais da saúde precisam optar por uma metodologia pedagógica e 

tecnologias educativas eficazes e condizentes com o contexto que o usuário está inserido, 

levando em conta seus aspectos biopsicossociais. Assim, a relação profissional-usuário 

ocorrerá de forma efetiva, com resolutividade dos seus reais problemas. Vale destacar que 

promover mudanças de hábitos ou comportamentos não é uma tarefa fácil, mas quando 

dispomos de meios e recursos corretos, essas mudanças podem ser facilitadas. 

Para as intervenções que promovam comportamentos saudáveis e se adequem à 

realizada em países em desenvolvimento, são necessárias ações de baixo custo e que possam 
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ser utilizadas em momentos oportunos para os profissionais e para os usuários (FJELSDSOE 

et al., 2009; HERON; SMYTH, 2010). 

O enfermeiro precisa utilizar tecnologias educativas de emancipação como 

instrumento facilitador do diálogo e promotor da educação em saúde (FREIRE, 1999). Dentre 

as várias tecnologias educativas, as cartilhas educativas podem ser consideradas como meio 

de comunicação para promover a saúde, pois vão além do simples lançar de informações, 

proporcionando, durante a prática educativa, o compartilhamento de conhecimentos. Tal 

tecnologia contribui para substituir modelos ancorados em práticas de comunicação 

unidirecional e dogmática pela discussão e reflexão (SILVA; CARDOSO, 2009). 

Reconhecidamente, o material educativo impresso é amplamente utilizado para se 

veicular mensagens de saúde e para se facilitar o processo ensino-aprendizagem, embora haja 

algumas restrições ou limitações em seu uso. Em geral, essas limitações são decorrentes de 

dificuldades de leitura, em decorrência da inadequação do material, das características do 

leitor, principalmente de seu grau de escolaridade (MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 2003). 

Portanto para a elaboração de materiais educativos de qualidade, faz necessária 

uma seleção de informações pertinentes que devam constar no instrumento informativo, 

exigindo definições claras dos objetivos educacionais a serem alcançados pela população em 

questão. Logo, ele deve ser atrativo, acessível, significativo e condizente à realidade do leitor, 

apresentando vocabulário coerente com a mensagem e com o público-alvo (MOREIRA; 

NÓBREGA; SILVA, 2003). 

Estudo que examinou 59 exemplares de material educativo escrito, visando 

identificar a qualidade e adequação dos mesmos para o público-alvo, verificou que a 

adequação dos materiais educativos recebeu baixa pontuação para conteúdo, ilustração, 

índice, gráfico e contraste da escrita, e alta pontuação para grau de instrução, aprendizagem, 

motivação e adequação com a cultura. Os materiais educativos escritos devem ser elaborados 

por profissionais de saúde, considerando as diretrizes para criar material de educação em 

saúde e a população alvo (DEMIR; OZSAKER; ILCE, 2008). 

A utilização de material impresso pode facilitar o processo de aquisição, 

aproveitamento e aprofundamento de conhecimentos, de domínio de habilidades e de tomada 

de decisão. Assim sendo, para esse processo, o material escrito tem tripla função: de reforçar 

as informações e discussões orais, de servir como guia de orientações para casos de dúvidas 

posteriores e auxiliar nas tomadas de decisões (MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 2003).  

Sabe-se que não é factível uma relação linear entre ter conhecimento e ter adesão 

ao tratamento de doenças crônicas. No entanto, é reconhecido que o conhecimento é 
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necessário e contribui para adoção de hábitos condizentes com o tratamento farmacológico e 

não farmacológico dessas doenças (MOURA, 2016).  

Em relação à sífilis congênita, intervenções educativas poderão ser consideradas 

eficazes, visto que pretende sensibilizar e promover uma melhoria do conhecimento, atitude e 

prática das gestantes quanto ao controle da sífilis congênita, promovendo, dessa forma, o seu 

empoderamento e possibilitando que as mesmas possam modificar sua percepção de saúde e 

adotar práticas de promoção da saúde, colaborando para um maior controle desse agravo 

durante a gestação. 

Em busca ampla na literatura verificou-se a escassez de estudos de intervenção 

envolvendo a temática sífilis congênita, com a predominância de estudos epidemiológicos. 

Adiciona-se a tal problemática, a magnitude e repercussões da sífilis congênita, a necessidade 

de empoderamento das gestantes para o controle desse agravo e a importância de tecnologias 

educativas direcionadas a este público-alvo, os quais motivaram a pesquisadora à realização 

da presente pesquisa para responder ao questionamento: Quais os efeitos de uma cartilha 

educativa no conhecimento, atitude e prática das gestantes quanto ao controle da sífilis 

congênita?  

Nesse sentido, a construção e validação de uma cartilha educativa, assim como a 

mensuração dos seus efeitos nos níveis de CAP das gestantes é relevante para implantação 

dessa tecnologia educativa como recurso metodológico para práticas educativas realizadas por 

enfermeiros no atendimento pré-natal. Além disso, possibilita a multiplicação dos 

conhecimentos de uma gestante para outra, a sensibilização do parceiro e a fixação do 

aprendizado, visto que a cartilha poderá ser consultada quantas vezes for necessário. 

Além disso, considera-se que essa cartilha educativa terá uma grande contribuição 

no contexto da educação em saúde, desempenhando um importante papel na promoção da 

saúde, prevenção de doenças, desenvolvimento de habilidades e favorecimento da autonomia 

dos usuários.  

Nesse contexto, tem-se como objeto de pesquisa a construção, validação e efeitos 

de uma intervenção educativa, utilizando um material impresso educativo, do tipo cartilha, 

acerca da prevenção da transmissão vertical da sífilis. Assim, tem-se como questão de 

pesquisa: qual o efeito de uma cartilha educativa no conhecimento, na atitude e na prática das 

gestantes sobre a prevenção da transmissão vertical da sífilis? Defende-se a tese de que a 

utilização de cartilha educativa é capaz de elevar os níveis do conhecimento, da atitude e da 

prática das gestantes sobre a prevenção da transmissão vertical da sífilis. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

 Avaliar os efeitos de intervenção educativa utilizando-se cartilha sobre o controle da sífilis 

congênita, elaborada e validada na presente pesquisa. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar cartilha educativa sobre o controle da sífilis congênita, intitulada: “Como 

prevenir a transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos aprender!”; 

 

 Validar a cartilha educativa quanto ao conteúdo e aparência com juízes e público-alvo; 

 

 Comparar o conhecimento, atitude e prática (CAP) das gestantes antes e após a 

intervenção. 
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3 HIPÓTESES 

 

3.1 HIPÓTESE H0 

 

A cartilha educativa para a prevenção da sífilis congênita não é válida, segundo 

conteúdo e aparência, para a utilização com gestantes, sendo o seu nível de conhecimento, 

atitude e prática sobre a temática igual antes e após a intervenção educativa. 

 

3.2 HIPÓTESE H1 

 

A cartilha educativa para a prevenção da sífilis congênita é válida, segundo 

conteúdo e aparência, para a utilização com gestantes, sendo o seu nível de conhecimento, 

atitude e prática sobre a temática mais elevado após a intervenção educativa. 
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4 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA  

 

4.1 A educação em saúde como ferramenta de adesão a comportamentos de saúde  

 

Sabe-se que a sífilis é uma doença infecciosa sistêmica e de evolução crônica, e 

por caracterizar-se por sintomas pouco específicos, os quais geralmente não causam tantos 

desconfortos ao paciente, torna-se difícil o seu diagnóstico precoce. Dessa forma, verifica-se o 

quão é complexo sensibilizar a gestante e seu parceiro quanto à importância da prevenção da 

sífilis por meio da utilização do preservativo e da adesão ao tratamento e as repercussões da 

ausência do mesmo. 

Considera-se adesão o quanto o comportamento de uma pessoa corresponde às 

recomendações acordadas com o profissional da saúde ao tomar remédios, seguir dietas e/ou 

mudar o estilo de vida. É, sobretudo, um processo influenciado simultaneamente por vários 

fatores, sendo necessária uma abordagem multidisciplinar e contínua, especialmente nas 

condições crônicas (OMS, 2004). 

A adesão terapêutica é influenciada por diversos fatores, e dentre as principais 

barreiras que dificultam a capacidade dos pacientes seguirem os planos de tratamento, 

destacam-se os fatores sociais, econômicos e culturais; fatores relacionados com os 

profissionais e os serviços de saúde; com a doença de base e co-morbidades; com a 

terapêutica prescrita; e fatores individuais relativos ao paciente. Demonstrando a necessidade 

de haver intervenções adaptadas às singularidades dos pacientes (OMS, 2004). 

A literatura evidencia que há uma concepção reduzida do papel do paciente no seu 

processo de aderir ao tratamento ou mudar um comportamento, pois o considera submisso ao 

profissional e ao serviço de saúde e não como um sujeito ativo no seu processo de viver e 

conviver com a doença e o tratamento. A maior carga de responsabilidade pela adesão/não-

adesão ao tratamento é conferida ao paciente, tornando-se necessário que os profissionais e 

serviços de saúde sejam co-responsáveis nesse processo (REINERS et al., 2008).  

Logo, na atual conjuntura, verifica-se que os pacientes precisam ser apoiados e 

não culpabilizados. Apesar de ainda haver abordagens "culpabilizantes" que inibem a 

expressão do paciente que pressente que será desaprovado ou repreendido se revelar suas 

dificuldades em seguir as recomendações dos profissionais da saúde (BELLENZANI; 

NEMES, 2013). 
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As atividades dos serviços de saúde devem ser organizadas de forma a facilitar a 

adesão dos usuários não só ao tratamento, oferecendo alternativas de atendimento 

diversificadas e estabelecendo fluxo diferenciado para pessoas com maiores dificuldades, tais 

como flexibilidade de horário, atenção diferenciada para grupos populacionais e garantia de 

cuidado multidisciplinar (BRASIL, 2007c). Além disso, os profissionais precisam assumir seu 

papel de educador em saúde e utilizar recursos e metodologias ativas que proporcionem um 

maior envolvimento do usuário no seu processo saúde-doença. 

É fundamental que os usuários estejam informados, motivados e com prontidão 

para a utilização de estratégias cognitivas e comportamentais que lhes permitam lidar de 

forma eficaz com as necessidades geradas pela doença. A participação ativa do usuário no seu 

processo saúde-doença é encarada como um ato imprescindível para o sucesso de sua 

promoção da saúde.  

Diante disso, o desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação 

enriquece o processo ensino-aprendizagem, por acrescentar desde o suporte às metodologias e 

práticas pedagógicas, ao aumento do interesse, participação, motivação e aprendizagem 

significativa (PEREIRA; FREITAS, 2013). As tecnologias ampliam as possibilidades de 

ensino e aprendizagem. E quando utilizadas adequadamente, auxiliam na aquisição de 

conhecimentos, experiências e habilidades. 

Vários modelos ou teorias têm procurado explicar a adesão ao regime terapêutico, 

tentando identificar os fatores que determinam a disposição dos indivíduos para aderirem às 

recomendações dos profissionais de saúde. É possível, compreendendo as atitudes, crenças e 

valores dos indivíduos, planejar uma intervenção junto destes para modificar os 

comportamentos, objetivando a promoção de sua saúde (DIAS et al., 2011).  

Dentre as várias intervenções existentes que visam melhorar a adesão ao 

tratamento, ou promover a capacidade dos profissionais de saúde em aumentar a adesão às 

recomendações, destacam-se as educacionais, promotoras de conhecimento acerca da 

medicação e/ou doença, as quais incluem o fornecimento de material escrito, audiovisual ou 

simplesmente oral, em regime individual ou de grupo. Salienta-se que as intervenções 

educativas promovem a melhoria dos conhecimentos relativos à doença e ao tratamento, 

permitindo a compreensão da necessidade de cumprimento do esquema proposto. A vasta 

utilização dos recursos educacionais em intervenções para mudanças de comportamento se dá 

pela relativa facilidade de sua aplicação e devido ao reconhecimento da sua importância 

(BUGALHO; CARNEIRO, 2004). 
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Não existe um modelo ideal que possa ser seguido por todos e para todos; existem 

estratégias que podem e devem ser adotadas, mediante as circunstâncias, os indivíduos e as 

suas características singulares e, também, as características do profissional de saúde visando a 

melhoria da adesão ao tratamento (DIAS et al., 2011). 

A educação e a comunicação em saúde podem utilizar várias ferramentas para 

promover a tomada de consciência, informar e mobilizar pessoas com vistas a participar 

ativamente do seu processo saúde-doença, exercer a responsabilidade social, assumir práticas 

preventivas e alterar comportamentos de risco. Dentro desse contexto, os materiais educativos 

impressos podem ser uma destas ferramentas. 

Estudos demonstram a eficácia da utilização de intervenções educativas utilizando 

material impresso, visando possíveis mudanças de comportamento, adesão terapêutica ou 

melhoria na prontidão para aprender. É vasta a quantidade de estudos que construíram 

cartilhas educativas abordando as mais diversas temáticas, dentre elas a promoção da saúde da 

gestante (REBERTE; HOGA; GOMES, 2012), a construção de uma cartilha para o cuidado 

ao idoso estomizado (BARROS et al., 2012), para a prevenção da transmissão vertical do HIV 

(LIMA, 2014), para a alimentação saudável na gravidez com alimentos regionais 

(OLIVEIRA; LOPES; FERNANDES, 2014), para acompanhantes no trabalho de parto e 

parto (TELES, 2011) dentre outras, as quais objetivam a facilitação da educação em saúde no 

processo de capacitação dos usuários na promoção de sua saúde. 

Em pesquisa realizada com 90 alunos de uma escola pública de Fortaleza 

objetivando avaliar duas intervenções educativas para a prevenção do Diabetes Mellitus tipo 2 

em adolescentes de risco, verificou que não houve diferença estatisticamente significativa 

quanto ao nível de conhecimento e quanta a intenção para mudança dos hábitos cotidianos 

entre o grupo que recebeu uma intervenção educativa individual, mediante um folder e o outro 

grupo de intervenção educativa grupal. Concluindo que as duas intervenções educativas 

podem ser utilizadas nas escolas para a prevenção do Diabetes Mellitus tipo 2 em 

adolescentes de risco (SILVA et al., 2011). 

Outro estudo que objetivou avaliar uma cartilha educativa através da análise da 

percepção dos cuidadores sobre os temas por ela discutidos, identificou que os resultados 

apontam para a evidência de efetividade da iniciativa de intervenção utilizando a Cartilha: 

Toda Hora é Hora de Cuidar, percebida como um instrumento de Promoção à Saúde da 

criança e que pode ser considerada um elemento facilitador do acesso ao serviço de saúde. 

Além deste aspecto, possibilita o estreitamento das relações entre família e profissionais de 
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saúde, desencadeando o envolvimento e participação da população na reorganização dos 

serviços (GRIPPO; FRACOLLI, 2008). 

Em pesquisa que se propôs a criar uma cartilha educativa on line sobre os 

cuidados com o bebê pré-termo, identificou-se excelente aceitação por parte dos usuários, 

visto que atende às necessidades da clientela, ajuda na autoconfiança, supre uma lacuna da 

literatura e possibilita o retorno do conhecimento produzido para a sociedade, concluindo que 

a cartilha constitui instrumento adequado para auxiliar pais, famílias, estudantes e 

profissionais de saúde nas atividades de educação em saúde e permanente sobre os cuidados 

para a alta do pré-termo (FONSECA, et al., 2007). 

Entende-se que o processo de educar e cuidar contribui para o desenvolvimento da 

promoção da saúde, bem como a utilização de materiais educativos impressos como folhetos e 

cartilhas, os quais servem de suporte aos profissionais e ao público-alvo. Um estudo realizado 

em São Paulo, através do qual construiu-se uma cartilha educativa destinada à promoção da 

saúde da gestante, comprovou, por meio de relatos, que este tipo de material facilita a 

orientação e esclarece as dúvidas, principalmente para aquelas mães nulíparas. A cartilha foi 

considerada enriquecedora, sendo solicitada como recurso adicional das atividades educativas 

realizadas durante o período de pré-natal (REBERTE; HOGA; GOMES, 2012). 

No entanto, vale salientar que aparentemente quando a informação é fornecida 

pelo profissional, com espaço para perguntas específicas ou mesmo para falar sobre os medos 

e temores relacionados ao tratamento, à doença ou ao exame que irá realizar, há um aumento 

nas taxas de prática do procedimento, quando comparado somente ao oferecimento de 

informações de forma estática (cartas, panfletos, vídeos, cartilha etc.), demonstrando a 

importância de se utilizar uma combinação das intervenções para uma melhor eficácia 

(VASCONCELOS et al., 2011). 

 

4.2 Tecnologias e intervenções educativas para a promoção da saúde no contexto da 

transmissão vertical de infecções sexualmente transmissíveis: Revisão Integrativa 

 

Wilkinson e Miller (2007) enfocam uma necessidade clara, baseada em 

evidências, de estratégias de informações e desenvolvimento de habilidades para influenciar 

comportamentos saudáveis na gravidez. Podendo-se incluir, estratégias que visam influenciar 

na adoção de práticas sexuais saudáveis e seguras, além de outros comportamentos saudáveis 

que irão repercutir positivamente na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis 
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(IST), tal como a sífilis, as quais podem trazer sérias consequências para a saúde materna e 

fetal. 

A Saúde Baseada em Evidências pode ser definida como o uso consciencioso, 

explícito e judicioso das melhores evidências na tomada de decisões relativas à prática clínica, 

unindo evidências produzidas em pesquisa com a experiência clínica (BRASIL, 2012a).  

Atualmente, devido a inúmeras inovações na área da saúde, a tomada de decisão 

dos enfermeiros necessita estar pautada em princípios científicos, a fim de selecionar a 

intervenção mais adequada para a situação específica de cuidado (GALVÃO; SAWADA; 

TREVIZAN, 2004). 

Frente ao exposto, sabendo-se que a Prática Baseada em Evidências (PBE) 

interliga os resultados da pesquisa e sua aplicação prática, uma vez que conduz a tomada de 

decisão no consenso das informações mais relevantes para o melhor cuidar, surgiu a 

necessidade em verificar o que tem sido produzido na literatura nacional e internacional 

acerca das tecnologias e práticas educativas para a promoção da saúde no contexto da 

transmissão vertical das infecções sexualmente transmissíveis, com enfoque na sífilis. Para 

tanto utilizou-se como ferramenta os pressupostos da revisão integrativa da literatura. 

Um dos propósitos da PBE é encorajar a utilização de resultados de pesquisa junto 

à assistência à saúde prestada nos diversos níveis de atenção, reforçando a importância da 

pesquisa para a prática clínica (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

Devido ao grande volume de informações científicas geradas na área da saúde, 

assim como a variabilidade em sua qualidade, há necessidade de sínteses que facilitem o 

acesso às mesmas, possibilitando conclusões baseadas nos resultados oriundos de múltiplas 

fontes, fornecendo subsídio científico para a tomada de decisão, tanto para o profissional de 

saúde quanto para o gestor (BRASIL, 2012a).  

Desta forma, a revisão integrativa da literatura é um dos métodos de pesquisa 

utilizados na PBE, que permite a incorporação das evidências na prática clínica de forma clara 

e resumida. Esse método tem a finalidade de reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre 

um determinado tema ou questão, de maneira sistemática e ordenada, contribuindo para o 

aprofundamento do conhecimento do tema investigado (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008). 

Logo, considerando os aspectos mencionados, objetivou-se realizar uma revisão 

integrativa da literatura que tem como escopo avaliar as evidências disponíveis sobre 

tecnologias e intervenções educativas para a promoção da saúde no contexto da transmissão 

vertical de infecções sexualmente transmissíveis. Acredita-se que os resultados obtidos 
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possam cooperar para o aperfeiçoamento da assistência da gestante nessa condição, 

contribuindo para demonstrar aos profissionais, estratégias para enfrentar a problemática das 

IST na gestação, enfatizando a sífilis.  

Para o alcance do objetivo proposto selecionou-se como método de pesquisa a 

revisão integrativa, delimitando-se as seguintes etapas percorridas: identificação do problema; 

busca na literatura; avaliação dos dados; análise dos dados e apresentação dos dados 

(WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 

A primeira etapa foi caracterizada pela identificação clara e precisa do tema de 

interesse, o qual foi proveniente da observação da prática clínica da pesquisadora e da 

aproximação da mesma com a temática.  

Diante do atual panorama em que se encontra o país, com elevadas taxas de 

doenças infectocontagiosas na gestação, principalmente quando se refere à sífilis, e 

preocupada com as significativas e negativas repercussões dessas infecções na gravidez, 

surgiu o seguinte questionamento: o que tem sido produzido na literatura nacional e 

internacional acerca das tecnologias e práticas educativas para a promoção da saúde no 

contexto da transmissão vertical das infecções sexualmente transmissíveis, com enfoque na 

sífilis?   

Na segunda etapa, com o intuito de responder ao questionamento acima, foram 

realizados procedimentos de busca via internet para acessar as seguintes bases de dados: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Public/Publish 

Medline (PubMed) e Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). 

Em virtude das características específicas para o acesso de cada uma das três 

bases de dados selecionadas, as estratégias utilizadas para localizar os artigos foram adaptadas 

para cada uma, tendo como eixo norteador a pergunta e os critérios de inclusão, previamente 

estabelecidos, para manter a coerência na busca dos artigos e evitar possíveis vieses. Foram 

utilizados os descritores controlados: transmissão vertical de doença infecciosa; educação em 

saúde; tecnologia; sífilis e ensaio clínico, com seus correspondentes em inglês: infectious 

disease transmission vertical; health education; technology; syphilis; clinical trial. Sete buscas 

foram realizadas por base, utilizando as respectivas combinações: transmissão vertical de 

doença infecciosa and educação em saúde; transmissão vertical de doença infecciosa and 

tecnologia; transmissão vertical de doença infecciosa and sífilis; transmissão vertical de 

doença infecciosa and ensaio clínico; sífilis and educação em saúde; sífilis and tecnologia; 

sífilis and ensaio clínico. 
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Para a seleção dos artigos foram utilizados, além da questão norteadora, os 

critérios de inclusão: artigos originais disponíveis na íntegra; publicados em português, inglês 

ou espanhol; sem restrição quanto ao ano de publicação. Quanto aos critérios de exclusão 

têm-se: artigos que não abordassem o uso de tecnologias educativas, educação em saúde, 

aconselhamento em saúde ou algum tipo de prática educativa relacionada à prevenção da 

transmissão vertical das infecções sexualmente transmissíveis; artigos repetidos em mais de 

uma base de dados e estudos de revisão. 

A busca foi realizada pelo acesso online, no mês de maio de 2016, sendo a 

amostra final desta revisão integrativa constituída por 20 artigos, conforme ilustrado na Figura 

1. 
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Figura 1 - Organograma do processo de seleção de artigos inclusos na revisão integrativa. 

Fortaleza, 2016. 

 

Total de Artigos Disponíveis na 

Íntegra: 9861

101 - LILACS; 

1137 – Pubmed;

8623 - CINAHL

30 artigos completos 
avaliados

Total de 20 artigos 
incluídos

3 artigos excluídos 
(duplicados)

7 artigos excluídos 
(por não atenderem 

aos critérios de 
elegibilidade)

Artigos Excluídos após leitura de 

título e resumo; 9831

96 artigos – LILACS;

1120 – Pubmed;

8615 - CINAHL

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

De posse dos artigos, iniciou-se a leitura dos mesmos, e com isto prosseguiu-se 

para a terceira etapa desta revisão. Nesta etapa, procedeu-se a uma avaliação geral dos estudos 

incluídos nesta revisão integrativa, de modo a se produzir um agrupamento dos estudos 

quanto ao delineamento de pesquisa, bem como a formação de categorias temáticas, o que 

auxiliou a realização das demais etapas do estudo. A análise do delineamento de pesquisa dos 

artigos foi fundamentada nos conceitos descritos por Polit, Beck e Hungler (2011).  
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A quarta etapa iniciou-se com a extração dos dados dos estudos, de maneira 

sistematizada, utilizando instrumento criado e validado por Elizabeth Ursi. Este instrumento 

tem como finalidade contemplar, nos estudos encontrados, os itens: identificação do artigo 

original, características metodológicas, avaliação do rigor metodológico, das intervenções 

mensuradas e dos resultados encontrados (URSI, 2005). 

As intervenções foram categorizadas de acordo com um sistema de classificação 

previamente desenvolvido, em: comportamentais, cognitivas ou sociais. As intervenções 

comportamentais são aquelas que propõem estímulos associados à adesão ao tratamento ou 

mudança de comportamento (exemplo: lembretes). Intervenções cognitivas são aquelas que 

fornecem novas informações, educam mulheres sobre os tipos de tratamento e esclarecem 

possíveis conceitos errôneos. As intervenções sociais utilizam peers counselors (pessoas da 

comunidade treinadas para oferecer informações) ou profissionais com vistas a aumentar a 

adesão ao tratamento ou mudanças comportamentais (YABROFF; MANGAN; 

MANDELBLATT, 2003). 

Os artigos foram classificados quanto ao nível de evidência em 1, quando as 

evidências eram provenientes de revisão sistemática ou metanálise de todos os ensaios 

clínicos randomizados controlados, relevantes ou oriundas de diretrizes clínicas baseadas em 

revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados controlados; 2, caso as evidências 

derivassem de pelo menos um ensaio clínico randomizado controlado, bem delineado; 3, 

quando as evidências eram obtidas de ensaios clínicos bem delineados sem randomização; 4, 

evidências oriundas de estudos de coorte e de caso controle bem delineado; 5, evidências 

provenientes de revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos; 6, evidências 

derivadas de um único estudo descritivo ou qualitativo, e 7, evidências originárias de opinião 

de autoridades e/ou relatório de comitês de especialistas (MELNYK, 2005). 

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos foi feita de forma 

descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão integrativa 

elaborada, a fim de atingir o objetivo desse método. 

Realizou-se a disposição das principais informações contidas nos artigos 

selecionados, tais como autor, ano e país de publicação, nível de evidência, descrição das 

estratégias educativas realizadas e classificação das mesmas, foram dispostas no quadro 

sinóptico abaixo (QUADRO 1). 
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Quadro 1 - Síntese e classificação das estratégias educativas selecionadas, ano, país e nível de 

evidência dos estudos conforme busca realizada pelos descritores selecionados. Fortaleza, 

2016. 

 

Autores Ano País 
Nível de 

Evidência 
Estratégia Educativa Proposta 

Tipo de 

Intervenção 

Oliveira, 

M.L.C. 

2014 Brasil 6 Utilização de rádio comunitária para 

promover educação em saúde sobre IST, 

principalmente Aids e Sífilis. 

Cognitiva 

Martins, 

K.M.C., et 

al 

2014 Brasil 6 Ações educativas junto aos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), por meio de 

roda de conversa para a discussão sobre a 

temática, objetivando a prevenção e controle 

dos casos de sífilis no município de Sobral-

Ceará. 

Cognitiva 

Patterson, 

T.L., et al 

2008 México 2 Breve intervenção com duração de 35 

minutos, utilizando os princípios da 

entrevista motivacional e da teoria social 

cognitiva, para promover o uso de 

preservativos entre trabalhadoras do sexo no 

México. Então, por meio da aplicação da 

abordagem "equilíbrio de decisão", 

solicitava-se aos participantes para pesar as 

vantagens e desvantagens de praticar ou 

negociar a prática de sexo seguro. Uma vez 

que o participante começava a exibir 

consciência do problema e uma mudança em 

direção a uma mudança positiva, o 

conselheiro ajudava a desenvolver um plano 

de ação que melhor se adaptasse a sua 

situação pessoal; em seguida, juntos 

identificavam barreiras para a 

implementação do plano e as formas de 

superá-los. Além disso, as participantes 

recebiam um incentivo financeiro para a 

participação no estudo. 

Cognitiva 

+ 

Comportamental 

Liu, J., et al 2015 China 2 Intervenção preventiva de HIV/IST entre 

mulheres trabalhadoras do sexo em Xangai, 

visando aumentar o uso de preservativos, 

melhorar o conhecimento do HIV e reduzir a 

incidência de IST e HIV, que consistia de 

três encontros, nos quais se realizava 

educação em saúde, utilizando vídeos 

educativos, panfletos e entrega de 

preservativos 

Cognitiva 

Price, S.M., 

et al 

2014 EUA 3 Testaram dois materiais de educação em 

saúde, um vídeo e um folheto, para avaliar a 

sua utilização como material de educação 

em saúde e para determinar se eles 

Cognitiva 
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aumentavam o conhecimento sobre 

citomegalovírus e motivavam o público a 

buscar informações adicionais sobre a 

temática e adotar comportamentos de 

prevenção. 

Kuhlmann, 

A.K.S., et al 

2008 Botswana 

(África) 

6 Exposição a uma série de drama de rádio de 

longa duração que incentiva o uso do 

programa de prevenção da transmissão 

vertical do HIV e testagem do HIV durante a 

gravidez. 

Cognitiva 

Futterman, 

D., et al 

2010 África do 

Sul 

3 O reforço dos serviços de prevenção da 

transmissão vertical do HIV providenciados 

pelo governo Sul-Africano através do 

programa Mamekhaya, o qual é uma 

combinação dos mothers2mothers (M2M), a 

qual consiste na prestação de apoio durante 

a gravidez e nas semanas após o parto por 

mães mentoras que foram treinadas, as quais 

também são HIV+ e tiveram filho 

recentemente; associada a uma intervenção 

cognitivo-comportamental que consiste em 

oito sessões grupais conduzidas por duas 

mães mentoras do programa M2M. Todas as 

sessões seguiram o mesmo formato, com 

cada uma incluindo uma revisão das 

experiências recentes; dramatizações; um 

componente didático; conversas 

emparelhadas relacionadas com o tópico de 

discussão atual; grupo de discussão e troca 

de ideias; música, meditação e exercícios de 

respiração; e estabelecimento de metas. 

Cognitiva 

+ 

Comportamental 

+  

Social 

Jones, D.L., 

et al 

2013 África do 

Sul 

2 A intervenção Partnerplus utilizou 

elementos-chave combinados de duas 

intervenções baseadas em evidências (o 

projeto Parceiro: intervenção 

comportamental de redução de risco de HIV 

para casais e uma intervenção destinada a 

aumentar a adesão à prevenção da 

transmissão vertical do HIV). A intervenção 

consistiu em quatro sessões semanais 

enfatizando o desenvolvimento de 

habilidades cognitivo-comportamental para 

melhorar a comunicação, a negociação 

sexual, resolução de conflitos, prevenção de 

IST/HIV, prevenção da transmissão vertical, 

a utilização de questões relevantes ao gênero 

e o uso de preservativos masculinos e 

femininos. Salienta-se que os participantes 

foram reembolsados por suas viagens 

durante as avaliações e sessões com vales-

Cognitiva 

+ 

Comportamental 
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alimentação. 

Zule, W.A., 

et al 

2013 EUA 2 Intervenção breve baseada na teoria social 

cognitiva. A intervenção CATCH consiste 

em duas sessões, nas quais são dispostos 

slides no power point, que inclui imagens e 

informações específicas para cada grupo de 

risco. Os participantes receberam incentivo 

financeiro para concluírem todas as etapas 

do estudo. 

Cognitiva 

+ 

Comportamental 

Warner, L., 

et al 

2008 EUA 3 Vídeo que contém mensagens-chave de 

prevenção de IST objetivando reduzir a 

aquisição de novas infecções entre os 

pacientes que o assistem enquanto estão na 

sala de espera de uma clínica de IST. 

Cognitiva 

Dryden-

Peterson, S., 

et al 

2015 Botswana 

(África) 

2 Intervenção baseada no envio de SMS por 

uma plataforma de distribuição de resultados 

de contagem de CD4 em clínicas pré-natais 

entre as mulheres grávidas infectadas pelo 

HIV, visando melhorar a realização dos 

testes de CD4 em tempo oportuno ou início 

da Terapia Antirretroviral (TARV) 

precocemente quando necessário. 

Comportamental 

Nyondo, 

A.L., et al 

2015 Malawi 

(África) 

2 Cartão convite para os parceiros do sexo 

masculino como estratégia de envolvimento 

masculino em serviços de prevenção da 

transmissão vertical do HIV. 

Comportamental 

Person, 

A.K., et al 

2011 EUA 6 Mensagens de texto para melhorar a 

frequência a clínicas, a adesão à medicação 

e conhecimento em saúde em três grupos de 
indivíduos: pessoas infectadas pelo HIV que 

frequentam uma clínica de HIV; pessoas 

com infecção de tuberculose latente em uma 

clínica de saúde pública; e pessoas que 

apresentem tuberculose, HIV e triagem de 

sífilis em um programa de triagem baseada 

na comunidade. 

Comportamental 

Ross, 

M.W.; 

Chatterjee, 

N.S.; 

Leonard, L.  

2004 EUA 3 Campanha de mídia, a qual incluía outdoors, 

panfletos, preservativos gratuitos, cartazes 

com histórias modelo, objetivando reduzir a 

sífilis através da disponibilidade de testes, 

tratamento e uso de preservativos em duas 

comunidades urbanas predominantemente 

afro-americanas com as taxas de sífilis 

elevadas.  

Cognitiva 

Montoya, 

J.A, et al 

2005 EUA 6 Campanha de marketing social, Pênis 

Saudável, para aumentar a testagem de 

sífilis entre homossexuais e bissexuais em 

San Francisco. A campanha incluiu cartazes 

nas ruas, em bares e em locais de sexo 

comercial, publicidade nos ônibus, anúncios 

Cognitiva 
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em banners em um dos sites mais populares 

da Internet para atender parceiros sexuais, 

dentre outros recursos. 

Munkhuu, 

B., et al  

2009 Mongólia 2 Balcão de serviços para melhorar a 

prevenção da sífilis congênita quando 

comparado com o serviço de triagem pré-

natal convencional na Mongólia. Nas 

clínicas de intervenção tinham disponíveis 

testes rápidos de sífilis e tratamento 

imediato para casos positivos e seus 

parceiros. 

Social 

Pedrana, A., 

et al 

2012 Austrália 4 Campanha de marketing social visando 

aumentar o comportamento de busca de 

saúde e realização de testes de IST, assim 

como melhorar o conhecimento sobre 

HIV/IST em homens homossexuais. A 

campanha utilizou novos recursos da mídia, 

incluindo o drama, ímãs de geladeira, porta-

copos, roupas íntimas, imagens e mensagens 

breves disponíveis em locais de 

concentração desse público, outdoors, 

ônibus e nos sites direcionados para os 

mesmos. Houve um incentivo financeiro 

para a participação no estudo. 

Cognitiva 

+ 

Comportamental 

Sánchez, 

J.P., et al 

2010 Nova 

York 

2 Vídeo educativo, "Sífilis e Homens", foi 

criado como uma alternativa para fornecer 

um conjunto uniforme de informações sobre 

a sífilis para negros e hispânicos HSH em 

vários locais e a baixo custo. Houve um 
incentivo financeiro para a participação no 

estudo. 

Cognitiva 

+  

Comportamental 

Foster, C., 

et al 

2014 Nova 

York 

6 Entrevista motivacional associada a 

incentivos financeiros relacionados a queda 

da carga viral objetivando melhorar a adesão 

à medicação antirretroviral 

Cognitiva 

+ 

Comportamental 

Wilson, 

H.R. 

2003 EUA 6 Hepatite B e Você é uma ferramenta 

educativa, composta por slides, desenhos e 

gráficos, para disponibilizar informações 

essenciais da hepatite B para as mulheres 

que possam ter risco de transmissão vertical 

da doença para o seu bebê 

Cognitiva 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

Dos vinte artigos analisados, a maior parte foi publicada em 2014 (4; 20%), os 

artigos mais atuais foram publicados no ano de 2015 (3; 15%) e o mais antigo de 2003 (1; 

5%). Dessa forma, evidencia-se um número elevado de publicações recentes sobre a temática. 

Foram encontrados artigos de diversos continentes, contudo, a maior parte dos foi 

do continente americano (12; 60%), dos quais, uma pequena parcela era de estudos brasileiros 
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(2; 10%), e os demais correspondiam a estudos publicados na América do Norte, 

principalmente nos Estados Unidos da América (EUA). Achado preocupante, visto que a 

problemática da transmissão vertical de infecções sexualmente transmissíveis (IST), 

principalmente a sífilis está cada vez mais alarmante no Brasil, com taxas de sífilis congênita 

ascendentes, demonstrando a necessidade de uma maior preocupação para o controle desse 

agravo por meio de estratégias e intervenções efetivas.  

Houve um número significativo de publicações em países africanos (5; 25%), fato 

previsível, visto que muitas publicações abordavam o HIV como temática principal, e sabe-se 

que a epidemia de HIV/Aids nesse continente é alta, sendo um dos mais graves problemas de 

saúde pública existente no local. 

Quanto aos níveis de evidência, que podem variar entre 1 e 6, a maior parte (40%) 

se caracterizou como ensaios clínicos randomizados controlados (nível 2 de evidência), 

demonstrando que há uma preocupação por parte dos pesquisadores de seguir um maior rigor 

metodológico e utilizar tipos de estudos que fornecem um maior poder de generalização em 

relação aos achados da pesquisa. Estudos dessa natureza permitem que o investigador aplique 

um tratamento (denominado intervenção) e observe os seus efeitos sobre um desfecho, sendo 

sua principal vantagem em relação a estudos observacionais o fato de demonstrar causalidade 

(HULLEY et al., 2008). Devido às suas propriedades especiais de controle, um experimento 

oferece maior corroboração do que qualquer outra abordagem de pesquisa de que a variável 

independente afeta a variável dependente (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). 

O Quadro 1 descreve sucintamente as estratégias educativas propostas pelos 

estudos selecionados para a presente revisão, objetivando a promoção da saúde no contexto da 

transmissão vertical de IST. Dentre tais estratégias, tem-se que a maioria (9; 45%) foi 

classificada como intervenção exclusivamente cognitiva, nas quais foram propostas uma 

variedade de recursos, visando promover o aumento do conhecimento do público-alvo acerca 

da temática, promover mudanças de comportamento ou aumentar a adesão ao tratamento.  

Dentre tais recursos, destacam-se a utilização de uma rádio comunitária; a 

realização de rodas de conversa, visando promover um espaço de troca de vivências e ideias; 

a entrevista motivacional; a educação em saúde utilizando vídeos educativos, folhetos 

educativos, panfletos; sessões educativas com a dramatização, grupos de discussão, música e 

meditação; a utilização do computador como ferramenta para promover uma sessão educativa 

por meio de slides com ilustrações e informações pertinentes; exercícios de construção de 

competências, nos quais há demonstração e ensaios de colocação da forma adequada do 

preservativo; campanhas de mídia, com a ampla divulgação por meio de cartazes e panfletos 
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disponibilizados em locais com grande aglomeração de pessoas, como outdoors, ônibus e 

trem. 

Demonstrando que há um leque de opções que o profissional pode optar para 

colocar em prática a sua função de educador em saúde e contribuir para a promoção da saúde 

da população. O enfermeiro é um educador por natureza que, ao sistematizar e individualizar 

o cuidado e voltar-se não somente para a doença, pode exercer influência sobre o estilo de 

vida das pessoas, fazendo-as sujeitos de suas próprias decisões e mobilizando toda sociedade 

para a implantação de políticas públicas saudáveis (LOPES; ANJOS; PINHEIRO, 2009). 

É importante destacar que novas tecnologias estão chegando ao setor de saúde e 

imprimem mudanças nas atribuições das diversas categorias profissionais. Nesse contexto, a 

Enfermagem precisa atualizar os seus conhecimentos e incorporar tais avanços em sua prática 

clínica. Entre as múltiplas atuações do enfermeiro, podem ser destacadas as ações promotoras 

de saúde, tornando-se imperativo que os enfermeiros busquem o desenvolvimento de novas 

tecnologias para o aprimoramento da sua prática no contexto da transmissão vertical das 

infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis (LIMA, 2014). 

Quanto as estratégias que foram classificadas como intervenções exclusivamente 

comportamentais (3;15%), predominou o incentivo financeiro; o envio de mensagem de texto 

para facilitar a disponibilização de exames laboratoriais e a adesão ao tratamento; o envio de 

um cartão convite para incentivar a presença do companheiro na consulta de pré-natal e na 

prevenção da transmissão vertical do HIV. No entanto, verifica-se que alguns estudos (7;35%) 

optaram por associar a intervenção comportamental com outro tipo de intervenção, visando 

aumentar a sua eficácia. 

Já em relação às intervenções sociais, somente (1; 5%) utilizou uma estratégia que 

emprega as normas sociais, profissionais da saúde ou pessoas leigas previamente treinadas 

para promover alguma mudança de comportamento em saúde, sem associá-la a um outro tipo 

de intervenção. Tal intervenção propôs a iniciativa de disponibilizar balcões de serviços com 

oferta imediata de testes rápidos e tratamento por profissionais da saúde. 

Uma descrição mais detalhada desses estudos está apresentada nos tópicos a 

seguir: intervenções cognitivas, intervenções comportamentais, intervenções sociais e 

intervenções combinadas. 
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4.2.1 Intervenções Cognitivas 

 

A Enfermagem tem buscado frequentemente na Psicologia Social modelos 

teóricos que identificam os determinantes da mudança de comportamento e fazem perceber 

como as pessoas tomam decisões acerca de sua saúde, para melhor embasar o planejamento 

de intervenções visando a promoção da saúde de populações específicas (ANJOS, 2011). 

Logo, sabendo-se que promover mudanças comportamentais não é uma tarefa 

fácil, os profissionais de saúde precisam ser capazes de veicular informações importantes e 

facilitar o processo de mudança de comportamento, promovendo o aumento da motivação, da 

prontidão para aprender e da autoeficácia dos pacientes por meio de diferentes estratégias, 

sejam elas cognitivas, comportamentais ou sociais.  

Salienta-se que durante as intervenções cognitivas, o profissional de saúde deve 

assumir a função de mediador da aprendizagem, objetivando capacitar as pessoas para a busca 

de sua autonomia na promoção da sua saúde. 

Como proposta de uma intervenção cognitiva, foi realizado um relato de 

experiência que teve como propósito colocar em evidência a díade de novas e velhas 

tecnologias que, combinadas, podem resultar em uma experiência educativa contemporânea e 

promissora. Então, teve como objetivo relatar como foi a execução da oficina Vozes em 

Sintonia no Distrito Federal (DF), dedicada a constituir formas de enfrentamento às IST. A 

utilização do rádio deu-se por sua abrangência, possibilitando a comunicação com as regiões 

do país mais distantes dos centros de desenvolvimento, poder e decisão, com as vantagens do 

uso dos recursos e das tradições orais. A oficina teve como participantes dezoito radialistas e 

vinte profissionais de saúde, com uma duração de 24 horas em que foram abordados temas de 

saúde relacionados à IST/Aids e aspectos do campo da comunicação em rádio. Ao final, 

foram produzidos dez programas de rádio abordando a temática e duas propostas de 

campanhas radiofônicas com veiculação programada para uma semana sobre Aids e sífilis 

(OLIVEIRA, 2014). 

Nesta experiência relatada, a oficina revelou para os profissionais de saúde que a 

plataforma rádio e seus mecanismos de comunicação com a audiência são simples de operar, 

de baixa complexidade tecnológica e proporcionam alcance gigantesco, o que aponta 

claramente para a existência de outras e novas formas de realizar ações educativas para a 

prevenção das IST. Proporcionando a renovação e o fortalecimento da ideia de ação nessa 

temática, visto que aproximou profissionais, discutiu o uso e a pertinência da tecnologia do 

rádio no que se refere à prevenção e ao cuidado, e apontou para a pulverização das 
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responsabilidades quanto as estratégias de prevenção, visto que as mesmas são quase sempre 

encaradas pelo senso comum como uma atribuição exclusiva de poucos profissionais, quando, 

na verdade, devem ser vistas como um conjunto de atribuições compartilhadas socialmente e 

politicamente (OLIVEIRA, 2014). 

Frente ao exposto, verifica-se que a utilização do rádio como uma importante 

tecnologia para a educação em saúde e promoção da saúde, precisa ser reconhecida e mais 

explorada diante de suas potencialidades. 

Outro estudo também propôs a utilização do rádio como ferramenta de educação 

em saúde, o qual avaliou a associação entre a exposição a uma série de drama de rádio de 

longa duração que incentiva o uso do programa de prevenção de transmissão vertical do HIV 

e o aumento da testagem do HIV durante a gravidez. Participaram do estudo 504 mulheres, 

dentre as quais verificou-se que o fato de já ter ouvido a série de drama Makgabaneng não foi 

associado com a realização do teste de HIV durante a gravidez. No entanto, as mulheres que 

nomearam um personagem favorito da série eram significativamente mais propensas a ter o 

teste de HIV durante a gravidez (KUHLMANN et al., 2008). 

Makgabaneng baseia-se na estratégia MARCH (Modelagem e Reforço de 

Combate ao HIV/SIDA), a qual centra-se em dois princípios fundamentais: a modelagem, 

mostrando às pessoas como mudar, e o reforço, apoiando seus esforços para mudar e manter 

comportamentos saudáveis. Segundo Bandura (1986), as pessoas aprendem de duas formas 

principais: através da experiência direta e através da observação de outros (modelos). Dessa 

forma, os dramas de MARCH mostram personagens mudando ao longo do tempo e 

modelagem de mudanças comportamentais para que o público pense e coloque em prática 

ações de prevenção da infecção do HIV. Os modelos são particularmente bons em influenciar 

as crenças de eficácia, pois quando as pessoas observam um modelo semelhante que foi capaz 

de praticar um novo comportamento, poderá aumentar a sua confiança (autoeficácia) na sua 

capacidade de realizar o mesmo comportamento (BANDURA, 1997). 

O programa foi projetado para motivar os ouvintes a mudar o seu comportamento 

através de histórias que retratam personagens que tomam decisões e escolhas 

comportamentais, experimentando consequências positivas e negativas e modelando novas 

formas de pensar e de se comportar. Os resultados da pesquisa sugerem que a atenção e 

identificação com personagens específicos de uma série de drama de rádio pode influenciar 

positivamente na mudança de comportamento. Programas como o Makgabaneng têm o 

potencial de alcançar grandes audiências e, assim, fornecer um veículo importante para 

intervenções preventivas do HIV (KUHLMANN et al., 2008). 
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As práticas educativas em saúde, desenvolvidas pela Enfermagem necessitam 

ampliar seus espaços e se utilizar de novos recursos. O processo educativo midiático 

apresenta as possibilidades da ação comunicativa através dos veículos de comunicação no 

desenvolvimento da oralidade e na consolidação de sua pluralidade sociocultural. 

Compreende-se também que o espaço radiofônico se apresenta como recurso inovador para as 

práticas educativas voltadas para os cuidados em saúde desenvolvidas pelo enfermeiro e que 

este poderá apropriar-se deste veículo de comunicação reconhecendo seus aspectos culturais e 

segmentos populacionais que se utilizam desse acesso à informação para reconstruções de 

valores e definições de padrões comportamentais (ROGES et al., 2013). 

Várias intervenções têm sido desenvolvidas para educar as pessoas sobre a 

importância da adoção de um comportamento sexual saudável e ensinar-lhes as habilidades 

pessoais necessárias para evitar o sexo inseguro. Diante dessa necessidade de criar uma 

estratégia de baixo custo e efetiva para a educação sexual, foi realizado um ensaio clínico nos 

EUA, objetivando avaliar os efeitos de um pequeno vídeo com mensagens-chave de 

prevenção de IST na aquisição de novas infecções entre os pacientes que receberam essa 

intervenção enquanto estavam na sala de espera de uma clínica de IST (WARNER et al., 

2008). 

Os pesquisadores desenvolveram um vídeo com duração de 23 minutos e com 

estilo novela, intitulado "Safe in the City", o qual continha três dramas entrelaçadas sobre 

jovens em vários tipos de relações de negociação de comportamento sexual mais seguro, e 

dois segmentos de animação sobre os preservativos. Nas salas de espera de três clínicas de 

IST durante 20 meses foram exibidos o vídeo e cartazes relacionados, expondo cerca de 

20.000 pacientes a esta intervenção. Outros 20.000 pacientes pertencentes ao grupo controle 

que participaram das clínicas nos meses quando o vídeo não foi mostrado, foram expostos a 

um ambiente de sala de espera padrão em que apenas folhetos sobre infecções sexualmente 

transmissíveis e preservativos estavam disponíveis. As análises estatísticas revelam que a 

intervenção reduziu o número de novos diagnósticos de IST em cerca de 10%. A intervenção 

foi mais eficaz entre os pacientes que tinham o diagnóstico de alguma IST em sua primeira 

visita e entre os homens, mas não pareceu reduzir as chances de mulheres adquirirem uma 

nova IST (WARNER et al.,2008). 

Estes achados sugerem que uma breve intervenção, utilizando um vídeo 

cuidadosamente projetado para a prevenção de IST nas salas de espera de clínicas pode ser 

uma maneira simples e eficaz para reduzir a incidência de infecções sexualmente 

transmissíveis. No entanto, a intervenção precisa ser testada em outros ambientes para saber o 
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seu poder de generalização como uma estratégia educativa de baixo custo e capaz de reduzir 

significativamente a incidência de IST nos EUA e em outros países. 

A utilização de vídeos educativos vem sendo uma proposta cada vez mais 

presente nas estratégias de educação em saúde e promoção da saúde. Existe uma diversidade 

de temáticas que se utilizaram desse recurso audiovisual, tais como a prevenção do câncer de 

mama (MOREIRA et al., 2013), higiene bucal (CARVALHO et al., 2014), promoção da 

autoeficácia materna na prevenção da diarreia infantil (NASCIMENTO et al., 2015), 

educação em saúde junto a pacientes em tratamento quimioterápico dentre vários outros 

(RAZERA et al., 2014).  

Esta vasta utilização deve-se ao fato de ser uma estratégia de comunicação de 

fundamental importância para o desenvolvimento tecnológico da assistência de enfermagem, 

além contribuir para melhorar a qualidade de assistência de enfermagem, dando ênfase na 

necessidade de aprendizagem do paciente, preconizando a sua autonomia e colaborando para 

que o mesmo tenha participação ativa no processo saúde-doença (RAZERA et al., 2014). 

Voltando ao contexto de fortalecimento de ações visando o controle das IST, 

Martins et al. (2014) desenvolveram um estudo objetivando descrever a experiência de ações 

educativas junto aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para a prevenção e controle dos 

casos de sífilis no município de Sobral-Ceará. Visto que ações de promoção da saúde são 

meios efetivos de prevenção e controle da sífilis, devendo ser fortalecidas e desenvolvidas de 

forma permanente com os profissionais de saúde e a comunidade, incluindo a figura do ACS, 

o qual assume um protagonismo nos processos inerentes à Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Dessa forma, verificou-se a necessidade do desenvolvimento de ações educativas 

junto aos ACS, contribuindo para o aprendizado deles, possibilitando o desencadeamento de 

ações voltadas à promoção da saúde, prevenção e controle da sífilis no município. Entende-se 

que a melhoria do conhecimento desses profissionais de saúde acerca da doença pode 

corroborar inclusive na detecção/captação precoce e para um desfecho favorável dos casos, 

assim como para a elaboração de estratégias que apontem caminhos para uma assistência de 

qualidade (MARTINS et al., 2014). 

Participaram do estudo desenvolvido por acadêmicas do Curso de Enfermagem, 

no período de junho a julho de 2012, cerca de 20 ACS. Durante a ação educativa, facilitou-se 

a roda de conversa para discussão sobre a temática e a problematização das situações 

enfrentadas coletivamente. Sabe-se que as rodas de conversa propiciam uma educação em 

saúde como espaço dialógico e solidário, envolvendo uma escuta qualificada, além de uma 

aproximação entre os participantes (UCHÔA, 2009). 
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Durante as rodas de conversa, um dos pontos discutidos que merece atenção diz 

respeito às crianças infectadas, filhas de mães diagnosticadas na gravidez, tendo em vista o 

aumento do número de casos de sífilis congênita no município. Abordou-se o desfecho da 

doença nessas crianças e a necessidade de sensibilização dos pais e familiares. Nesse mesmo 

sentido, a resistência ao tratamento também foi ressaltada como um dos desafios no controle 

da sífilis, sendo debatidas alternativas de condução dos casos nessas situações. Outro assunto 

abordado foi o dos sentimentos relacionados à doença, como a vergonha, o medo 

(especialmente de rejeição) e a desconfiança da infidelidade, trazendo repercussões para o 

relacionamento do casal, para a vida em família e na sociedade (MARTINS et al., 2014). 

Tais temas são muito pertinentes em relação à temática abordada, visto que uma 

das principais dificuldades descritas na literatura e visualizada na prática clínica é a não 

adesão ao tratamento, principalmente quando se refere ao parceiro. Visto que por se tratar de 

uma IST, há todo um contexto de preconceito e estigmatização entre a população, gerando 

uma lacuna no controle da sífilis congênita.  

Dessa forma, acredita-se que a realização da ação educativa junto aos ACS 

contribuiu para o fortalecimento do trabalho desses profissionais no que diz respeito à 

prevenção e ao controle da sífilis. A partir das discussões geradas durante os encontros, houve 

uma apropriação da temática, reconhecendo-se situações-limite no contexto do processo 

saúde-doença-cuidado. A partir desse reconhecimento, foi possível traçar propostas que 

puderam ser efetivadas após o desenvolvimento da ação (MARTINS et al., 2014).  

Verificando-se a importância de um programa de educação permanente para o 

desenvolvimento de uma prática baseada nos princípios científicos (CORDEIRO et al., 2009). 

Contudo, tais programas de treinamento devem utilizar estratégias metodológicas atraentes, 

visto que em estudo anterior, verificou-se que os profissionais da ESF não se sentem 

motivados em participar dos treinamentos e relatam que não acrescentam nada à sua prática 

profissional e que estes são predominantemente teóricos (SILVA et al., 2010). 

A problemática da sífilis também está presente nos países desenvolvidos, apesar 

de notar-se uma diminuição de sua incidência, ainda há elevados números de casos entre os 

afro-americanos no sul leste dos EUA. Diante dessa realidade, realizou-se um ensaio clínico 

randomizado para investigar o impacto de uma campanha de mídia visando a prevenção da 

sífilis em duas comunidades urbanas predominantemente afro-americano com as taxas de 

sífilis elevadas. A intervenção comunitária teve uma duração de 2 anos, na qual a comunidade 

de intervenção recebeu diversos recursos da mídia, tais como outdoors, panfletos, 

preservativos gratuitos, cartazes com histórias modelo, porta-copos, T-shirts e vídeos que 
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incentivavam a realização do teste para sífilis, a importância do tratamento e a utilização do 

preservativo como forma de prevenir a doença. A comunidade controle recebeu apenas a 

distribuição gratuita dos preservativos (ROSS; CHATTERJEE; LEONARD, 2004). 

Ao comparar as intervenções realizadas nas duas comunidades, verificou-se um 

aumento significativo no uso do preservativo na última relação sexual, e houve um aumento 

de alguns aspectos do conhecimento acerca da sífilis entre os participantes da comunidade que 

recebeu intervenções de mídia. No entanto, tem-se como limitação do estudo, uma 

contaminação cruzada significativa do impacto da mídia na comunidade controle. Conclui-se 

que pequenas intervenções de mídia baseadas na comunidade e utilizando parceiros da 

comunidade para a distribuição de preservativos são eficazes no aumento do conhecimento da 

sífilis, da realização dos testes para sífilis e do uso de preservativo, que são relevantes para a 

eliminação da doença (ROSS; CHATTERJEE; LEONARD, 2004). 

Entretanto, a simples transmissão de informações por meio de campanhas ou 

notícias institucionais não representa isoladamente o que se compreende por educação em 

saúde. É preciso ir além do ato de fornecer informações, precisa-se construir conhecimento de 

forma coletiva, incentivar a participação social, o pensar coletivo e utilizar os diversos meios 

de comunicação para a formação de multiplicadores que irão repassar o conhecimento 

adquirido para as suas redes sociais (ALMEIDA, 2012). 

Em estudo semelhante, objetivou-se descrever o desenvolvimento e a avaliação de 

uma campanha de marketing social, denominada Pénis Saudável, para aumentar a testagem de 

sífilis entre homens homossexuais e bissexuais em San Francisco. A campanha incluiu 

cartazes com tiras humorísticas e desenhos animados que contou com personagens como o 

Pênis saudável e Phil a ferida sifilítica para fornecer informações sobre a transmissão da 

sífilis, sintomas e prevenção; divulgar a ascensão de sífilis entre homens homossexuais e 

bissexuais; delinear a conexão entre a sífilis e HIV; e promover a testagem de sífilis, os quais 

foram divulgados nas ruas, em bares, em locais de sexo comercial, ônibus e anúncios em um 

dos sites populares da Internet (MONTOYA et al., 2005). 

De uma amostra de 244 homens, a maioria (80%) referiu ter conhecimento da 

campanha Pênis Saudável; 33% mencionaram espontaneamente a campanha (percepção não 

estimulada), quando convidados a recordar anúncios ou eventos públicos sobre questões de 

saúde sexual, e um adicional de 47% reconheceu a campanha (consciência auxiliada) quando 

mostrado uma imagem da mesma. Respondentes que estavam cientes da campanha foram 

significativamente mais propensos a relatar modos específicos de transmissão da sífilis, os 

sintomas, as estratégias de redução de risco adequadas, a população mais afetada pela sífilis 
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em San Francisco, e para identificar a ligação entre a sífilis e a transmissão do HIV. Aqueles 

que tinham a consciência da campanha tiveram 3,2 vezes mais probabilidade de terem sido 

testados para a sífilis do que aqueles que desconheciam a campanha (MONTOYA et al., 

2005). 

O reconhecimento da campanha Pênis Saudável indica que a estratégia associou o 

comportamento de saúde com os atributos corretos e fez a sua divulgação através dos canais 

apropriados, influenciando positivamente na mudança de comportamento do público-alvo. 

Dessa forma, futuras campanhas com a marca Pênis Saudável pode se concentrar em 

mensagens de comportamento de saúde relacionados com a prevenção de outras IST. 

A problemática das IST, inclusive da sífilis, também é uma realidade cada vez 

mais alarmante na China, visto que as taxas de sífilis notificadas no país aumentou de 0,09 

por 100.000 pessoas em 1990 para 19,5 casos por 100.000 pessoas em 2008, um aumento de 

200 vezes (CMH, 2009). E o sexo comercial parece ser um dos principais motores da 

transmissão heterossexual das IST/HIV no país. Uma pesquisa realizada em 2011 constatou 

que de 676 pessoas infectadas com o HIV através de transmissão heterossexual, 47,6% 

ocorreram durante o sexo comercial (NCSTD, 2012). 

Diante do exposto, um estudo propôs a realização de uma intervenção preventiva 

de HIV/IST entre mulheres trabalhadoras do sexo em Xangai objetivando aumentar o uso de 

preservativos, melhorar o conhecimento acerca do HIV e reduzir a incidência de IST/HIV. As 

mulheres que atendiam aos critérios de inclusão foram divididas em dois grupos, grupo 

intervenção composto por 221 participantes e grupo controle com 278 mulheres. A 

intervenção consistia em três encontros, duas sessões de aconselhamento em grupo e uma 

sessão de aconselhamento individual, nos quais se realizava educação em saúde, utilizando 

vídeos educativos, panfletos e entrega de preservativos. O grupo controle recebeu apenas a 

visitação de trabalhadores de locais de entretenimento que visitavam os locais de 

comercialização do sexo para distribuir materiais educativos e preservativos (gratuitos ou de 

baixo custo), estratégia que fazia parte de um programa de extensão de rotina que ocorria 

durante o período do estudo (LIU et al., 2015). 

A referida intervenção melhorou o uso consistente do preservativo com qualquer 

tipo de parceiro no mês anterior (p = 0,0001). O uso consistente do preservativo com os 

clientes nos três atos sexuais mais recentes aumentou em ambos os grupos, e com os parceiros 

principais no grupo de intervenção. Não houve diferenças na incidência de qualquer IST entre 

os grupos. Quanto ao conhecimento sobre a transmissão do HIV (p = 0,0001), habilidade no 

uso do preservativo (p = 0,0421) e autoeficácia para o uso de preservativos (p = 0,0071) 
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foram melhorados pela intervenção. O estigma relacionado ao HIV diminuiu (p = 0,0119) e a 

percepção do risco de adquirir o HIV e outras IST aumentou no grupo intervenção (LIU et al., 

2015). 

Conclui-se que uma intervenção educativa simples e baseada na comunidade 

melhorou a utilização global de preservativos entre mulheres trabalhadoras do sexo, assim 

como o seu conhecimento e atitudes em relação às IST/HIV, devendo ser estimulada a 

realização de estratégias semelhantes, inclusive com outro público-alvo, visando um maior 

controle desse problema de saúde pública. 

Ainda com a preocupação de desenvolver novas tecnologias capazes de 

contribuírem para as mudanças de comportamento, um estudo realizado nos EUA elaborou 

uma ferramenta educativa, denominada Hepatite B e Você, a qual objetivou fornecer 

informações facilmente acessíveis e de fácil leitura sobre hepatite B, para todos os indivíduos, 

especialmente mulheres grávidas em risco de transmitir o vírus da hepatite B aos seus bebés. 

Dessa forma, elaborou-se um conjunto de slides contendo as principais informações sobre a 

temática, tais como a etiologia, formas de transmissão e prevenção da infecção. Assim como 

um folheto impresso que espelha o conteúdo on-line, para aqueles que não tem acesso à 

Internet ou tempo para utilizar um computador e visualizar todo o conjunto de slides 

(WILSON, 2003).  

A avaliação formativa dessa ferramenta entre mais de 250 mulheres demonstrou 

aumento do conhecimento sobre a prevenção da hepatite B em 86% dos entrevistados, 85% 

relataram que a informação foi útil, e 95% relataram que o formato era fácil de seguir. Além 

disso, contribuiu para uma melhoria de 50% na conclusão da série de vacinação contra 

hepatite B e o acompanhamento sorológico de recém-nascidos infectados pelo vírus. Embora 

uma avaliação mais aprofundada seja necessária, pesquisa preliminar indica que a hepatite B e 

Você é um recurso educacional valioso tanto para os profissionais da saúde como para a 

população em geral (WILSON, 2003). 

Considerando que a aprendizagem surge a partir de um compartilhamento de 

informações, as tecnologias de informação e comunicação, tais como o computador, 

vastamente exploradas nos dias de hoje, são aludidas como meios que favorecem e colaboram 

com o processo educacional através da interação que proporcionam e possibilidades de 

personalização dos conteúdos (ALVAREZ; DAL SASSO, 2011). 

A utilização dos recursos tecnológicos para a educação, em especial as mídias 

interativas, é vista como um meio de promover uma assistência de qualidade, humanizada, 

eficaz, e segura, contribuindo para a autonomia e possibilitando o empoderamento dos 
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sujeitos com vistas a melhoria das condições de saúde e qualidade de vida (FONSECA et al., 

2011). 

Então, diante da importância da utilização de diversas mídias interativas para 

promover uma maior atratividade para as estratégias educativas, outro estudo selecionado 

para compor a amostra da presente revisão integrativa, propôs como tecnologia para a 

educação em saúde um vídeo e um folheto educativo voltados para a prevenção da 

transmissão vertical do citomegalovírus (CMV). Sabe-se que a citomegalovirose não é uma 

IST, mas a sua transmissão pode ocorrer também pelo contato com secreção vaginal e sêmen. 

Então, ao utilizar como descritor a palavra-chave transmissão vertical de doença infecciosa, 

pode-se selecionar esse artigo devido a relevância dos recursos metodológicos apresentados 

no mesmo. 

Sabendo-se que não há vacina e nem tratamento para o citomegalovírus na 

gestação, a melhor opção está na prevenção dessa infecção por meio da educação das 

mulheres em idade reprodutiva sobre o vírus e comportamentos que podem reduzir a 

exposição ao mesmo.  

Diante disso, um estudo com uma amostra de 404 mulheres negras não-hispânicas 

e 405 mulheres brancas, foram distribuídas aleatoriamente para utilizar um dos dois materiais 

de educação em saúde, seja um folheto educativo (n = 404) ou um vídeo (n = 405). Os 

participantes do estudo completaram uma pesquisa na web de 15 minutos, que incluiu duas 

medidas de conhecimento pré e pós-teste. Objetivou-se testar esses dois materiais educativos 

para avaliar a sua utilização como material de educação em saúde e para determinar se eles 

aumentam o conhecimento sobre citomegalovírus e motivam o público a buscar informações 

adicionais sobre a temática e adotarem comportamentos de prevenção (PRICE et al., 2014). 

Após a intervenção, observou-se que o escore de conhecimento sobre CMV 

aumentou significativamente após a apresentação de ambos os materiais educativos (p 

<0,001). A média de gerar motivação dos materiais foi alta, com média de 3,6 em uma escala 

de quatro pontos, indicando que as mulheres responderam de forma muito positiva para os 

dois materiais. Verificou-se que quanto ao tipo de material utilizado houve uma pontuação 

maior entre aquelas que assistiram ao vídeo (média = 3,65, SD = 0,57) do que aquelas que 

receberam o folheto educativo (média = 3,55, SD = 0,53). Então, percebe-se que a utilização 

de um material educativo, seja em formato de vídeo ou impresso, repercute positivamente no 

conhecimento dos participantes e está associado com um apoio muito forte para 

comportamentos de prevenção durante a gravidez (PRICE et al., 2014). 
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Em estudo que utilizou metodologia semelhante, porém com um público-alvo 

diferenciado, verificou-se ao realizar um ensaio clínico randomizado com 158 participantes, 

que as pessoas com câncer avançado podem beneficiar-se de uma intervenção educativa 

simples utilizando um vídeo ou um folheto, melhorando os escores de dor e reduzindo os 

temores de dependência de analgésicos. Visto que a maioria (78%) dos participantes relatou 

uma sensação de estar mais envolvido com seu próprio tratamento da dor. Demonstrando que 

a utilização dessas tecnologias na educação em saúde é viável, de custo moderado, e com boa 

popularidade, podendo ser utilmente combinadas com outras estratégias para reduzir o fardo 

da dor do câncer (LOVELL et al., 2010). 

 

4.2.2 Intervenções Comportamentais 

 

A utilização de estratégias comportamentais para a promoção do cuidado contínuo 

tem se expandido na área da saúde. Em relação à enfermagem, o uso do telefone surge como 

uma estratégia potencial para o cuidado holístico, ampliando as ações em saúde, 

representando uma evolução frente ao cuidado tradicional.  Deve-se estar atento, entretanto, 

para que as ligações automatizadas não diminuam o contato entre o profissional e o paciente 

(VASCONCELOS et al., 2013).  

Em ensaio clínico randomizado realizado em 19 clínicas de pré-natal de 

Botswana, objetivou-se avaliar a eficácia de uma intervenção baseada em SMS para melhorar 

a entrega dos resultados de contagem de células CD4 em tempo oportuno e o início da terapia 

antirretroviral (TARV) entre as mulheres grávidas infectadas pelo HIV mais precocemente 

quando necessário. A intervenção Tokafatso incluiu um pacote de melhoria dos serviços em 

torno de uma plataforma baseada em SMS para distribuição dos resultados de contagem de 

CD4 para as clínicas de pré-natal (DRYDEN-PETERSON et al., 2015). 

Observou-se que não houve uma melhoria significativa no tempo de entrega dos 

resultados de contagem de CD4 ou no início da TARV entre as mulheres grávidas infectadas 

pelo HIV. A plataforma de distribuição de resultado de CD4 baseado em SMS levou a uma 

melhoria considerável no tempo para o recebimento dos resultados pelas clínicas e o seu 

direcionamento para o profissional de saúde. Além disso, foi associada com custos 

operacionais reduzidos. No entanto, a intervenção global não foi associada com melhoria 

clínica ou de desempenho. Visto que novos obstáculos surgiram, tais como a dificuldade de 

deslocamento das gestantes até a clínica para o recebimento dos resultados, aconselhamento e 

tratamento (DRYDEN-PETERSON et al., 2015).  
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Conclui-se que mensagens de SMS pode ser uma solução eficiente e eficaz para 

reduzir o tempo entre a disponibilização dos resultados dos testes de CD4 em um laboratório 

central para as clínicas periféricas. No entanto, a intervenção por si só não é suficiente para 

lidar com as muitas barreiras estruturais e comportamentais complexas para o início da TARV 

entre as mulheres grávidas. Dessa forma, esta plataforma baseada no SMS pode melhorar a 

velocidade e reduzir o custo da comunicação entre laboratórios em outros contextos clínicos, 

em particular em ambientes com recursos limitados (DRYDEN-PETERSON et al., 2015). 

Contrapondo ao encontrado no estudo anterior, em pesquisa de coorte realizada no 

Texas, EUA, com 32.807 mulheres por um período de três anos, verificou-se que lembretes 

telefônicos automatizados promove o aumento na realização do exame de colpocitologia 

oncótica (FORNOS; URBANSKY KA; VILLARREAL, 2014). 

Ainda com o objetivo de prevenir a transmissão vertical do HIV, realizou-se um 

ensaio clínico randomizado em Malawi para avaliar a eficácia de um cartão convite para os 

parceiros do sexo masculino como estratégia de envolvimento masculino em serviços de 

prevenção da transmissão vertical do HIV, ao comparar a proporção de mulheres grávidas que 

foram acompanhados por seus parceiros entre o grupo intervenção e controle. As mulheres do 

grupo controle recebiam um convite verbal para convidarem os seus parceiros a 

comparecerem às consultas de pré-natal (NYONDO et al., 2015). 

Dentre as mulheres randomizados para o grupo intervenção 28,26% retornou à 

clínica pré-natal com os seus parceiros, em comparação com 18,97% das mulheres do grupo 

controle. Verificando-se que as mulheres que receberam um cartão convite foram 50% mais 

propensas a ser acompanhadas pelos seus parceiros do sexo masculino do que aquelas do 

grupo controle. Concluindo-se que um cartão convite é capaz de aumentar significativamente 

a proporção de mulheres que são acompanhadas por seus parceiros masculinos para os 

serviços de prevenção da transmissão vertical do HIV. Estratégia simples, de baixo custo e 

que se mostrou viável, podendo ser replicável em outros locais e com outras temáticas 

(NYONDO et al., 2015). 

Em uma revisão bibliográfica realizada com ensaios clínicos randomizados e 

controlados, observou-se que há evidências científicas para apoiar a utilização de carta-

convite para aumentar a adesão aos programas de prevenção do câncer cérvico-uterino 

(EVERETT et al., 2011). E em estudo randomizado realizado na Alsácia com 10.662 

mulheres que estavam em atraso com o exame de colpocitologia oncótica observou-se que a 

carta-convite e o contato telefônico foram igualmente eficazes para incentivar a realização do 
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exame preventivo, entretanto, a carta tem custo mais acessível e é aplicável a mulheres que 

não têm telefone (HERANNEY et al., 2011). 

Ainda em relação à utilização do telefone celular e mensagens de texto como 

estratégia para promover mudanças comportamentais, realizou-se um estudo para avaliar os 

conhecimentos, atitudes e comportamentos que cercam a utilização dessa tecnologia na 

promoção da saúde em três grupos de indivíduos: pessoas com tuberculose (TB), com o vírus 

da imunodeficiência humana (HIV), e com a sífilis. Participaram do estudo 315 pessoas, dos 

quais 76,5% possuíam um telefone celular. Identificou-se que proprietários de telefone celular 

eram mais jovens e mais educados do que não-proprietários. A maioria dos participantes 

referiu que seria aceitável receber lembretes de mensagem de texto de compromisso de saúde. 

Observou-se que uma idade mais jovem e possuir um telefone celular foram 

significativamente associados com a aceitação de lembretes de mensagem de texto. Além 

disso, negros e hispânicos, bem como indivíduos com baixo nível de escolaridade, foram mais 

receptivos a mensagens de texto educacionais relacionadas com a saúde (PERSON et al., 

2011). 

Diante do exposto, verifica-se que intervenções que exploram o potencial de 

mensagens de texto para melhorar a frequência à unidade de saúde, a adesão à medicação e o 

conhecimento em saúde devem ser exploradas, visto o seu baixo custo, a sua eficácia e a 

grande aceitação por parte da população. Tais intervenções comportamentais partem do 

pressuposto que as pessoas precisam somente de um estímulo (lembrete) para praticar uma 

conduta adequada, e esse estímulo pode ser feito por meio de ligações telefônicas, cartazes 

lembrete ou SMS. 

 

4.2.3 Intervenção Social 

 

As intervenções sociais ao contemplar normas e contextos sociais abordam 

estratégias culturalmente adaptadas e se utilizam especialmente de profissionais, conselheiros 

e educadores de saúde, além de pessoas leigas da própria comunidade, como agentes 

faciliadores do encorajamento na participação de programas direcionados à promoção da 

saúde. 

Na presente revisão, apenas um estudo utilizou exclusivamente um intervenção 

social para promover mudança comportamental, tal estudo foi proposto devido as elevadas 

taxas de sífilis congênita na Mongólia. Dessa forma, realizou-se um ensaio clínico 

randomizado para testar se um balcão de serviços (One-Stop Service) poderia influenciar 
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positivamente na prevenção da sífilis congênita quando comparado com o serviço de triagem 

pré-natal convencional do país. Dentre 14 clínicas pré-natais, 7 foram selecionados 

aleatoriamente para o serviço one-stop e o restante para o serviço convencional. As clínicas de 

intervenção tinham disponíveis no local a testagem rápida de sífilis, o aconselhamento pré e 

pós-teste e o tratamento imediato para casos positivos e seus parceiros. Nas clínicas de 

controle, eram disponibilizados os serviços de triagem de sífilis de rotina (MUNKHUU et al., 

2009).  

Diante dessa intervenção, observou-se que de 3850 mulheres recrutados em cada 

grupo, a proporção de testes de sífilis na primeira consulta e terceiro trimestre foi de mais de 

99% no grupo de intervenção e 79,6% e 61,5% no grupo controle, respectivamente para 

ambos os períodos (P <0,001). Além disso, novos casos de sífilis foram detectados no grupo 

de intervenção, sendo 73 (1,9%) na primeira visita de pré-natal e 20 (0,5%) no terceiro 

trimestre, já no grupo controle diagnosticou-se 27 (0,9%) e 2 (0,08%) respectivamente para 

ambos os períodos. Quanto ao tratamento, 98,9% dos casos detectados no grupo de 

intervenção e 89,6% no grupo controle foram adequadamente tratados (P = 0,02). As taxas de 

tratamento correspondentes para parceiros sexuais foram de 94,6% e 55,2% (P <0,001). Foi 

notificado apenas um caso de sífilis congênita de 3632 partos no grupo intervenção, em 

comparação com 15 de 3552 no grupo controle. Identificando-se, por tanto, uma redução de 

93,5% na taxa de sífilis congênita (MUNKHUU et al., 2009). 

Concluindo-se que um balcão de serviços aumentou a taxa de detecção da sífilis, 

de tratamento das mulheres e de seus parceiros e, efetivamente reduziu a taxa de sífilis 

congênita. Demonstrando que um serviço descentralizado de assistência pré-natal pode ser 

mais eficaz no controle desse grave problema de saúde pública.  

Visto que facilita o acesso ao pré-natal, a realização dos testes com a entrega do 

resultado rapidamente e a facilidade de oferecer o tratamento imediato para a mulher e seu 

parceiro. Diminuindo algumas dificuldades referidas pelas gestantes, tais como a necessidade 

de retornar até a unidade de saúde para receber o resultado, o qual muitas vezes demora. Além 

de atuar na diminuição de burocratizações do serviço, os quais afastam os usuários, tais como 

o encaminhamento dessas mulheres e de seus parceiros para a administração da medicação em 

outras instituições. Cabendo ressaltar que o sistema de referência e contra-referência em 

Fortaleza, muitas vezes é falho, dificultando ainda mais o controle do tratamento dos usuários, 

quando os mesmos são encaminhados para realizar o tratamento em outra instituição.  
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4.2.4 Intervenções Combinadas 

 

Em ensaio clínico randomizado realizado no México examinou-se a eficácia de 

uma breve intervenção com duração de 35 minutos, utilizando os princípios da entrevista 

motivacional para promover o uso de preservativos entre trabalhadoras do sexo. Foram 

randomizadas 924 mulheres profissionais do sexo que tinham recentemente se exposto ao 

sexo desprotegido com os clientes para o grupo intervenção ou para o grupo controle, no qual 

as mulheres recebiam uma abordagem educativa padrão sobre a prevenção das IST. No início 

do estudo e seis meses depois, as mulheres foram submetidas a entrevistas e testes para HIV, 

sífilis, gonorreia e clamídia (PATTERSON et al., 2008). 

No grupo intervenção aplicou-se uma abordagem denominada "equilíbrio de 

decisão", na qual as participantes pesavam as vantagens e desvantagens de praticar ou 

negociar a prática de sexo seguro. Uma vez que a participante começava a exibir consciência 

do problema e uma mudança em direção a uma mudança positiva, o conselheiro ajudava a 

desenvolver um plano de ação que melhor se adaptasse a sua situação pessoal; em seguida, 

juntos identificavam barreiras para a implementação do plano e as formas de superá-las. Além 

disso, as mulheres recebiam um incentivo financeiro para a participação no estudo 

(PATTERSON et al., 2008). 

Após a realização dessa breve intervenção, observou-se um declínio de 40% na 

incidência cumulativa das IST (P=0,049). Houve aumento concomitante do número e 

percentagem de relações sexuais protegidas e diminuição do número de relações sexuais 

desprotegidas com os clientes (P <0,05). Demonstrando que essa intervenção se mostra 

promissora na redução do HIV e comportamentos de risco quanto às infecções sexualmente 

transmissíveis entre trabalhadoras do sexo e pode ser aplicada em outros locais com recursos 

limitados (PATTERSON et al., 2008). 

As evidências indicam que a EM pode ter um impacto substancial, uma vez que 

aqueles que recebem um aconselhamento breve, tecnicamente bem planejado, mostram 

melhorias significativas do que os que não recebem nenhuma orientação específica (MILLER; 

ROLLNICK, 2001). 

Pesquisas utilizando a Entrevista Motivacional (EM) têm sido amplamente 

realizadas no Canadá, Estados Unidos, Suíça, Itália, África do Sul, entre outros, e tem sido 

testada em adolescentes e adultos com problemas que incluem alcoolismo, uso de drogas, 

tabagismo, agressores, redução de risco de HIV, nutrição, populações minoritárias, dentre 

outros (MURPHY et al., 2004; BABOR, 2004; KOBLIN et al., 2004; STOTTS et al., 2002; 
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RESNICOW et al., 2004; KENNERLEY, 2000). As práticas contemporâneas nos cinco 

continentes demonstram a viabilidade de adaptar a EM para uma variedade de 

comportamentos e populações de risco (DUNN et al., 2001). 

A Entrevista motivacional também foi utilizada como uma abordagem visando 

mudanças comportamentais em um estudo realizado em Nova York, o qual fez a sua 

associação com o incentivo financeiro. Visto que novas evidências sugerem que incentivos 

financeiros podem melhorar a adesão à medicação em populações selecionadas. O estudo teve 

como público-alvo jovens com infecção perinatal do HIV, os quais eram acompanhados por 

um ano e recebiam incentivo financeiro de acordo com a queda da sua carga viral e do seu 

acompanhamento com o profissional por meio da entrevista motivacional. Os pacientes 

receberam entrevista motivacional na linha de base e após o início da terapia antirretroviral e 

para cada queda na carga viral em 2 e 4 semanas recebiam £ 25, quando a carga viral era 

menor do que 50 cópias/mL recebiam £ 50, caso a carga viral permanecesse suprimida 

durante 3 meses recebia £ 25 e, finalmente, £ 50, se a carga viral permanecesse menor do que 

50 cópias/mL em 1 ano (FOSTER et al., 2014). 

Ao final do estudo, identificou-se uma melhor adesão à terapia antirretroviral 

medida pelo aumento de contagem de células CD4 e pela supressão da carga viral. A análise 

de custo desta pequena coorte mostrou que incentivos financeiros associados com o controle 

da carga viral são viáveis e melhoram após a cessação da intervenção com um custo total de £ 

68 por 50 células CD4 em 12 meses reduzindo para £ 55 por 50 células CD4 em 24 meses. 

Além disso, uma redução no número de pacientes admitidos no hospital ao longo do tempo 

aumenta ainda mais a relação custo-eficácia da intervenção (FOSTER et al., 2014). 

Outro estudo que associou várias abordagens para promover mudanças 

comportamentais foi realizado na África, objetivando verificar se os serviços de prevenção de 

transmissão vertical providenciados pelo governo Sul-Africano poderiam ser reforçados pelo 

programa Mamekhaya, uma combinação dos mothers2mothers (M2M) e uma intervenção 

cognitivo-comportamental adaptada culturalmente (CBI). A M2M consiste na prestação de 

apoio durante a gravidez e nas semanas após o parto por mães mentoras que foram treinadas, 

as quais também eram HIV+ e tiveram filho recentemente; já a CBI consiste em oito sessões 

grupais conduzidas por duas mães mentoras do programa M2M, as sessões seguiram o mesmo 

formato, com cada uma incluindo uma revisão das experiências recentes; dramatizações; um 

componente didático; conversas emparelhadas relacionadas com o tópico de discussão atual; 

grupo de discussão e troca de ideias; música, meditação, exercícios de respiração; e 

estabelecimento de metas (FUTTERMAN et al., 2010).  
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As gestantes (n=160) foram divididas em dois grupos, o local da intervenção 

(Gugulethu) recebeu o apoio de uma mãe mentora com enfrentamento positivo do HIV e 

também participou de oito sessões educativas. No local de controle (Vanguard), as mulheres 

receberam o serviço padrão prestado pelos profissionais de saúde. Ao final, verificou-se por 

meio de auto relatos o aumento da adesão às práticas de prevenção da transmissão vertical em 

ambos os locais. As mulheres do grupo intervenção apresentaram melhora no estabelecimento 

de apoio social, redução nos escores de depressão, melhor atendimento em consultas médicas 

de acompanhamento e melhorias no enfrentamento positivo do HIV. Além disso, a 

intervenção Mamekhaya foi bem-sucedida em aumentar o conhecimento sobre HIV/AIDS, 

particularmente no que diz respeito à compreensão do significado e importância da carga viral 

e os resultados da contagem de células CD4 (FUTTERMAN et al., 2010).  

Demonstrando que a proposta de aprimorar os serviços básicos de prevenção da 

transmissão vertical do HIV por meio de sessões educativas ministradas por mães mentoras e 

utilizando intervenções adequadas e adaptadas culturalmente pode ser eficaz na aquisição de 

novos conhecimentos por parte das gestantes e na melhoria da perspectiva emocional e 

esperança das gestantes HIV-positivas na África do Sul (FUTTERMAN et al., 2010). 

Ainda no contexto de prevenção da transmissão vertical do HIV na África do Sul, 

realizou-se um ensaio clínico randomizado com 239 casais objetivando mostrar que a 

participação dos parceiros em uma intervenção de prevenção para aumentar o envolvimento 

masculino na gravidez reduziria o comportamento sexual de risco, aumentaria a realização de 

testes HIV e a divulgação do estado sorológico, diminuiria a transmissão do HIV e otimizaria 

a captação de estratégias de prevenção da transmissão vertical do vírus (JONES et al., 2013). 

Tal intervenção consistiu em quatro sessões semanais de 90 a 120 minutos 

enfatizando o desenvolvimento de habilidades cognitivo-comportamental para melhorar a 

comunicação, a negociação sexual, resolução de conflitos, prevenção de IST/HIV, prevenção 

da transmissão vertical e a utilização de preservativos masculino e feminino. Os participantes 

do grupo controle receberam o tratamento padrão de prevenção da transmissão vertical do 

HIV e quatro sessões de vídeos relacionados com a saúde. Salienta-se que os participantes 

foram reembolsados por suas viagens durante as avaliações e sessões com vales-alimentação, 

destacando o efeito comportamental do estudo (JONES et al., 2013). 

A intervenção foi bem-sucedida em diminuir o sexo desprotegido e em aumentar 

o conhecimento sobre o HIV entre os participantes. Finalmente, a intervenção aumentou com 

sucesso o uso de estratégias de negociação para a resolução de conflitos e diminuiu o uso da 

comunicação negativa e violência por parceiro íntimo entre os casais. No entanto, não foi 
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alcançada uma maior cobertura quanto à realização de testes de HIV do sexo masculino ou 

divulgação mútua do estado sorológico para HIV. Esta falha crítica representa um risco 

contínuo para os parceiros adquirirem o HIV, visto que os mesmos desconhecem o estado 

sorológico do companheiro (a). Dessa forma, verifica-se que o envolvimento masculino na 

gravidez continua a ser uma estratégia importante para reduzir comportamentos sexuais de 

risco e transmissão do HIV. No entanto, estudos futuros devem continuar a procurar métodos 

mais eficientes que facilitem o processo de divulgação do status sorológico do HIV durante 

este período tão vulnerável que é a gravidez (JONES et al., 2013).  

Essa problemática de maior inserção do parceiro também é pertinente quando se 

trata da prevenção da sífilis congênita, visto que a literatura aponta como uma das principais 

lacunas para a persistência de elevadas taxas desse agravo, a inadequação do tratamento 

recebido pela gestante, principalmente em relação ao não tratamento concomitante do 

parceiro (CAMPOS et al., 2010).  

A baixa cobertura da assistência aos parceiros das gestantes diagnosticadas com 

sífilis é reconhecida como um dos grandes desafios para a vigilância epidemiológica e para a 

assistência à saúde. Tal problema deve-se a uma gama de fatores sócio-culturais, tais como o 

preconceito e a estigmatização, a possibilidade de infidelidade entre o casal, o despreparo dos 

profissionais em abordarem a temática e sensibilizarem o homem quanto à importância da 

realização do tratamento, o machismo ainda presente na sociedade, o distanciamento do 

homem em relação aos serviços de saúde, a multiplicidade de parceiros, dentre outros. 

Havendo, dessa forma, uma necessidade de novas intervenções educativas que utilizem 

abordagens efetivas para tentar driblar tais dificuldades e promover uma maior sensibilização 

dos parceiros quanto à importância de seu tratamento para sífilis visando a quebra da cadeia 

de transmissão e o maior controle da doença. 

Diante dos surtos de sífilis nas cidades metropolitanas dos Estados Unidos 

atribuídos em grande parte aos Homens que fazem Sexo com Homens (HSH), Sánchez et al. 

(2010) realizou um ensaio clínico com 168 HSH, no qual criou-se um vídeo educativo "Sífilis 

e Homens" como uma alternativa para fornecer um conjunto uniforme de informações sobre a 

sífilis para HSH negros e hispânicos em vários locais e a baixo custo. O estudo objetivou 

determinar com 95% de certeza que HSH negros e hispânicos que viram o vídeo têm um 

aumento de pelo menos 20 pontos em sua pontuação de conhecimento em comparação com os 

participantes do grupo controle que recebeu um folheto educativo. 

O vídeo educativo "Sífilis e Homens" tem uma duração de 5 minutos e centra-se 

em cinco domínios de conhecimento: a transmissão de sífilis, seus sintomas, seu tratamento, a 
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conexão entre a sífilis e HIV e estratégias para reduzir o risco de sífilis e infecção pelo HIV. 

Após a intervenção, observou-se que os participantes que assistiram ao vídeo tiveram uma 

pontuação total de conhecimento estatisticamente maior do que o grupo controle. Tratando-se 

de uma intervenção breve, de baixo custo e eficaz para promover o conhecimento sobre sífilis 

entre HSH negros e hispânicos, podendo ser potencialmente implementado em vários outros 

locais (SÁNCHEZ et al., 2010). 

Nogueira, Modena e Schall (2009) defendem a utilização de vídeos, folhetos, 

panfletos, cartilhas, entre outros, como valiosos instrumentos no campo da educação em saúde 

pelo seu caráter informativo. Contudo, ressalta-se que tais materiais precisam fazer sentido 

para o usuário, problematizando sua realidade de forma que a informação seja capaz de gerar 

conhecimento. 

Existem inúmeras intervenções voltadas para a prevenção da transmissão do HIV, 

mas há uma necessidade de intervenções breves que possam ser aplicadas com vários grupos 

demográficos e de risco. Diante dessa preocupação, realizou-se um pequeno ensaio clínico 

randomizado com 120 participantes de diferentes grupos demográficos (afro-americanos, 

homens e mulheres, brancos hispânicos ou não-hispânicos) e grupos de risco (profissionais do 

sexo, homens que fazem sexo com homens e usuários de drogas). Objetivou-se comparar os 

efeitos de uma intervenção breve com apresentação de cue-cards (slides dispostos no power 

point, que inclui imagens e informações específicas para cada grupo) e uma condição controle 

(ZULE et al., 2013).  

A intervenção baseou-se na teoria social cognitiva, a qual usa os princípios 

educacionais, que inclui a transmissão de informações para aumentar o conhecimento e 

habilidade influenciando na autoeficácia e nos resultados específicos de mudanças de 

comportamento. Então, os cue-cards forneciam informações gerais a respeito do uso de 

drogas, as ameaças percebidas relacionados com o HIV, outras infecções sexualmente 

transmissíveis e estratégias de redução de riscos, promovendo a autoeficácia para lidar com as 

ameaças percebidas (ZULE et al., 2013).  

Após três meses de acompanhamento, verificou-se que os participantes do grupo 

intervenção foram mais propensos para relatar o uso do preservativo na última relação sexual 

e menos propensos para relatar uma relação sexual desprotegida durante encontros sexuais 

recentes. Demonstrando que uma breve intervenção adaptada para grupos específicos pode ser 

eficaz na redução de comportamentos de risco, já que promove uma melhoria na autoeficácia 

dos participantes e os mesmos tornam-se capazes de adotar práticas sexuais seguras. Podendo 

ser uma ferramenta útil para a prevenção do HIV em áreas rurais e outras áreas onde os 
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grupos de risco estão presentes, bem como em outros locais onde não há a disponibilidade de 

intervenções mais especializadas, intensivas e onerosas (ZULE et al., 2013). 

Em estudo realizado na Austrália, objetivou-se avaliar o impacto de uma 

campanha de marketing social, denominada de “Drama Downunder” que visava aumentar o 

comportamento de busca de saúde e realização de teste de IST, assim como melhorar o 

conhecimento sobre HIV/IST em homens homossexuais. A campanha utilizou novos recursos 

da mídia, incluindo o drama, ímãs de geladeira, porta-copos, roupas íntimas, imagens e 

mensagens breves disponíveis em locais de concentração desse público, outdoors, ônibus e 

nos sites direcionados para os mesmos (PEDRANA et al., 2012). 

Participaram do estudo 295 homens homossexuais, dentre os quais a maioria 

(86%) referiu ter conhecimento da campanha; 43% lembrou espontaneamente da campanha 

(consciência sem ajuda), e um adicional de 45% reconheceu a campanha (consciência 

auxiliada) quando mostrado uma imagem da mesma. Identificou-se que o escore de 

conhecimento de saúde sexual não foi significativamente diferente entre os participantes 

conscientes ou inconscientes da campanha. No entanto, os homens conscientes da campanha 

eram mais propensos a responder corretamente as questões relativas ao aumento das taxas de 

sífilis durante os últimos 6 anos, o tratamento da gonorréia, clamídia e sífilis, e profilaxia pré-

exposição. Além disso, houve um aumento na realização de exames de IST nos últimos 6 

meses entre os homens que tinham conhecimento da campanha. Em todo o período de análise 

de 36 meses, houve um aumento significativo no número médio mensal de testes para o HIV 

(P <0,01), sífilis (P <0,01), e clamídia (P = 0,01) (PEDRANA et al., 2012). 

Demonstrando que uma campanha de marketing social que envolva o público-

alvo, é capaz de aumentar o conhecimento da população e promover possíveis mudanças de 

comportamento. Em estudo realizado com mulheres no País de Gales, Reino Unido, apontou 

que reportagens de mídia têm um papel importante no aumento de realização do exame de 

colpocitologia oncótica (MACARTHUR et al., 2011), assim como estudo quase experimental 

realizado com mulheres do sudeste asiático observou aumento de conhecimento e de adesão 

ao exame por meio de uma novela temática e da utilização de folhetos educativos (LOVE; 

TANJASIRI, 2012). 

Ainda em relação à promoção de estilo de vida saudável nos meios de 

comunicação de massa (televisão, imprensa, rádio, panfletos, cartazes, pôsteres e internet), 

verificou-se em estudo realizado na Polônia que a maioria dos respondentes recebeu alguma 

informação sobre comportamentos de saúde através de algum meio de comunicação. Dentre 

os quais a televisão foi o mais utilizado (95%) e a internet (37,9%) o menos utilizado. Além 
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disso, verificou-se que 71% dos poloneses possuem uma atitude positiva para a promoção de 

um estilo de vida saudável na mídia de massa, cerca de 70% têm elevada propensão para 

receber mensagens que promovem estilo de vida saudável e apenas 21% é caracterizado pela 

alta propensão para evitá-los. Os resultados da regressão linear multivariada revelaram que o 

fato de ser mulher e ter o ensino superior são os preditores de atitude relativamente positiva 

em relação à promoção de vida saudável na mídia de massa, enquanto que viver nas grandes 

cidades e ser executivos ou intelectuais estão relacionados com atitudes mais negativas 

(BOROWIEC; LIGNOWSKA; DRYGAS, 2012).  

Estudos dessa natureza são relevantes para os sistemas de saúde, uma vez que os 

meios de comunicação em massa atingem parcela significativa da população e ajudam na 

disseminação de informações promotoras de saúde, propiciando subsídios para a construção 

de publicidade e propaganda com o intuito de favorecer o nível de saúde das pessoas 

(SOUZA; MOREIRA; BORGES, 2014). 

 

4.3 A assistência pré-natal no controle da sífilis congênita 

 

Com o objetivo de combater os altos índices de mortalidade materna e de 

promover a saúde materno-infantil, o governo brasileiro investe no incentivo a realização da 

assistência pré-natal de todas as gestantes na atenção básica à saúde, visto que por meio deste 

atendimento, o profissional de saúde pode detectar, precocemente, intercorrências clínicas que 

possam trazer prejuízos à mulher e ao seu filho, orientar a mulher para que sua gestação 

transcorra tranquilamente, bem como torná-la apta para o cuidado consigo, com seu filho e 

com sua família. 

Um dos profissionais que se destaca na atenção pré-natal é o enfermeiro, o qual 

presta esta assistência em conjunto com os outros profissionais da equipe multidisciplinar, 

sendo estes médicos, dentistas, técnicos e auxiliares de enfermagem, dentre outros. De acordo 

com a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, o enfermeiro está legalmente e 

tecnicamente apto a conduzir o pré-natal de risco habitual, tendo como principais funções: 

realizar ações educativas para as mulheres e suas famílias; solicitar exames de rotina e 

orientar tratamento conforme protocolo do serviço; encaminhar gestantes identificadas como 

de risco para o médico; realizar atividades educativas com grupos de gestantes; realizar visita 

domiciliar, quando for o caso; fornecer o cartão da gestante devidamente atualizado a cada 

consulta; realizar coleta de exame citopatológico, dentre outras ações (BRASIL, 2012b).  
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Vale destacar que a sífilis congênita pode ser considerada um importante 

marcador da qualidade da assistência pré-natal. Então, se uma determinada instituição, 

Município, Estado ou País possui elevadas taxas de sífilis congênita, pode-se inferir que a 

assistência pré-natal está insuficiente. 

Em Estudo Nascer no Brasil, que objetivou analisar a cobertura de testagem para 

sífilis durante a assistência pré-natal e estimar a prevalência de sífilis na gestação, realizado 

com 23.894 mulheres, encontrou-se que 98,7% das puérperas referiram ter tido assistência 

pré-natal, 96,0% relataram ter recebido cartão de pré-natal durante a gestação e 71,6% 

apresentaram o cartão de pré-natal na internação para o parto. Dos cartões analisados, 89,1% 

apresentavam registro do resultado da primeira sorologia e apenas 41,1% o resultado da 

segunda sorologia para sífilis (DOMINGUES, et al., 2014).  

No exposto, observa-se que a maioria das mulheres tem acesso à assistência pré-

natal, mas mesmo assim estão dando à luz crianças expostas ao risco de ter sífilis congênita, 

uma vez que há falhas na assistência, tornando-se relevante, que novas estratégias sejam 

desenvolvidas pelos profissionais da saúde, visando uma maior sensibilização da população 

quanto as repercussões desse agravo na gestação, capacitando-a para atuar ativamente na 

promoção de sua saúde. 

Estudos nacionais apontam falhas na assistência pré-natal relativas ao controle de 

sífilis na gestação, com oportunidades perdidas de diagnóstico e tratamento (DOMINGUES et 

al., 2013a; RODRIGUES; GUIMARÃES; CÉSAR, 2008). A realização incompleta ou 

mesmo inadequada do pré-natal, seja pelo início tardio ou por falta de comparecimento às 

consultas, impede a realização da rotina para o diagnóstico da sífilis e sua intervenção 

precoce, podendo-se explicar diversos casos de sífilis congênita. Diante disso, o diagnóstico 

oportuno da sífilis na gravidez e o seu devido tratamento ainda é o principal desafio para o 

controle da sífilis congênita. 

A sífilis congênita é uma condição evitável desde que corretamente diagnosticada 

e tratada. A persistência de alta incidência da doença e de altas taxas de transmissão vertical, 

mesmo após o aumento considerável da cobertura de assistência pré-natal e do número médio 

de consultas com a instalação do SUS, indica que a qualidade da assistência é insatisfatória 

(DOMINGUES et al., 2013a). 

Evidenciou-se também em estudo sentinela realizado com 16.158 parturientes que 

apesar da disponibilidade de recursos profiláticos baratos e eficientes para a redução da 

transmissão materno-infantil, 75,1% das gestantes apresentaram pelo menos um resultado do 

teste de sífilis por ocasião de internação para o parto, mas apenas 16,9% apresentaram os 
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resultados dos dois testes; 11,8% tinham o cartão de pré-natal, mas não tinham nenhum 

resultado de sífilis. Além disso, mesmo entre as mulheres que fizeram seis ou mais consultas 

de pré-natal, a cobertura de dois testes de sífilis na gestação é de apenas 26,2%. E 2,6% das 

mulheres foram completamente excluídas do estudo, já que não realizaram teste de sífilis no 

pré-natal nem no parto. Logo, ressalta-se que a ausência de detecção da sífilis durante o pré-

natal representa uma oportunidade perdida de intervenção na gestante infectada, limitando as 

possibilidades de redução da incidência dos casos de sífilis congênita (SZWARCWALD et 

al., 2007). 

Segundo Boletim Epidemiológico, no ano de 2013, com relação ao acesso ao pré-

natal, 74,8% das mães das crianças com sífilis congênita realizaram pelo menos uma consulta 

de pré-natal, 18,5% não realizaram nenhuma e 6,7% apresentam informação ignorada/em 

branco. No mesmo ano, dentre aquelas que fizeram o pré-natal, 58,7% tiveram diagnóstico de 

sífilis durante o pré-natal, 27,8% no momento do parto/curetagem, 9,4% após o parto e 0,5% 

não tiveram diagnóstico, além de 3,6% de ignorados. Ainda, no grupo de gestantes 

diagnosticadas com sífilis durante a gravidez, 12,5% não receberam tratamento, 5,3% 

receberam tratamento adequado e 71,5% receberam tratamento inadequado. Quanto ao 

tratamento dos parceiros, dentre as gestantes que realizaram pré-natal, 18,2% tiveram o 

parceiro tratado, ao passo que 60,4% não o tiveram e para 21,4% das gestantes essa 

informação é ignorada/em branco (BRASIL, 2015a). 

Tais resultados demonstram a necessidade de se organizar melhor os serviços de 

saúde, capacitar os profissionais que atuam na assistência pré-natal para captar e acolher as 

gestantes precocemente, assim como desenvolver novas estratégias que facilitem a 

comunicação entre os profissionais e os usuários, para que os mesmos sejam capazes de fazer 

escolhas quanto à mudança de comportamento baseada em informações adequadas.  

Salienta-se que embora os dados apontem que, apesar de a maioria das mães de 

crianças com sífilis congênita terem tido acesso ao pré-natal e recebido diagnóstico de sífilis 

durante a gravidez, a cadeia de transmissão vertical da sífilis não foi interrompida. Dentre os 

entraves para a instituição do tratamento, destaca-se o baixo índice de aplicação da penicilina 

na gestante durante o pré-natal nas unidades básicas de saúde do país. Além disso, desde o 

segundo semestre de 2014, houve problemas no abastecimento da matéria prima e do diluente 

para a fabricação da medicação, fato que dificultou o estabelecimento do tratamento adequado 

da mulher e seu parceiro (BRASIL, 2015a). 

Frente ao exposto, verifica-se a necessidade urgente da qualificação da atenção 

pré-natal, com garantia dos insumos específicos para a sífilis, dentre eles os exames 
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treponêmicos e não-treponêmicos e a penicilina G benzatina, visto tratar-se de um momento 

crucial para se atingir a meta de eliminação do agravo. E além de tais insumos, torna-se 

relevante a disponibilização de materiais educativos atrativos e efetivos que sensibilizem as 

gestantes e seus parceiros quanto as repercussões desse agravo na gestação e a importância da 

prevenção e tratamento da sífilis, evitando-se a transmissão vertical. 

Logo, estratégias inovadoras são necessárias, visando: à captação precoce das 

gestantes para o início da assistência pré-natal no primeiro trimestre gestacional; à garantia do 

diagnóstico da doença durante a gestação no menor prazo possível, e ao manejo clínico 

adequado da gestante e seu (s) parceiro (s), incluindo o aconselhamento sobre a doença e 

formas de prevenção. Podendo contribuir para o aumento da adesão ao tratamento e redução 

da vulnerabilidade das mulheres e seus parceiros às IST (DOMINGUES et al., 2013a). 

 

4.4 A Educação em Saúde como ferramenta da Promoção da Saúde no contexto da 

prevenção da sífilis congênita 

 

Ao longo dos últimos anos várias conferências internacionais contribuíram para a 

consolidação das bases conceituais e política da promoção da saúde, bem como subsidiaram 

um amplo debate no cenário mundial para estabelecer prioridades e metas para a promoção da 

saúde, dentre elas a I Conferência Internacional de Promoção da Saúde, ocorrida em 1986 em 

Ottawa, a qual é considerada o marco fundador do movimento da promoção da saúde no 

mundo. A Carta de Ottawa define promoção da saúde como o processo de capacitar a 

comunidade e torná-la apta para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo 

uma maior participação social no controle deste processo (BRASIL, 2002).  

A promoção da saúde está fortemente associada aos determinantes sociais da 

saúde e a um conjunto de valores, tais como a vida, a saúde, a solidariedade, a equidade, a 

democracia, a cidadania, a participação e a parceria. Então, devido a essa amplitude de 

fatores, a promoção da saúde não é de responsabilidade exclusiva do setor saúde, havendo a 

necessidade de uma responsabilização múltipla, contando com ações do Estado, da 

comunidade, dos indivíduos, do sistema de saúde e de parceiros intersetoriais. 

A educação em saúde deve ser utilizada como um instrumento diferencial de 

promoção da saúde e estímulo ao autocuidado na assistência pré-natal como preconizado pelo 

PHPN. A atenção individualizada e direcionada ao cliente proporciona um acolhimento mais 

humanizado, receptividade e aceitação das informações, pois como ressalta Freire (1997): 
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ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção. 

A educação em saúde é capaz de desenvolver a reflexão e a consciência crítica das 

pessoas sobre as causas de seus problemas de saúde, enfatizando o desencadeamento de um 

processo baseado no diálogo, objetivando trabalhar com as pessoas e não mais para as 

pessoas. Tal diálogo assume o pressuposto de que todos possuem potencial para serem 

protagonistas de sua própria história e da promoção de sua saúde (MENDONÇA, 1982). 

Então, os profissionais da saúde precisam estar capacitados e acreditar no 

potencial da educação em saúde, visto que a partir de estratégias educativas possibilita-se a 

formação de uma reflexão crítica por parte do usuário, que será capaz de reconhecer as suas 

reais necessidades de acordo com o seu contexto de vida e os determinantes sociais de saúde 

que influenciam na qualidade de sua vida e saúde. E a partir desse reconhecimento esses 

usuários serão capazes de manter um maior controle no seu processo saúde-doença. 

Frente ao exposto, a educação em saúde e a promoção da saúde, tornam-se 

intimamente relacionadas, onde a promoção da saúde depende da participação ativa da 

população bem informada no processo de mudança, enquanto que a educação em saúde é uma 

ferramenta de vital importância neste processo (ARBO; BIANCHI, 2009). 

Sabe-se que a educação em saúde deve ser uma prática baseada no diálogo, na 

troca de saberes e de experiências, promovendo o acesso a informações e proporcionando 

oportunidades para escolhas conscientes em relação à melhoria da qualidade de vida (SILVA 

et al., 2009). Contribuindo para o empoderamento do indivíduo em relação ao seu processo 

saúde-doença, na perspectiva de promover mudanças de comportamento e ações de 

autocuidado capazes de controlar a doença e prevenir complicações. 

A prevenção da sífilis congênita enfoca a promoção em saúde por meio de ações 

de informação, educação e comunicação para as questões relacionadas às doenças 

sexualmente transmissíveis, principalmente a sífilis, e enfatiza a importância da prática de 

sexo protegido, por meio da utilização regular de preservativos masculino ou feminino 

(BRASIL, 2006a). A adoção de práticas sexuais seguras, associada ao bom desempenho na 

execução do pré-natal, são peças-chave para o controle do agravo. A população deve receber 

informações sobre a prevenção das IST e o direito a uma assistência à saúde humanizada e de 

qualidade (BRASIL, 2005). 

O processo de comunicação entre os profissionais de saúde e os clientes pode 

ajudar a mudar as atitudes e os comportamentos individuais. A orientação auxilia as pessoas a 

aplicarem as informações sobre o uso do preservativo e IST ao seu contexto de vida, a decidir 
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usar ou não o preservativo, a desenvolver suas habilidades de comunicação e negociação e a 

aprender como utilizar adequadamente o preservativo (POPULATION INFORMATION 

PROGRAM, 2010). 

Tornando-se necessário que o enfermeiro assuma a sua função de educador e 

aproprie-se dessa ferramenta diferencial para a promoção da saúde que é a educação em 

saúde, oportunizando aos usuários o conhecimento adequado acerca da sífilis, as suas formas 

de transmissão, o seu diagnóstico, as suas consequências durante a gestação, o tratamento 

adequado e a importância da participação do parceiro nesse tratamento, para que os mesmos 

sejam capazes de desenvolver uma reflexão crítica e saibam fazer escolhas visando à 

promoção de sua saúde. 

A atenção à saúde deve ser direcionada para a promoção, proteção e recuperação 

da saúde dos usuários. E para alcançá-las é necessário o desenvolvimento de atividades 

educacionais que aumentem o nível de conhecimento dos pacientes e comunidade, permitindo 

a expansão de uma rede de cuidados visando a sua autonomia e a busca pela sua saúde.  

Evidencia-se a importância de articular as ações de educação em saúde como 

elemento produtor de um saber coletivo que traduz no indivíduo sua autonomia e 

emancipação para o cuidar de si, da família e do seu entorno (MACHADO et al., 2007). 

No entanto, verifica-se que as ações educativas ainda são, em grande parte, 

pautadas no modelo tradicional de transmissão de conhecimentos, caracterizadas por 

intervenções verticalizadas e pouco preocupadas com o desenvolvimento da autonomia dos 

sujeitos (SOUSA, 2008). Nas quais, o enfermeiro, como um detentor de conhecimento, 

presume que realizar ações de educação em saúde, seja uma função em que a transmissão 

unidirecional de informações para os usuários, aconteça em via única, desconsiderando o 

conhecimento prévio do cliente e impossibilitando a construção de um conhecimento de 

forma coletiva, com troca de conhecimento.  

Em estudo qualitativo realizado com oito enfermeiros da atenção básica do 

município de João Pessoa observou a partir de suas falas que os mesmos reconhecem a 

relevância da educação em saúde, porém essa percepção é restrita, e resume-se a palestras 

para os usuários em sala de espera e à formação de grupos educativos, nos quais se abordam 

várias doenças (TRIGUEIRO et al., 2009). 

Salienta-se que a educação em saúde visa conduzir não apenas conhecimentos 

cognitivos lineares, mas comportamentos e atitudes, incluindo a estimulação da participação 

comunitária em decisões de saúde, a fim de exercer o controle social indispensável à 

democracia (BACKES et al., 2007). 
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A atividade educativa como estratégia de promoção da saúde deve ter a sua 

abordagem sob a perspectiva do conhecimento do outro e ser entendida como um instrumento 

para uma assistência de Enfermagem de boa qualidade podendo ser realizada em todos os 

ambientes de atenção à saúde, desde o nível primário até o terciário, seja em escolas, 

ambiente de trabalho, presídios, clínicas, hospitais ou na comunidade. A educação em saúde 

deve ser pensada como um processo criativo, dialógico e de construção (REVELES; 

TAKAHASHI, 2007; LOPES; ANJOS; PINHEIRO, 2009). 

As ações de educação em saúde de forma construtiva e com a participação de 

todos os indivíduos envolvidos mostram-se como método efetivo para aquisição e 

compartilhamento de informações, possibilitando à clientela a execução de práticas favoráveis 

a sua saúde e seu bem-estar, porém de forma consciente, na qual as pessoas agem de forma 

crítica sobre fatores individuais e coletivos (LOPES; ANJOS; PINHEIRO, 2009). 

No entanto, as nossas atividades educativas ainda são direcionadas pela pedagogia 

de transmissão, visto que a abordagem se dá de forma verticalizada, onde os usuários são 

considerados verdadeiros tábulas rasas, sem levar em conta o seu conhecimento prévio, a sua 

cultura ou sua prontidão para aprender. Então, para promover uma melhoria desse panorama, 

torna-se urgente uma abordagem que possibilite e valorize a maior autonomia dos usuários na 

busca de sua promoção da saúde, onde os mesmos são capacitados para detectar os problemas 

reais e buscar para eles soluções originais e criativas. 

A Organização Mundial da Saúde apoia-se em quatro pilares para alcançar a 

eliminação da sífilis congênita: o processo deve ser impulsionado pelo país, considerando as 

condições culturais, epidemiológicas e de cuidados pré-natais específicas; deve-se adotar uma 

abordagem integrada, ligada a outros serviços de saúde para mães e recém-nascidos; aplicar 

uma abordagem baseada em direitos, dando às mulheres o direito à informação, 

aconselhamento e confidencialidade e a melhor utilização possível dos recursos disponíveis 

através da parceria e colaboração entre os serviços (OMS, 2008).  

Então, para promover, prevenir e cuidar de um indivíduo é necessária a união 

entre o conhecimento técnico-científico e a valorização das crenças e valores, propiciando 

uma maior interação com a realidade vivenciada pelo ser cuidado, considerando-se todos os 

determinantes sociais da saúde que influenciam no contexto de vida de cada indivíduo e as 

diversidades dos contextos socioculturais. 

Dessa maneira, ao falar-se de promoção da saúde tem-se automaticamente a 

associação com o protagonismo dos sujeitos como cidadãos de direitos que devem ser 

respeitados e que precisam ter sua autonomia resguardada.  
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A promoção da saúde visa assegurar a igualdade de oportunidades e proporcionar 

meios de capacitação que permitam a todas as pessoas realizarem completamente seu 

potencial de saúde. Então para promover a saúde e o empoderamento das gestantes e de seus 

parceiros, torna-se necessário que os profissionais de saúde compreendam as percepções e 

crenças de mulheres e comunidades em relação à saúde de mães e recém-nascidos, incluindo 

questões sobre: cuidados de saúde durante a gravidez e problemas de saúde de mulheres 

grávidas; o estigma associado às doenças sexualmente transmissíveis; o papel dos homens 

como motivadores ou barreiras à procura de cuidados de saúde; a dinâmica da tomada de 

decisões familiares; as preferências em cuidados durante a gravidez e as percepções da 

qualidade dos cuidados dos serviços de saúde. Tais conhecimentos são cruciais para criar 

estratégias apropriadas de educação em saúde e elevar os conhecimentos sobre saúde, doença 

e prevenção de doenças, possibilitando possíveis mudanças de comportamento de risco 

(OMS, 2008). 

Logo, para reduzir o número de casos de sífilis congênita, é necessária 

participação ativa dos enfermeiros e demais profissionais na realização de atividades de 

educação em saúde que abordem e incentivem as formas de prevenção da sífilis e outras IST. 

Cabe aos profissionais de saúde educar para uma melhor qualidade de vida.  Desta forma, a 

Enfermagem destaca-se por estar intimamente ligada ao ser humano e preocupada com o seu 

bem-estar, enquadrando-se no desafio de ações de Educação em Saúde que permitam 

incentivar a população à reflexão crítica de sua realidade e a promover uma mudança de 

comportamento.  
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Tipo de estudo 

 

O estudo foi desenvolvido em três fases: a primeira consistiu na elaboração de 

uma cartilha educativa, a segunda fase foi a sua validação de aparência e conteúdo e a última 

realizou-se a avaliação da cartilha educativa junto ao público-alvo para verificar seus efeitos 

no Conhecimento, Atitude e Prática (CAP), configurando-se em um estudo metodológico, 

associado a um estudo quase experimental. 

Inicialmente, foi elaborada e validada cartilha educativa intitulada “Como 

prevenir a transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos aprender!”. Para a realização dessa 

etapa do estudo, foram utilizadas as recomendações de uma pesquisa metodológica, a qual 

tem como foco o desenvolvimento, avaliação e aperfeiçoamento de instrumentos e estratégias 

metodológicas (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). Esse tipo de estudo tem como propósito 

elaborar, validar e avaliar os instrumentos e técnicas de pesquisa, tendo como meta a 

elaboração de um instrumento confiável que possa ser utilizado posteriormente por outros 

pesquisadores (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2014).   

Na área da Enfermagem, o estudo do tipo metodológico é empregado em 

pesquisas conduzidas por enfermeiros e está relacionada a técnicas e métodos para 

implementar projetos e documentar informações. O pesquisador, no desenvolvimento da 

pesquisa metodológica, se interessa em transformar um conhecimento construído para um 

formato legível e torná-lo sensível como uma ferramenta ou um protocolo de observação 

(LOBIONDO-WOOD; HABER, 2014).   

Após a fase de validação de conteúdo e aparência, a cartilha educativa foi aplicada 

junto a gestantes para verificar seus efeitos no controle da sífilis congênita. Tais efeitos nas 

gestantes foram comparados por meio da avaliação do Conhecimento, Atitude e Prática das 

mesmas antes e após a intervenção. 

Trata-se, portanto, de um estudo quase experimental, prospectivo, comparativo, 

do tipo antes e depois. Considera-se quase experimental porque envolve uma intervenção, 

mas não inclui a randomização. Além disso, neste estudo, o sujeito da pesquisa é o seu 

próprio controle, antes e após a atividade educativa (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011).  

Os delineamentos intragrupos que não incluem a randomização são úteis para 

certas questões de pesquisa. Em um delineamento de séries temporais, aferições são feitas 

antes e depois de cada participante receber a intervenção. Assim cada sujeito serve como seu 
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próprio controle na hora de avaliar os efeitos da intervenção. Isso significa que características 

inatas, como sexo, idade e fatores genéticos, não são meramente balanceados, sendo 

eliminadas como variáveis confundidoras (HULLEY et al., 2008). 

 

5.2 Local de estudo 

 

A etapa referente à validação de aparência da cartilha educativa pelo público-alvo 

ocorreu na Maternidade Escola Assis Chateaubriand – MEAC, maternidade de referência do 

Estado do Ceará, pertencente ao complexo Hospitalar da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Ceará – UFC, instituição vinculada ao SUS, onde são desenvolvidas 

atividades de média e alta complexidade, na atenção hospitalar e ambulatorial à mulher e ao 

recém-nascido. Sua missão é promover a formação de recursos humanos em ações de 

aprendizagem, ensino, pesquisa e extensão, realizando um serviço de excelência à mulher e 

recém-nascido e, em média, atende 500 gestantes mensalmente.   

A escolha deste local ocorreu por se tratar de uma maternidade de nível terciário, 

a qual concentra um maior número de notificações de sífilis congênita quando comparadas 

com outras maternidades de pequeno porte. 

Para a avaliação da cartilha junto às gestantes, o estudo foi desenvolvido na Casa 

de Parto Natural Lígia Barros Costa pertencente ao Centro de Desenvolvimento Familiar 

(Cedefam), unidade de saúde vinculada à Universidade Federal do Ceará (UFC), na qual se 

efetivam experiências de ensino, pesquisa e extensão. O Cedefam oferece assistência à saúde 

por meio de atividades realizadas por profissionais e estudantes de Enfermagem à 

comunidade do bairro Planalto do Pici e adjacências, na cidade de Fortaleza. Na assistência à 

saúde da mulher, atuam duas enfermeiras (que realizam o acompanhamento pré-natal, 

consultas de Enfermagem em Ginecologia, planejamento familiar e puericultura) e uma 

técnica de Enfermagem, além de professores do curso de Enfermagem, alunos que cumprem 

atividades curriculares e extracurriculares e residentes em Enfermagem Obstétrica. 

O incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento científico também são pontos fortes 

da dinâmica do Cedefam, uma vez que os profissionais que lá atuam se disponibilizam a 

contribuir para o crescimento da Enfermagem, bem como para o aprimoramento da 

assistência da própria instituição.  

A escolha deste local ocorreu por se tratar de uma unidade de saúde que presta 

assistência pré-natal seguindo as normatizações do Ministério da Saúde, assim como faz parte 

da rotina do serviço a realização de práticas educativas, na sala de espera, para as mulheres 
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que aguardam atendimento. Há reconhecimento pela população assistida e pelos profissionais 

de que esse espaço educativo revela-se como um local propício para fornecer informações 

relevantes à paciente antes da consulta e para compartilhar informações com pessoas que 

possuam necessidades de saúde em comum (RODRIGUES et al., 2012). 

 

5.3 Etapas do Estudo 

 

Considerando que a metodologia científica é imprescindível para garantir a 

qualidade da elaboração dos materiais educativos, no presente estudo, adotou-se como 

referencial metodológico os pressupostos e recomendações de Echer (2005), os quais 

explanam acerca das etapas do processo de construção de materiais didáticos para o cuidado 

em saúde.  

Segundo Echer (2005) o processo de construção de materiais educativos envolve 

as seguintes etapas: submissão do projeto ao comitê de ética em pesquisa; levantamento 

bibliográfico; elaboração do material educativo e qualificação ou validação do material por 

especialistas no assunto e representantes do público-alvo. 

Após a realização das etapas acima, a cartilha educativa foi aplicada junto a 

gestantes para verificar os seus efeitos no conhecimento, atitude e prática das mesmas 

relacionados ao controle da sífilis congênita.  

As representações gráficas das etapas do estudo, considerando que o mesmo 

consistiu em três fases: 1ª fase – construção da cartilha educativa, 2ª fase – validação de 

conteúdo e aparência e 3ª fase – avaliação da cartilha por meio da sua aplicação com gestantes 

e verificação dos seus efeitos antes e após a sua aplicação, encontram-se detalhadas na Figura 

2. 

 

Figura 2 - Fluxograma das etapas de construção e validação da Cartilha Educativa para o 

controle da sífilis congênita. Fortaleza, 2016. 
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Fonte: Elaborada pelas autoras. 
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5.3.1 1ª Fase: Construção da Cartilha Educativa 

 

5.3.1.1 Levantamento Bibliográfico 

 

Nesta etapa foi realizada busca nas principais publicações do Ministério da Saúde 

do Brasil acerca dos cuidados que as gestantes devem ter para evitar a transmissão vertical da 

sífilis, objetivando levantar as informações existentes para compor a cartilha educativa. 

Além disso, sabendo-se da necessidade de uma revisão de literatura sólida, 

específica e exaustiva para identificar as principais publicações acerca da temática e para 

embasar a formulação da cartilha educativa (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2014), optou-se 

por explorar o tema por meio de uma busca bibliográfica em livros, considerando a própria 

experiência dos pesquisadores envolvidos no estudo, bem como através de uma revisão 

integrativa acerca da temática, a qual os resultados estão dispostos no capítulo 4.2 referente à 

sustentação teórica.   

Feito isso, realizou-se a seleção e a organização de forma sistemática e 

cronológica das principais informações a serem abordadas no material educativo. 

 

5.3.1.2 Elaboração da Cartilha Educativa 

 

A cartilha educativa intitulada “Como prevenir a transmissão da sífilis de mãe 

para filho? Vamos aprender!”, aborda no seu conteúdo a evolução da doença, as suas formas 

de transmissão, as repercussões na gestação e os principais cuidados para a prevenção da 

transmissão vertical da sífilis.  

Com base no levantamento bibliográfico foram elaborados os textos, os quais 

foram escritos de forma clara e sucinta, com o objetivo de alcançar uma linguagem acessível 

ao público-alvo, bem como organizados de maneira coerente. 

Salienta-se que a linguagem das informações encontradas na literatura foi 

transformada, tornando-as acessíveis as camadas sociais predominantes no SUS, 

independentemente do grau de instrução das pessoas. Essa é, também, uma etapa de extrema 

importância, porque, muitas vezes, não se percebe a utilização de uma linguagem técnica, que 

só os profissionais da área compreendem, e as cartilhas são construídas para fortalecer a 

orientação aos familiares e pacientes, sendo, portanto, indispensável escrever numa linguagem 

que todos entendam (ECHER, 2005). 
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Além disso, foram selecionadas as informações importantes para constar no 

material, porque ele precisa ser atrativo, objetivo, não pode ser muito extenso, mas deve dar 

uma orientação significativa sobre o tema a que se propõe; precisa ser de fácil compreensão e 

atender às necessidades específicas de uma determinada situação de saúde para que as pessoas 

se sintam estimuladas a lê-lo. Portanto, é importante procurar ilustrar as orientações para 

descontrair, animar, torná-lo menos pesado e facilitar o entendimento, uma vez que, para 

algumas pessoas, as ilustrações explicam mais que muitas palavras (ECHER, 2005). 

Dessa forma, foi consultada uma especialista em desenho para confeccionar as 

figuras de modo atrativo, de fácil compreensão e condizentes com o contexto cultural do 

público-alvo. Os programas utilizados para confecção das ilustrações foram o Corel Draw 

Essentials para desenhar e Adobe Photoshop para colorir as figuras. À medida que a 

especialista em desenho elaborava as ilustrações, estas eram enviadas à pesquisadora para 

aprovação. Ao final, foi realizada a diagramação da cartilha e configuração das páginas por 

meio do programa Adobe Indesign.  

Para essa etapa de elaboração da cartilha foram consideradas as orientações de 

Moreira, Nóbrega e Silva (2003), as quais descrevem os aspectos relacionados com a 

linguagem, ilustração e layout que o profissional de saúde deve considerar para elaborar 

materiais educativos impressos, de modo a torná-los legíveis, compreensíveis, eficazes e 

culturalmente relevantes, conforme explicitado no Quadro 2: 

 

Quadro 2 - Distribuição dos aspectos relacionados a linguagem, ilustração e layout 

considerados para elaboração de materiais educativos impressos. Fortaleza, 2016. 

 

L
in

g
u

ag
em

 

• Serão apresentadas até, no máximo, cinco ideias principais, ou orientações de cuidados, por 

domínio, sendo evitadas listas longas, uma vez que os leitores, principalmente aqueles com 

pouca habilidade, geralmente esquecem itens de listas muito longas; 

• Cada tema será desenvolvido completamente, somente então seguirá para o tema seguinte; 

• Será declarado claramente o que se espera da cliente; 

• As ações serão apresentadas numa ordem lógica; 

• Serão incluídas apenas as informações necessárias, para a leitora compreender e seguir a 

mensagem; 

• As ações positivas serão destacadas, dizendo à leitora o que ela deve fazer e não o que ela não 

deve fazer; 

• Serão informados às clientes os benefícios que elas terão com a leitura do material; 

• Sempre que possível, serão utilizadas palavras curtas, e sentenças pouco extensas; 

• Será utilizada voz predominantemente ativa, como também, palavras com definições simples 

e familiares; 

• Serão evitados termos técnicos e científicos, abreviaturas e siglas, porém quando for 

necessário utilizá-los serão devidamente explicadas suas definições; 

• Será deixado espaço em branco no fim do material destinado a anotações de dúvidas, 

questionamentos e pontos importantes; 
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Il
u

st
ra

çõ
es

 

 • Serão selecionadas ilustrações que ajudem a explicar ou enfatizar pontos e ideias importantes 

do texto; 

• Serão evitadas ilustrações abstratas e que tenham apenas função decorativa no texto, como 

também desenhos e figuras estilizadas; 

• Será ilustrado a ação ou comportamento esperado ao invés do que deve ser evitado; 

• Serão utilizados desenhos de linha simples que funcionam melhor para ilustrar um 

procedimento; 

• Serão usadas ilustrações apropriadas à leitora, evitando-se ilustrar material dirigido ao público 

com motivos infanto-juvenis;  

• Serão empregadas ilustrações de boa qualidade e alta definição, para tal, estas ilustrações 

serão realizadas por um profissional da área de design gráfico; 

• Não serão utilizadas caricaturas; 

• Serão utilizados símbolos e imagens familiares ao público alvo, que permitem às pessoas se 

identificarem com a mensagem; 

• Serão consideradas nas ilustrações apresentadas, características raciais e étnicas do público-

alvo; 

• As ilustrações serão dispostas de modo fácil, para o leitor segui-las e entendê-las, próximas 

aos textos aos quais elas se referem; 

• Setas ou círculos serão empregados para destacar informações-chave na ilustração; 

L
ay

o
u

t 
e 

D
es

ig
n

 

• Será utilizada fonte 14, no mínimo. Pois o material destina-se ao público adulto; 

• Serão utilizadas fontes para os títulos dois pontos maiores que as do texto; 

• Textos apenas com fontes estilizadas e maiúsculas serão evitados, pois dificultam a leitura; 

• Negrito será empregado apenas para os títulos ou destaques; 

• As cores serão usadas com sensibilidade e cautela para não supercolorir, o que deixaria o 

material visualmente poluído. Impressão preta sobre fundo claro é mais fácil de ler; 

• Será utilizada impressão fosca (papel e tinta), pois reduz o brilho e melhora a legibilidade; 

• Será confeccionada capa com imagens, cores e textos atrativos; 

• A mensagem principal e o público-alvo serão mostrados na capa, permitindo que a leitora 

capte a mensagem principal apenas por sua visualização; 

• Serão sinalizadas adequadamente os domínios, usando recursos como títulos, subtítulos, 

negritos e marcadores para facilitar a ação desejada e a lembrança; 

• As palavras ou ideias-chave serão colocadas no início da frase ou da proposição; 

• Será apresentada uma ideia completa numa página ou nos dois lados da folha, pois se o leitor 

tem que virar a página, no meio da mensagem, ele pode esquecer a primeira parte; 

• As ideias serão organizadas no texto, na mesma sequência em que o público-alvo irá usá-las; 

• Será limitada a quantidade de texto na página, visto que nem todos os leitores terão 

capacidade de ler e interpretar apenas com palavras escritas. 
Fonte: Moreira, Nóbrega e Silva (2003). 

 

Selecionados o conteúdo e as figuras, procedeu-se à diagramação, construção do 

layout e confecção da primeira versão da cartilha, conforme etapas visualizadas na Figura 3. 
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Figura 3 - Descrição gráfica das etapas de construção da 1ª versão da cartilha educativa. 

Fortaleza, 2016. 

 

 

 

 Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

5.3.2 2ª Fase: Validação da Cartilha Educativa 

 

A etapa de validação do material educativo visa à avaliação do mesmo. 

Recomenda-se que esse processo deve ser realizado por profissionais de saúde especialistas 

na área temática do material e por indivíduos portadores do evento abordado no mesmo 

(ECHER, 2005). Dessa forma, a validação da cartilha em estudo se deu mediante a análise 

dos juízes especialistas no assunto e do público-alvo. 

Além da validade de conteúdo e de aparência, Doak, Doak e Root (1996) 

reforçam a importância da avaliação de materiais educativos como uma forma de avaliar a 

dificuldade e adequação dos materiais escritos. Os mesmos autores ressaltam a utilização 

dentre os métodos citados do instrumento americano Suitability Assessment of Materials 

(SAM) como um dos instrumentos que pode ser utilizado para avaliação de materiais 

educativos impressos. O SAM aborda uma avaliação mais rigorosa e quantificada de 
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materiais, a ser utilizado em qualquer meio. Neste sentido, o presente estudo também realizou 

a avaliação do material construído por meio do uso do instrumento SAM.  

Estudos realizaram a avaliação de materiais educativos com a utilização do SAM, 

visto tratar-se de um instrumento que foi construído em 1993 e validado com 172 

profissionais de saúde de vários países e culturas (TUOT et al., 2013; LEBRUN et al., 2013; 

TAYLOR-CLARKE et al., 2012).  

 

5.3.2.1 Validação pelos juízes especialistas 

 

Após a construção da primeira versão, a cartilha foi submetida ao processo de 

validação de conteúdo e aparência. A validação aumenta a confiabilidade do produto e 

possibilita a utilização do mesmo em larga escala. 

A análise dos juízes tem como objetivo avaliar conteúdo e aparência da cartilha. A 

validade de aparência ou de face trata-se de uma forma subjetiva de validar um instrumento, 

consistindo no julgamento quanto à clareza e compreensão (LOBIONDO-WOOD; HABER, 

2014), contudo sabe-se que esse tipo de validade não deve ser utilizado de maneira isolada 

(WILLIAMSON, 1981). 

Dessa forma, realizou-se também a validade de conteúdo, a qual verifica se os 

conceitos estão representados de modo adequado, bem como se os itens ou textos do 

instrumento são representativos dentro do universo de todo o produto (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2011).  

A validação por meio da análise de juízes é relevante, pois experts expressam para 

o pesquisador informações fundamentais para a condução da validação de conteúdo, tendo em 

vista que provêm retroalimentação construtiva sobre a qualidade do que está sendo validado, 

bem como oferecem sugestões para aperfeiçoamento (RUBIO et al., 2003). 

Nessa etapa, a cartilha foi submetida a avaliação por um grupo de juízes 

especialistas na temática em estudo. Quanto ao número ideal de juízes para o processo de 

validação, a literatura é diversificada e não existe um número padronizado para tal. Por isto 

neste estudo optou-se por utilizar a recomendação de Lopes, Silva e Araújo (2012) que propõe 

a seguinte fórmula para o cálculo do número de proficientes: 

 

 

n = Zα2 x P x ( 1 - P )  = 1,962 x 0,85 x 0,15  = 22 

E2                                        0,152 
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Onde " Zα " refere-se ao nível de confiança adotado, "P " representa a proporção 

esperada de especialistas indicando a adequação de cada item, e "E" representa a diferença 

proporcional aceitável em relação ao que seria esperado, considerando Zα = 1,96 (intervalo de 

confiança de 95%), P= 85% e 15 % de erro, tem-se um número de 22 juízes especialistas. 

O período de coleta de dados dessa etapa foi no mês de julho de 2016. A seleção 

dos juízes foi por meio da amostragem de rede ou bola de neve, a qual é utilizada quando a 

população consiste de pessoas com características que podem ser difíceis de serem 

encontradas, como nesse caso em que se exigem características muito específicas dos juízes. 

Assim, após identificar-se um sujeito que se enquadrava nos critérios de elegibilidade 

estabelecidos, foi solicitado ao mesmo que indicasse outros possíveis participantes, tratando-

se, portanto, de uma amostragem por conveniência (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011).  

Para a validação de conteúdo, faz-se necessário que os juízes sejam experts na 

área de interesse, pois somente assim são capazes de avaliar adequadamente a relevância de 

conteúdo dos itens submetidos (JOVENTINO, 2010). 

No entanto, tem-se observado que muitas pesquisas vêm recorrendo a uma 

diversidade de critérios para definir a inclusão da amostra de juízes. Assim, em estudo de 

levantamento bibliográfico acerca dos requisitos estabelecidos para classificação de experts, 

identificou-se que a maioria dos autores têm utilizado os critérios de Fehring (1994) com 

adaptações, porém outros autores foram também citados para embasar os critérios de seleção 

(MELO et al., 2011), tais como Jasper (1994), o qual listou os seguintes atributos para expert: 

possuir habilidade/ conhecimento adquiridos pela experiência; possuir 

habilidade/conhecimento especializado que torna o profissional uma autoridade no assunto; 

possuir habilidade especial em determinado tipo de estudo; possuir aprovação em um teste 

específico para identificar experts; possuir classificação alta atribuída por uma autoridade. 

É importante frisar que, independente do que se deseja validar, é essencial que o 

pesquisador direcione seus critérios aos objetivos do estudo, bem como observe as limitações 

da temática sob investigação, respeitando os requisitos necessários para considerar um 

profissional expert (MELO et al., 2011). 

Nesta investigação foi estipulado que os profissionais devem atender, 

minimamente, a dois dos requisitos em questão para serem identificados como especialistas 

na área temática de interesse. Para isto, características específicas referentes a cada um dos 

requisitos citados foram estabelecidas, de forma a contemplá-los adequadamente. O 

atendimento, por parte do profissional, a pelo menos uma das características específicas 



80 

 

instituídas para determinado requisito estabeleceu que este pode ser adequadamente 

contemplado.  

O quadro 3 apresenta o conjunto de requisitos para definição de especialistas 

recomendado por Jasper (1994), bem como as respectivas características referentes a cada 

requisito, elaboradas especialmente para o presente estudo, e adotadas para identificar e 

selecionar os peritos na área de interesse.  

 

Quadro 3 - Distribuição do conjunto de requisitos para definição de profissional especialista 

proposto por Jasper (1994) e respectivas características estabelecidas para a identificação e 

seleção dos peritos avaliadores da validade de conteúdo. Fortaleza, 2016.  

 
REQUISTO CARACTERÍSTICA 

 

 

 

Possuir habilidade/ conhecimento 

especializado que torna o 

profissional uma autoridade no 

assunto. 

- Ter sido palestrante convidado em evento científico 

nacional ou internacional da área de Saúde, especificamente 

Transmissão vertical da Sífilis, Assistência Pré-natal, 

Tecnologias Educativas; 

- Ter orientado trabalho(s) acadêmico(s) de Pós-Graduação 

Stricto sensu (Mestrado ou Doutorado) com temática(s) 

relativa(s) à área de Transmissão vertical da Sífilis, 

Assistência Pré-natal, Tecnologias Educativas; 

- Possuir título de mestre, com dissertação em temática 

relativa à área de Saúde, especificamente Transmissão 

vertical da Sífilis, Assistência Pré-natal, Tecnologias 

Educativas; 

- Participação em mesas redondas de eventos científicos da 

área de Saúde, especificamente Transmissão vertical da 

Sífilis, Assistência Pré-natal, Tecnologias Educativas; 

- Possuir título de doutor, com tese em temática relativa à 

área de Saúde, especificamente Transmissão vertical da 

Sífilis, Assistência Pré-natal, Tecnologias Educativas. 

 

 

Possuir habilidade/ conhecimento 

adquirido(s) pela experiência. 

 

-Ter experiência profissional assistencial junto a gestantes, 

pelo período mínimo de quatro anos; 

- Ter experiência docente na área de Saúde de Transmissão 

vertical da Sífilis, Assistência Pré-natal, Tecnologias 

Educativas, pelo período mínimo de quatro anos; 

- Ter experiência na realização de atividades individuais e 

coletivas de promoção à saúde de gestantes.  

 

 

- Ter experiência no desenvolvimento de pesquisas 

científicas na área de Saúde, especificamente estudos de 

desenvolvimento ou metodológicos. 

- Ter autoria em artigo(s) científico(s) de estudos de 
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Possuir habilidade especial em 

determinado tipo de estudo. 

desenvolvimento ou metodológicos publicado(s) em 

periódico(s) com fator de impacto; 

- Participação em banca(s) avaliadora(s) de trabalho(s) 

acadêmico(s) de Pós-Graduação Stricto sensu (Mestrado ou 

Doutorado) que envolvam estudos de desenvolvimento ou 

metodológicos. 

Possuir aprovação em um teste 

específico para identificar experts. 

-Ser profissional reconhecido pelo Conselho Federal de 

Enfermagem como Enfermeiro Obstetra ou titulado em 

exame específico mediante comprovação de longa atuação na 

Enfermagem Obstétrica e comprovação da mesma pela 

Associação Brasileira de Enfermagem Obstétrica 

(ABENFO). 

 

Possuir classificação alta atribuída 

por uma autoridade. 

- Ter recebido, de instituição científica conhecida, 

homenagem/ menção honrosa de reconhecimento como 

autoridade na área de Transmissão vertical da Sífilis, 

Assistência Pré-natal, Tecnologias Educativas; 

- Possuir trabalho(s) premiado(s) em evento(s) científico(s) 

nacional(is) ou internacional(is), cujo(s) conteúdo(s) seja(m) 

referente(s) à área temática Transmissão vertical da Sífilis, 

Assistência Pré-natal, Tecnologias Educativas. 

 

Os juízes que atingiram a pontuação mínima, ou seja, um total de 55 experts, 

foram convidados a participar do estudo através de Carta Convite (Apêndice A), via correio 

eletrônico ou pessoalmente, a qual constava os objetivos da pesquisa. Em seguida, aqueles 

que aceitaram participar da pesquisa, receberam um kit composto por: 1. Procedimento 

Operacional Padrão para avaliação dos juízes (POP), adaptado de Teles (2011) (Apêndice B); 

2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice C); 3. Instrumento de 

validação (Apêndice D) e 4. Instrumento de avaliação (Anexo A) e 5. Cartilha educativa.  

Os juízes realizaram a avaliação da cartilha no próprio domicílio, ou em outro 

local mais conveniente, sendo estabelecido um prazo de 15 dias para que o mesmo realizasse 

a análise, preenchesse o instrumento de avaliação e os devolvesse à pesquisadora via correio 

eletrônico ou pessoalmente. Destaca-se que obedeceram ao prazo estabelecido, um total de 22 

juízes, integrando a amostra necessária. 

O atendimento aos critérios de seleção dos juízes foi verificado por meio do 

instrumento de validação, o qual possui uma parte destinada à caracterização da trajetória 

profissional (Apêndice D), além de consulta aos seus currículos disponibilizados pela 

Plataforma Lattes do portal do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). 
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O instrumento de validação da cartilha (Apêndice D) foi apresentado em escala de 

Likert, cujo resultado mostra a equivalência de conteúdo. Nesse momento, as figuras e os 

textos da cartilha foram avaliados em três critérios: clareza da linguagem, pertinência prática 

e relevância teórica (PASQUALI, 2010). Além disso, o instrumento contém uma coluna 

destinada às sugestões dos juízes.  

Para auxiliar no preenchimento adequado, os juízes receberam instruções quanto 

aos critérios analisados: clareza da linguagem (considera a linguagem utilizada nos itens, 

tendo em vista as características da população respondente. A linguagem de cada figura e 

texto da cartilha é suficientemente clara, compreensível e adequada para a população); 

pertinência prática (analisa se cada figura e texto possui importância para a cartilha) e 

relevância teórica (considera o grau de associação entre as figuras e textos). As respostas 

foram avaliadas segundo grau de concordância aos critérios, de forma que 1 representa 

“pouquíssima”, 2 representa “pouca”, 3 representa “média”, 4 representa “muita” e 5 

representa “muitíssima”.  

Para análise da validade de conteúdo da cartilha educativa, foi utilizado o Índice 

de Validade de Conteúdo (IVC), calculado com base em duas equações matemáticas: I-CVI 

(Level Content Validity Index) – validade de conteúdo dos itens individuais e o S-CVI (Scale 

Level Contend Validity Índex) – média dos resultados dos índices de validade de conteúdo 

resultando em um IVC geral (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). O IVC varia de -1 a 1 e 

considera-se válido o item cuja concordância entre os juízes seja igual ou maior que 0,80 

(NORWOOD, 2006). 

O IVC mede a proporção ou porcentagem de juízes que estão em concordância 

sobre determinados aspectos do instrumento e de seus itens. Permite inicialmente analisar 

cada item individualmente e depois o instrumento como um todo. Este método emprega uma 

escala tipo Likert com pontuação de um a quatro. Portanto, para o cálculo do IVC considerou-

se 1 e 2 como “não é relevante”, 3 como “item necessita de grande revisão”, 4 como “item 

necessita de pequena revisão” e 5 como “item relevante”. Dessa forma, o escore foi calculado 

pela soma de concordância dos itens 3 ou 4, conforme apresentado na fórmula abaixo: 

(ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

 

IVC = número de respostas “3” ou “4”   

Número total de respostas      
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Ressalta-se, desta forma, que 0,8 é o valor mínimo como critério de decisão de 

permanência do item avaliado. Assim, essa informação não significa afirmar que os 

especialistas concederam os mesmos escores em suas avaliações, mas houve relativa 

harmonia entre os escores de um especialista em relação aos dos demais (ORIÁ,2008). 

Para a avaliação da cartilha foi utilizado um instrumento adaptado e validado por 

Sousa, Turrini e Poveda (2015), denominado Suitability Assessment of Materials (SAM – 

Avaliação de Adequação de Materiais), direcionado aos juízes especialistas (Anexo A), o qual 

é composto, inicialmente, pelos dados de identificação do juiz (titulação, tempo de formação, 

tempo de atuação na área, participação em grupos/projetos de pesquisa e produção científica), 

seguido por 22 itens inclusos em seis fatores que contemplam os seguintes domínios de 

avaliação: conteúdo; linguagem adequada para população; ilustrações gráficas; layout e 

tipografia; estimulação para aprendizagem e motivação; e adequação cultural. E para cada 

item das seis categorias avaliadas, foi atribuída classificação de “superior”, “adequado” ou 

“inadequado”. 

De posse dos instrumentos, os dados obtidos foram compilados no programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0. Utilizou-se o teste exato de 

distribuição binominal, para estimar proporção de juízes que concordaram com a pertinência 

da cartilha. Foi considerada pertinente a proporção de 0,8 (80%) de concordância, tal qual a 

estimada para o IVC, com nível de significância de 5%. Desta forma, obteve-se concordância 

entre os juízes, com significância estatística para os resultados, p<0,05.  

O teste de coeficiente Alfa de Cronbach foi utilizado para análise da consistência 

interna na opinião dos proficientes a respeito das questões. Utilizou-se o teste 

individualmente, através do agrupamento de itens pertinente a cada questão. Adotou-se ainda 

o coeficiente de Alfa de Cronbach para análise da consistência interna da opinião dos juízes 

em cada dimensão, com valor mínimo aceitável de 0,7 (LOBIONDO-WOOD; HABER; 

2014). 

Posteriormente, procedeu-se à avaliação descritiva e qualitativa das sugestões dos 

juízes especialistas, as quais foram em sua maioria acatadas, estabelecendo a versão que foi 

posteriormente implementada junto ao público-alvo. 

Os resultados do questionário dissertativo foram organizados com base na síntese 

das respostas, de modo que a análise foi feita de maneira descritiva e discutida segundo a 

literatura pertinente.  

Os dados obtidos pela aplicação do questionário SAM foram organizados no 

programa Excel. Os escores do SAM são avaliados como “superior”, valendo 2 pontos; 
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“adequado”, 1 ponto; e “inadequado”, 0 ponto, conforme critérios objetivos incluídos no 

instrumento que possibilitam tanto o cálculo da média dos valores quanto a análise percentual. 

Assim, de acordo com a quantidade de fatores que fizeram parte do instrumento, foi feita 

análise percentual dos escores alcançados, conforme orienta Doak, Doak e Root (1996), de 

modo que, se a cartilha alcançar de 70% a 100% dos escores, será considerada material 

educativo “superior”; de 40 a 69%, “adequado”; e de 0 a 39%, “inadequado”.  

A Figura 4 ilustra o processo de validação de conteúdo e aparência. 

 

Figura 4 - Representação gráfica do processo de validação de conteúdo e aparência da 

cartilha. Fortaleza, 2016. 

 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
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5.3.2.2 Validação pelo público-alvo 

 

A validação da cartilha junto aos indivíduos que vivenciam ou vivenciaram o 

tema nele abordado é uma atitude necessária, uma vez que os mesmos são o foco da atividade 

educativa que se pretende realizar. Trata-se de um momento de suma importância, em que se 

possibilita verificar o que não foi compreendido, o que deve ser acrescentado ou aperfeiçoado, 

além de se perceber a distância entre o que foi exposto e o que foi apreendido pelo público-

alvo (FONSECA et al., 2004). A inclusão de pessoas leigas assegura a correção de frases e 

termos que não estão muito claros (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

Diante disso, o público-alvo foi consultado a fim de se realizar a validação de 

aparência da cartilha educativa, sendo constituído por gestantes ou puérperas com VDRL ou 

teste rápido para sífilis reagente, de acordo com a recomendação de Echer (2005) de que a 

validação deve ocorrer com sujeitos portadores do evento abordado. 

A coleta de dados ocorreu no mês de agosto de 2016 e tais mulheres foram 

captadas na Maternidade Escola Assis Chateaubriand – MEAC, uma maternidade de 

referência do Estado do Ceará, vinculada ao Sistema Único de Saúde - SUS, de nível 

terciário, a qual concentra um maior número de notificações de sífilis congênita quando 

comparada com outras maternidades de pequeno porte.  

Foi selecionada para essa etapa uma amostra de 11 mulheres, segundo 

recomendações de Pasquali (1998) e Vianna (1982). E semelhante ao número de mulheres do 

público-alvo que participaram da validação de aparência de um estudo de elaboração e 

validação de cartilha educativa (TELES, 2011). Ressaltando-se que o número ímpar de 

sujeitos é utilizado em busca de evitar empates nas respostas e nos questionamentos dúbios 

(OLIVEIRA; FERNANDES; SAWADA, 2008; NASCIMENTO et al., 2015).  

Os critérios de inclusão nessa fase foram: as gestantes e puérperas possuírem 

VDRL ou teste rápido para sífilis reagente; as gestantes estarem realizando acompanhamento 

pré-natal ou as puérperas estarem no alojamento conjunto da instituição selecionada durante o 

período de coleta de dados. O critério de exclusão foi a mulher apresentar estado de saúde 

físico ou mental comprometido de modo a inviabilizar a avaliação da cartilha. 

As mulheres foram selecionadas durante o período de coleta de dados na 

instituição de realização do estudo de forma aleatória conforme a demanda, sendo, portanto, 

uma amostragem consecutiva. Inicialmente, houve a leitura do TCLE (APÊNDICE E) pela 

pesquisadora junto com as participantes, e, após o consentimento em participar do estudo, foi 

lido também em conjunto com a responsável pelo estudo o POP (APÊNDICE F), adaptado de 
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Teles (2011), o qual aborda as instruções para a devida avaliação da cartilha educativa, a fim 

de sanar quaisquer dúvidas. Em seguida, a cartilha foi lida em conjunto com a pesquisadora e, 

por fim, o instrumento de coleta de dados para avaliação da cartilha foi aplicado pela própria 

investigadora (APÊNDICE G). A duração da coleta de dados teve uma duração individual de 

aproximadamente 20 a 30 minutos. 

Para a coleta de dados dessa etapa, foi utilizado um instrumento (APÊNDICE G), 

construído por Nascimento et al. (2015), adaptado (DOAK; DOAK; ROOT, 1996; 

NEGRETTO; ALMEIDA; DAL PIZZOL, 2011) e validado, o qual contempla os domínios: 

compreensão, atratividade, autoeficácia, aceitabilidade cultural e persuasão do material 

educativo. Ainda neste formulário, há um checklist quanto à clareza, à relevância e ao grau de 

relevância das páginas da cartilha educativa, contendo também um espaço destinado para 

sugestões (DODT, 2011), além da caracterização sociodemográfica e gineco-obstétricos das 

mulheres. 

Quanto à validade de aparência realizada pelo público-alvo, utilizou-se o Índice 

de Concordância (IC) entre os participantes, por meio do percentil simples. Foram 

considerados validados os itens que obtiveram nível de concordância mínimo de 80%, 

conforme recomendações de Polit; Beck e Hungler (2011). 

Após realizar os ajustes pertinentes ao processo de validação, aplicou-se o índice 

de legibilidade de Flesch (ILF), para garantir o uso de uma linguagem coerente para o 

público-alvo. A legibilidade de um texto refere-se à facilidade com que ele pode ser lido. 

Diversas características interferem no processo de leitura do texto, como o vocabulário 

utilizado e a estrutura das frases (SILVA; FERNANDES, 2009). Para tanto, foram criadas 

fórmulas para determinar de maneira objetiva a legibilidade de um texto, dentre elas, o teste 

de Flesch. O referido índice possibilitou avaliar o nível de dificuldade de leitura da cartilha 

educativa e a escolaridade necessária para leitura desta (BASTABLE, 2010). 

A adaptação do ILF para o português resultou na classificação em quatro níveis de 

dificuldade de leitura, conforme observado no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Interpretação dos valores obtidos com o Índice de Legibilidade de Flesch 

(adaptação para textos em português). Fortaleza, 2016. 

 

ILF% DIFICULDADE DE LEITURA ESCOLARIDADE APROXIMADA 

75 ˧ 100  Muito fácil  Até 4ª série (ensino fundamental)  

50˧ 75  Fácil  Até 8ª série (ensino fundamental)  

25 ˧ 50  Difícil  Ensino médio ou universitário  

0 ˧ 25  Muito difícil  Áreas acadêmicas específicas  

Fonte: NUNES; OLIVEIRA; JÚNIOR (2000). 

 

O teste foi aplicado em cada página da cartilha e, posteriormente, na cartilha 

completa, adotando-se como referência os seguintes índices apresentados no quadro acima. 

Para avaliação do ILF, foi utilizado o Revisor Gramatical Automático para o Português – 

ReGra, programa desenvolvido por uma equipe de linguistas e profissionais da área de 

computação do Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional (NILC) da Escola de 

Engenharia de São Carlos – USP, o qual está incluso nas versões do Microsoft Office 

2000/2003. O ReGra identifica a estrutura sintática da sentença. Sua pretensão não é entender, 

mas extrair e oferecer opções gramaticais corretas de construção (NUNES; OLIVEIRA; 

JÚNIOR, 2000). 

O ILF aceitável para a presente cartilha foi de 50 a 100%, permitindo uma leitura 

fácil/muito fácil. Dessa forma, após a elaboração textual da cartilha, foi realizada a medida do 

ILF de cada domínio. Caso a medida fosse inferior a 50, o tópico seria reelaborado, 

procurando-se reduzir as frases e substituir palavras. 

 

5.3.3 3ª Fase: Avaliação dos efeitos da Cartilha Educativa: CAP das gestantes antes e 

após a intervenção 

 

Após a devida validação de conteúdo e aparência foi realizada uma intervenção 

educativa voltada à prevenção da transmissão vertical da sífilis junto a gestantes durante a 

assistência pré-natal. Os efeitos dessa intervenção foram avaliados por meio da comparação 

dos resultados quanto ao conhecimento, atitude e prática das participantes, antes e após a 

aplicação da cartilha educativa. Salienta-se que as participantes foram avaliadas em três 

momentos, ou seja, antes da intervenção, imediatamente após a intervenção e com 7 dias após 

a realização da mesma por meio de contato telefônico.  
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O período de coleta de dados foi de setembro de 2016 e a população do estudo foi 

composta pelas gestantes atendidas no Cedefam, a qual no ano de 2014 correspondeu a 183 

gestantes. A seleção da amostra obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: as gestantes 

estarem realizando acompanhamento pré-natal na instituição selecionada durante o período de 

coleta de dados. O critério de exclusão foi a mulher apresentar estado de saúde físico ou 

mental comprometido. 

Para estimativa do tamanho amostral, utilizou-se uma fórmula baseada no teste de 

Qui-quadrado de McNemar. Este é usado para analisar frequências (proporções) de duas 

amostras relacionadas, isto é, tem como objetivo avaliar a eficiência de situações “antes” e 

“depois”, em que cada indivíduo é utilizado como seu próprio controle (ARANGO, 2009). A 

fórmula é assim descrita:  

 

 
 

 

Para o cálculo, foram adotados os seguintes parâmetros: coeficiente de confiança 

de 95%, poder estatístico de 80%, proporção de pares que não sofreria alteração com a 

aplicação da atividade educativa de 50% (adotou-se este valor por se considerar o 

desconhecimento deste parâmetro) e uma mudança de proporção de pelo menos 20% entre 

pares de observações para se rejeitar a hipótese de nulidade (ou seja, não haver diferença entre 

as proporções antes e após o desenvolvimento da atividade educativa), onde Zα = 1,96; Zβ = 

80%; PA = 0,2; qA =0,8; PD= 0,5. Após os cálculos, a amostra foi estimada em 40 

participantes. 

As mulheres foram selecionadas durante o período de coleta de dados na 

instituição de realização do estudo de forma aleatória conforme a demanda, sendo, portanto, 

uma amostragem consecutiva. Inicialmente, houve a leitura do TCLE (APÊNDICE H) pela 

pesquisadora junto com as participantes, e, após o consentimento em participar do estudo, foi 

aplicado o CAP (APÊNDICE I) antes da intervenção educativa para identificar o 

conhecimento, atitude e prática prévios relacionados a prevenção da transmissão vertical da 

sífilis. Em seguida, foi aplicada a intervenção educativa, com a disponibilização da cartilha 

educativa “Como prevenir a transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos aprender!”. 

Finalizando com a aplicação novamente do CAP, para identificar os efeitos da intervenção. 
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Após sete dias da intervenção, por meio de contato telefônico, a pesquisadora reaplicou o 

CAP. 

A opção pela aplicação do inquérito CAP ocorreu pelo fato de possibilitar medir o 

que a população sabe, pensa e atua frente a um determinado problema. A metodologia CAP 

permite diagnosticar uma população a partir do seu conhecimento, da sua atitude e da sua 

prática. No entanto, ainda não há um consenso quanto à definição destes termos e à sua 

análise, apesar de um número expressivo de estudos que a utiliza (KALIYAPERUMAL, 

2004). 

No presente estudo, adotou-se os conceitos estabelecidos a partir de estudos 

similares (MARINHO et al., 2003; KALIYAPERUMAL, 2004), conforme segue: 

• Conhecimento – Significa recordar fatos específicos (dentro do sistema 

educacional do qual o indivíduo faz parte) ou a habilidade para aplicar fatos específicos para a 

resolução de problemas ou, ainda, emitir conceitos com a compreensão adquirida sobre 

determinado evento. 

• Atitude – É, essencialmente, ter opiniões. É, também, ter sentimentos, 

predisposições e crenças, relativamente constantes, dirigidos a um objetivo, pessoa ou 

situação. Bem como preconceitos que podem permear o tema. 

• Prática – É a tomada de decisão para executar a ação. Relaciona-se aos domínios 

psicomotor, afetivo e cognitivo – dimensão social. 

A metodologia CAP permite um levantamento de dados que proporcionam a 

identificação dos melhores caminhos para a formulação de futuras estratégias 

intervencionistas a serem aplicadas no grupo estudado. Tal metodologia vem sendo 

empregada mundialmente em estudos com as mais diversas populações, visando medir o que 

elas sabem, de que forma pensam e como agem frente a um determinado problema 

(PORTUGAL, 2002). 

Reconhece-se que noções básicas sobre o nível de conhecimento, atitude e prática 

permitem que estratégias educativas sejam desenvolvidas de forma adequada às necessidades 

de determinada população, levando a um processo mais eficaz de mudança de comportamento 

(KALYAPERUMAL, 2004). 

Além disso, a referida metodologia também pode ser utilizada para o diagnóstico 

da comunidade após ações educativas, verificando-se as mudanças incorporadas nos níveis de 

conhecimento, atitude e prática, a fim de levar a um processo mais eficiente de 

conscientização do tema abordado, uma vez que irá permitir um programa de vigilância 
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adaptado mais adequadamente às necessidades da comunidade (SANTOS; CABRAL; 

AUGUSTO, 2012). 

Dessa forma, o instrumento de coleta de dados referente à parte de identificação e 

do inquérito CAP (APÊNDICE I) foi elaborado pela autora embasada pelas informações 

fornecidas pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2007b), bem como no conhecimento e na 

experiência da mesma.  

A versão inicial do inquérito foi submetida à apreciação de especialistas (juízes), 

com experiência na aplicação do inquérito CAP, para validá-lo quanto à aparência e conteúdo. 

O critério de seleção desses juízes foi possuir pelo menos a publicação de um artigo científico 

em periódico com “Qualis”, no qual se aplicou o referido inquérito segundo recomendações 

de Valente (2014).  

Os três juízes foram identificados por via on-line pelo site de busca Google, 

utilizando o termo “inquérito CAP” e através da consulta aos seus currículos disponibilizados 

pela Plataforma Lattes do portal do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Estes foram convidados por meio de carta convite (APÊNDICE J), 

encaminhada por correio eletrônico, na qual constava os objetivos do estudo e a justificativa 

do processo de apreciação. 

Após aceitarem participar, foi enviado o TCLE (APÊNDICE K), o inquérito CAP 

(APÊNDICE I) e o instrumento de avaliação do inquérito (APÊNDICE L), no qual foram 

avaliados os seguintes critérios: extensão do inquérito; clareza das perguntas; formato das 

perguntas; adequação das opções de respostas; adequação da visualização da apresentação; 

sequência lógica da apresentação; apropriação do material aos aspectos socioculturais do 

público alvo; e suficiência do conteúdo. Os especialistas atribuíram para cada critério notas 1 

(totalmente adequado), 2 (adequado), 3 (parcialmente adequado) ou 4 (inadequado) 

(VALENTE, 2014). 

Os três juízes foram do sexo feminino, com idades 29, 30 e 34 anos. Todas eram 

enfermeiras e atuavam na área saúde da mulher, com tempo de formação de 5, 7 e 10 anos, 

sendo todas doutoras em enfermagem e docentes. 

Após a avaliação das juízas, verificou-se que os critérios 1, 4, 5, 6 e 8 foram 

considerados totalmente adequados. Apenas os critérios 2, 3 e 7 foram avaliados como 

parcialmente adequados por uma juíza. Dessa forma, foram realizados alguns ajustes na 

linguagem para tornar mais clara e compreensível pelo público-alvo. 

Com as alterações sugeridas pelos juízes realizadas, construiu-se a versão final do 

inquérito CAP, aplicado às participantes do estudo. 
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Estudos que aplicaram o CAP utilizaram diferentes formas de valorar as variáveis 

segundo as três categorias. No presente estudo, o conhecimento, a atitude e a prática acerca da 

prevenção da transmissão vertical da sífilis foram avaliados da seguinte forma, utilizando-se 

os itens de avaliação de escalas likert apresentadas na Classificação dos Resultados de 

Enfermagem (Nursing Outcomes Classification - NOC) (MOORHEAD; JOHNSON; MAAS, 

2008), sendo estas três dimensões avaliadas com base na seguinte estrutura (VALENTE, 

2014). 

- Conhecimento: foi avaliado por meio de sete questões de quatro itens cada, 

sendo um correto, dois incorretos e um item “não sei”. Cada acerto recebeu um ponto na 

avaliação. Desta forma, o total de escores variou de 0 a 7. Portanto, o conhecimento foi 

avaliado como: nenhum (a participante não obteve nenhum acerto); limitado (a participante 

obteve de 1 a 2 acertos); moderado (a participante obteve 3 acertos); substancial (a 

participante obteve de 4 a 5 acertos); e extenso (a participante obteve de 6 a 7 acertos). 

Destaca-se que para a realização do teste de McNemar, considerou-se conhecimento 

inadequado, as participantes que obtiveram avaliação nenhum, limitado e moderado; e 

adequado, as que obtiveram avaliação substancial e extenso. 

- Atitude: essa dimensão foi avaliada por meio de seis itens tipo Likert com cinco 

níveis ordinais (concordo plenamente, concordo em parte, não tenho opinião, discordo em 

parte e discordo plenamente). Logo, a atitude foi assim avaliada: nunca positiva (a 

participante demonstrou atitude não favorável em todos os itens); raramente positiva (a 

participante demonstrou atitude favorável em pelo menos um dos itens); às vezes positiva (a 

participante demonstrou atitude favorável em pelo menos 2-3 itens); muitas vezes positiva (a 

participante demonstrou atitude favorável em pelo menos 4 itens); e consistentemente positiva 

(a participante demonstrou atitude favorável em pelo menos 5-6 itens). Para efetuar o teste de 

McNemar, considerou-se atitude inadequada, as participantes que obtiveram avaliação nunca 

positiva, raramente positiva e às vezes positiva; e adequada, as que obtiveram avaliação 

muitas vezes positiva e consistentemente positiva. 

- Prática: foi avaliada através de quatro questões de dois itens como resposta (sim 

ou não). Cada resposta condizente com as recomendações do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2007a) recebeu um ponto na avaliação. Desta forma, o total de escores variou de 0 a 4. 

Portanto, a prática foi avaliada como não adequada (quando a participante deixou de seguir 

todas as recomendações da prática correta; levemente adequada (a participante deixou de 

seguir três recomendações da prática correta); moderadamente adequada (a participante 

deixou de seguir duas recomendações da prática correta); substancialmente adequada (a 
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participante deixou de seguir apenas uma das recomendações da prática correta); e totalmente 

adequada (a participante seguiu todas as recomendações da prática correta). Para a execução 

do teste de McNemar, considerou-se prática inadequada, as participantes que obtiveram 

avaliação não adequada, levemente adequada e moderadamente adequada; e adequada, as que 

obtiveram avaliação substancialmente adequada e totalmente adequada. 

Quanto aos dados do inquérito CAP, os mesmos receberam uma análise 

exploratória que consta de testes estatísticos descritivos, frequências absolutas e relativas, 

médias, medianas e desvios-padrão, apresentados por meio de tabelas e gráficos e discutidos 

de acordo com a literatura pertinente ao tema. Contou-se com o apoio de um profissional 

estatístico para a análise dos dados obtidos. Os testes estatísticos foram selecionados 

conforme a necessidade da análise dos dados, com o intuito de alcançar os objetivos 

propostos, dentre os quais: o teste não-paramétrico de Kuskal Wallis para comparação de 

variáveis quantitativas; o teste qui-quadrado de Pearson para análise de associação entre 

variáveis categóricas; o teste de McNemar para determinar se proporções pareadas são 

diferentes e o teste de diferença de médias (teste t de Student) para avaliar a diferença das 

médias de conhecimento, atitude e prática antes e após a intervenção educativa.  

 

5.4 Aspectos éticos da pesquisa 

 

Inicialmente, o estudo foi cadastrado no Relatório Brasileiro de Pesquisa Clínica e 

submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa via Plataforma Brasil, sendo 

aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Universidade Federal do Ceará (PROPESQ), 

segundo o parecer nº 1.615.683 (ANEXO A).  

Foram considerados os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, de 

acordo com o preconizado pela Resolução Nº 466/12 do Ministério da Saúde, ressaltando-se a 

assinatura (ou digitais) do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de todos os 

participantes do estudo (experts e mulheres), sendo-lhes garantido o anonimato; a liberdade de 

continuar ou não participando da pesquisa e o esclarecimento sobre a relevância de sua 

participação (BRASIL, 2012c). O estudo não fez distinção de credo, etnia e/ou estigma social 

na seleção dos participantes recrutados. 

Além disso, seguindo a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, 

sob a ótica do indivíduo e das coletividades, foram incorporados ao estudo os quatros 

referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça com o 

intuito de assegurar os direitos e deveres correspondentes à comunidade científica e aos 
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sujeitos da pesquisa, levando em consideração o respeito pela dignidade e proteção dos 

direitos humanos de forma consistente (UNESCO, 2005). 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados estão apresentados em quatro tópicos, de acordo com os objetivos 

deste estudo. No primeiro, estão descritos os resultados relativos ao processo de construção da 

cartilha educativa; no segundo, a validação de aparência e conteúdo da cartilha pelos juízes 

especialistas; o terceiro tópico se refere à validação de aparência pelo público-alvo e por 

último tem-se o quarto tópico que consiste na avaliação dos efeitos da cartilha educativa junto 

às gestantes. 

6.1 Processo de construção da cartilha educativa 

O interesse pelo tema “tecnologia educativa na prevenção da transmissão vertical 

da sífilis” emergiu com base em estudos prévios realizados pela pesquisadora. O primeiro, 

intitulado “Avaliação da incidência da sífilis congênita no Estado do Ceará” observou 

acentuada elevação no número de casos de sífilis congênita notificados no Ceará entre 2000 e 

2009, identificando como principais pontos frágeis da assistência e prevenção da sífilis: atraso 

das sorologias solicitadas às gestantes no pré-natal; investigação inadequada dos casos de 

sífilis na gravidez; tratamento inadequado da gestante e não realização do tratamento do 

parceiro (COSTA, 2010).  

Diante de tais achados, realizou-se o segundo estudo intitulado “Conhecimento, 

atitude e prática dos enfermeiros acerca do controle da sífilis na gestação”, identificando 

como principais lacunas e dificuldades percebidas pelos enfermeiros que os impedem de agir 

efetivamente no controle da sífilis congênita, a demora dos resultados dos exames de VDRL, 

visto que o resultado dos exames em tempo oportuno é essencial para a adoção dos protocolos 

disponíveis; a dificuldade de convocar o(s) parceiro(s) e a sua adesão ao tratamento, assim 

como o início tardio do pré-natal (COSTA, 2012). 

Com base nos resultados dessas pesquisas e de vasta leitura sobre o assunto, 

percebeu-se a necessidade da criação de uma tecnologia educativa voltada para essa temática, 

a fim de proporcionar maior conhecimento, autonomia e empoderamento das mulheres e seus 

parceiros em relação à prevenção da transmissão vertical da sífilis.  

Optou-se pela confecção de um material escrito, no caso, uma cartilha educativa, 

pois não se identificou a produção de material semelhante na literatura avaliada, além de 

levar-se em consideração a facilidade de acesso desse tipo de material ao público nos diversos 

níveis educacionais e socioeconômicos. 
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Santos, Sousa e Turrini (2012) afirmam que materiais educativos impressos 

contribuem para o processo de ensino-aprendizagem, pois oferecem informações de fácil 

acesso, possibilitando a portabilidade, flexibilidade e disseminação das informações.  

A seguir, tem-se a descrição dos passos seguidos no processo de construção da 

cartilha em estudo. 

 

6.1.1 Levantamento bibliográfico: seleção e organização cronológica do conteúdo 

 

O primeiro passo do processo de construção da cartilha correspondeu ao 

levantamento de conteúdo. Para tanto, realizou-se intensa busca de pesquisas nacionais e 

internacionais publicadas nas bases de dados LILACS, PubMed e CINAHL; banco de teses; 

livros e publicações do Ministério da Saúde do Brasil. 

Realizou-se busca das principais publicações do Ministério da Saúde que 

tratassem da prevenção da transmissão vertical da sífilis e publicações relacionadas ao tema, 

sendo utilizadas as cinco publicações descritas no Quadro 5 para subsidiar o conteúdo da 

cartilha. 

Quadro 5 – Distribuição das publicações do Ministério da Saúde do Brasil que subsidiaram o 

conteúdo da cartilha “Como prevenir a transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos 

aprender!”. Fortaleza, 2016. 

 

Referência Título 

BRASIL, 

2006a 

Diretrizes para controle da sífilis congênita: manual de bolso 

BRASIL, 

2007a 

Protocolo para a prevenção de transmissão vertical de HIV e sífilis: manual 

de bolso 

BRASIL, 

2007b 

Protocolo para a prevenção de transmissão vertical de HIV e sífilis. 

BRASIL, 

2010 

Sífilis: Estratégias para Diagnóstico no Brasil. 

BRASIL, 

2015c 

Caderno de boas práticas: o uso da penicilina na Atenção Básica para a 

prevenção da sífilis congênita no Brasil. 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Ao realizar tal levantamento foram verificadas poucas publicações do Ministério 

da Saúde relacionadas com a temática, fato bastante desanimador, visto tratar-se de um 
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importante problema de saúde pública, sendo alarmante a necessidade de ações efetivas para o 

seu controle. 

Além disso explorou-se o tema por meio de uma busca bibliográfica em livros, 

considerando a própria experiência dos pesquisadores envolvidos no estudo, bem como 

através de uma revisão integrativa acerca da temática, cujos resultados estão dispostos no 

tópico 4.2 deste estudo, referente à revisão de literatura. Vale destacar que através dos 

achados da revisão integrativa, as publicações referentes a prevenção da transmissão vertical 

da sífilis por meio de tecnologias educativas foram bem escassas, com a predominância de 

estudos que utilizaram importantes ferramentas educativas para a prevenção da transmissão 

vertical do HIV. Tais estudos foram selecionados para compor a amostra da referida revisão, 

visto tratar-se de tecnologias, estratégias e intervenções replicáveis para a prevenção de outras 

infecções sexualmente transmissíveis, tais como a sífilis. 

Estudos que tratam da validação de materiais educativos trazem o levantamento 

bibliográfico como uma das etapas do processo de desenvolvimento dos mesmos. 

Demonstrando ser uma fase essencial, visto a necessidade de aprofundar o tema abordado, de 

trazer conhecimentos atualizados e garantir a fidedignidade das informações (CASTRO et al., 

2007; COSTA et al., 2013; DODT; XIMENES; ORIÁ, 2012; REBERTE; HOGA; GOMES, 

2012; TELES, 2011). 

O levantamento de conteúdo sobre a temática é essencial para definir conceitos, 

descrever o conteúdo com clareza e fundamentação teórica, sendo relevante a realização de 

uma reflexão sobre o assunto em questão e ações que possam auxiliar no desempenho do 

autocuidado (ECHER, 2005). 

Feito isso, houve a seleção das principais informações a serem abordadas na 

cartilha. Em seguida, realizou-se a leitura minuciosa e fichamento do material selecionado. 

Assuntos semelhantes oriundos de diversas bibliografias foram condensados em um mesmo 

tópico, tornando-o mais completo.  

O material fichado proporcionou riqueza de informações. No entanto, por se tratar 

de materiais científicos, as informações vinham dotadas de termos técnicos, havendo a 

necessidade de serem decodificados e transformados em uma linguagem simples, lúdica e 

acessível ao senso comum. 

As informações descritas na cartilha foram organizadas em sequência lógica de 

raciocínio de forma a retratar sucintamente o que é a Sífilis Congênita e os cuidados 

necessários para evitá-la.  
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O conteúdo abordado foi organizado em domínios, mantendo a coerência das 

informações abordadas em cada domínio, tendo em vista que o material precisa apresentar 

riqueza de informações aliada à objetividade. Dessa forma, agrupou-se o conteúdo nos 

seguintes domínios: Apresentação; O que é a Sífilis?; Como descobrir se você tem sífilis?; 

Como você pode evitar a Sífilis Congênita?; Como é o tratamento da Sífilis?; Qual a 

importância do tratamento do parceiro?; Vamos resumir as informações da cartilha por meio 

de Perguntas e Respostas?; Fechamento da cartilha. 

6.1.2 Elaboração da cartilha 

 

Nesse segundo passo de construção da cartilha, realizou-se, inicialmente, a 

elaboração textual, seguido da confecção das ilustrações e finalizou-se com a diagramação. 

 

Elaboração textual 

 

A partir da seleção do conteúdo e sabendo-se a sequência dos domínios da 

cartilha, iniciou-se a elaboração textual. Buscou-se aliar um conteúdo rico em informações, 

porém objetivo, e com linguagem acessível a todos as camadas sociais e níveis de instrução. 

Após selecionar o conteúdo, elaborou-se o roteiro da cartilha educativa, 

definindo-se as informações a serem apresentadas nos textos, as figuras ideais e a sua melhor 

localização e as personagens para compor o contexto geral da cartilha. 

Nessa fase de elaboração do material educativo, além do conteúdo da cartilha, 

algumas características precisam ser ponderadas: linguagem, organização do material, layout 

e tipografia, ilustrações, aprendizagem e motivação (DOAK; DOAK; ROOT, 1996; IVNIK; 

JETT, 2008). 

Em relação à linguagem, destaca-se a necessidade de um texto breve, direto, com 

linguagem simples e compreensível (DOAK; DOAK; ROOT, 1996; FONSECA et al., 2004). 

Deve-se selecionar uma linguagem acessível para os mais variados níveis educacionais, 

evitando a linguagem científica e utilizando ilustrações que complementem a mensagem do 

texto escrito. Todo esse cuidado é para minimizar as interpretações errôneas ou dúbias, pois 

no momento da leitura pode ser que o leitor não tenha um profissional qualificado para sanar 

suas dúvidas (SOUSA et al., 2003; FREITAS; CABRAL, 2008). 

Enfatiza-se que uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos pesquisadores é 

transformar a linguagem científica em linguagem popular sem comprometer a qualidade da 
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informação, pois a área da saúde traz vocabulário técnico muito presente e peculiar. No 

entanto, sendo os materiais educativos uma comunicação escrita, a informação repassada deve 

ser clara e de fácil entendimento (TELES, 2011). 

Os conteúdos organizados e transformados em mensagens precisam ter o discurso 

direto, de modo a possibilitar o intercâmbio de comunicação efetiva, para que o receptor 

compreenda a mensagem, favorecendo a identificação e a formação de vínculo com o leitor 

(VASCONCELLOS-SILVA; RIVERA; CASTIEL, 2003). 

Ademais, a partir das recomendações de Moreira, Nóbrega e Silva (2003) quanto 

aos aspectos relacionados com a linguagem para elaboração de materiais educativos 

impressos, na cartilha em estudo, foram evitados termos técnicos e científicos, abreviaturas e 

siglas. Porém quando foi necessário utilizá-los foram devidamente explicadas suas definições, 

bem como houve predomínio de palavras com definições simples e familiares. 

Priorizou-se a utilização de palavras e sentenças curtas, sendo apresentadas até, no 

máximo, cinco orientações de cuidados por domínio, sendo evitadas listas longas, de modo a 

torná-las compreensíveis e eficazes (MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 2003). 

Tais peculiaridades foram observadas e consideradas, visto que uma informação 

de fácil entendimento melhora o conhecimento e a satisfação do paciente, desenvolve suas 

atitudes e habilidades, facilita a sua autonomia, promove sua adesão, torna-o capaz de 

entender como as próprias ações influenciam no seu processo saúde-doença e favorece a sua 

tomada de decisão (MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 2003). 

Outro aspecto relevante é a organização do material, o qual precisa ser estruturado 

de forma lógica, iniciando com as informações mais importantes. Salienta-se, também, que o 

layout e a tipografia podem estimular o interesse do leitor (IVNIK; JETT, 2008). 

Em relação a esses aspectos, a cor é um importante fator na comunicação visual 

gráfica. Por isso, devem-se utilizar cores atraentes para despertar a atenção do leitor (DOAK; 

DOAK; ROOT, 1996). Em relação à letra, é necessário utilizar fonte de fácil compreensão e 

de tamanho adequado. Deve-se evitar utilizar palavras em maiúsculo, por estas passarem a 

impressão de que se está gritando, e o itálico pode dificultar a leitura. O negrito pode ser 

utilizado para destacar algumas palavras, porém com moderação (IVNIK; JETT, 2008). 

Frente a tais recomendações, e considerando que a forma como o texto aparece no 

material também pode interferir na habilidade de leitura, selecionou-se estilos de letras 

simples e de fácil leitura (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). Utilizou-se a fonte Times New 

Roman em tamanho 14 para as informações contidas no texto e fonte Bell Gothic Std Black 

tamanho 24 para os capítulos. Na capa, optou-se pela fonte Berlin Sans FB tamanho 28 para o 
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título e Times New Roman em tamanho 18 para o subtítulo. As partes do texto que se buscava 

alertar para algum ponto foram ressaltadas em negrito, utilizando a cor vermelha no sinal 

chamativo de “atenção”. 

Figura 5 - Ilustração representativa do sinal chamativo de “atenção” utilizado na cartilha 

“Como prevenir a transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos aprender!”. Fortaleza, 

2016. 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Elaborada pelas autoras. 

Em relação às informações contidas na cartilha, foram selecionadas as mais 

relevantes e que são necessárias para promover a sensibilização da mulher e de seu parceiro 

quanto à importância da prevenção da transmissão vertical da sífilis, contemplando desde a 

definição da doença, sinais e sintomas, diagnóstico, tratamento e cuidados necessários para 

evitar a sífilis congênita. 

Iniciou-se a cartilha pela capa, na qual consta o título “Como prevenir a 

transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos aprender!. O título aproxima o leitor da 

temática e permite prontamente a compreensão da finalidade ou objetivo da cartilha. Além 

disso, apresenta-se a imagem dos personagens, a gestante e seu companheiro saindo de uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS), enfatizando a importância do casal estar envolvido 

ativamente nas medidas preventivas abordadas na cartilha, com o apoio dos profissionais da 

UBS. O casal, demonstra a importância da participação do companheiro na assistência pré-

natal e que o mesmo tem o direito de acompanhar a gestante e ser envolvido no processo 

gravídico-puerperal ativamente, garantindo o seu direito de ser cuidado (realização de 

consultas, exames e acesso a informações) antes, durante e depois da gestação, realidade 

conhecida como "pré-natal do parceiro". 

Assim, há necessidade do setor saúde estar aberto às mudanças sociais e cumprir 

amplamente com o seu papel de educador e promotor da saúde. As gestantes constituem o 

foco principal do processo de aprendizagem, porém, não se pode deixar de atuar, também, 

entre companheiros e familiares. A posição do homem na sociedade está mudando tanto 
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quanto os papéis tradicionalmente atribuídos às mulheres. Portanto, os serviços devem 

promover o envolvimento dos homens, discutindo a sua participação responsável nas questões 

da saúde sexual e reprodutiva (BRASIL, 2012b). 

Durante a elaboração da cartilha buscou-se retratar a realidade do cotidiano das 

famílias, pois os indivíduos que participam de alguma abordagem educativa tornam-se mais 

propensos a adotarem novos comportamentos quando existe uma relação de confiança e 

proximidade com a sua realidade (LIMA et al., 2014). Dessa forma, um material bem 

elaborado e com informações de fácil entendimento repercute em maior conhecimento e 

satisfação do paciente, favorecendo o desenvolvimento de ações para a tomada de decisões 

(POMMIER; GUEVEL; JOURDAN, 2010). 

Após a capa, tem-se a folha de rosto, ficha catalográfica e sumário. Na página de 

apresentação, a personagem que representa uma enfermeira, apresenta-se e ressalta o 

conteúdo da cartilha e público-alvo. Esse tópico é finalizado com um convite à leitura e 

aquisição de novos conhecimentos de maneira didática e lúdica. 

A versão inicial da cartilha foi dividida em 10 domínios, cujos conteúdos estão 

descritos a seguir: 

 

1. Apresentação: esse domínio objetivou contextualizar a temática da cartilha, explicar o 

que é a transmissão vertical da sífilis em uma linguagem simples e mostrar o panorama atual 

de elevadas taxas de sífilis congênita, sensibilizando o leitor para a importância do controle 

desse agravo. Além disso, houve a apresentação da enfermeira, a qual é uma das personagens 

da cartilha que conduz a explicação sobre o tema de uma forma didática, tentando estabelecer 

uma relação de confiança e empática com o leitor. Buscou-se ainda informar às clientes os 

benefícios que elas terão com a leitura do material e a importância de anotar as dúvidas e tirá-

las com um profissional durante a sua consulta de pré-natal. Ressaltando a importância de se 

estabelecer a parceria entre o leitor e os profissionais de saúde da Unidade Básica de Saúde. 

Sabe-se que existem duas condições para a construção da aprendizagem 

significativa: a existência de um conteúdo potencialmente relevante e a adoção de atitude 

favorável para a aprendizagem, ou seja, a postura própria do aprendiz que permite estabelecer 

associações entre os elementos novos e aqueles presentes na sua estrutura cognitiva (MITRE 

et al., 2008). Dessa forma, é necessário que haja uma associação entre a disponibilização de 

um material bem elaborado, objetivo, didático e acessível, juntamente com a prontidão para 

aprender do leitor. 
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Durante a apresentação a enfermeira convida o leitor para aprender os novos 

conhecimentos propostos pela cartilha, estabelecendo um diálogo com o mesmo. Estratégia 

recomendada pela Strategic and Proactive Communication Branch (2009), visto que a 

interação é uma forma eficaz de aumentar o sucesso dos materiais de ensino. Quando o 

público interage com as informações fornecidas, eles são mais propensos a lembrar e agir 

diante de uma determinada informação. 

 

Figura 6 - Ilustração representativa do primeiro domínio da cartilha “Como prevenir a 

transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos aprender!”. Fortaleza, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                   

 

 

                              Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

2. O que é a Sífilis?: no qual é abordado o conceito da sífilis, informando-se que é uma 

doença causada por uma bactéria transmitida durante as relações sexuais desprotegidas. 

Ressaltou-se também que a transmissão pode ocorrer em qualquer tipo de relação sexual, seja 

oral, vaginal ou anal. Nesse contexto, aproveitou-se para destacar a importância da utilização 

do preservativo masculino ou feminino como barreira de proteção contra a sífilis e outras 

infecções sexualmente transmissíveis.  
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Visto que em Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas relacionada às IST 

e Aids na População Brasileira de 15 a 64 anos (PCAP), a porcentagem de pessoas que 

relataram o uso de preservativos regularmente foi insatisfatória. O uso do preservativo na 

última relação sexual, nos últimos 12 meses, foi de 35,1%, mas o uso de preservativos em 

todas as relações sexuais caiu para 19,4% com parceria fixa e atingiu 45,7% com parceiro 

casual (BRASIL, 2011a). 

Além disso, na presente cartilha optou-se por utilizar a sigla Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST), visto que essa nova terminologia passou a ser adotada em 

substituição à expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), objetivando alertar a 

população sobre a possibilidade de ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e 

sintomas, o que aponta para estratégias de atenção integral, eficaz e resolutiva (BRASIL, 

2015d). 

Em pesquisa qualitativa realizada com 20 puérperas com VDRL reagente no 

município de Fortaleza, identificou-se o quanto o conhecimento sobre sífilis é incipiente, visto 

que apenas duas puérperas citaram claramente que se trata de uma IST. Todavia vale ressaltar 

que todas as depoentes relacionaram a prevenção da sífilis ao uso do preservativo, o que 

indiretamente vincula a sífilis como uma IST (VÍCTOR et al., 2010). 

Além disso, torna-se inquietante não apenas a falta de conhecimento sobre o 

assunto por parte das entrevistadas, mas o comportamento que assumem de não adoção de 

práticas preventivas relacionadas às IST (FONTE et al., 2012). 

Isto demonstra a necessidade de estratégias de educação em saúde consistentes e 

efetivas junto a esse público-alvo para que as mesmas tenham o conhecimento adequado 

quanto à sífilis e suas repercussões, principalmente na gestação, e a partir disso, possam tomar 

suas próprias decisões embasadas e empoderadas quanto à adoção de uma vida sexual 

saudável. 

Diante da presente e significativa desinformação das gestantes quanto às formas 

de transmissão e prevenção das IST tem-se uma propensão ao aumento da vulnerabilidade 

individual e social à infecção. Sendo necessário um reforço do processo educativo como uma 

atividade imprescindível durante o pré-natal, não apenas como uma assistência que vise a 

prevenção das IST/AIDS e outras patologias, mas como uma ação que busca emancipar o 

indivíduo, tornando-o protagonista da própria saúde (FONTE et al., 2012). 
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Figura 7 - Ilustração representativa do segundo domínio da cartilha “Como prevenir a 

transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos aprender!”. Fortaleza, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

3. Quais os sintomas da sífilis?: nesse domínio a enfermeira Camila explica de forma 

simples os estágios clínicos da doença, assim como os sinais e sintomas presentes em cada 

estágio: sífilis primária, secundária, latente e terciária. Além disso, destaca-se a característica 

clínica da doença de ser bastante silenciosa. Fato que dificulta ainda mais o diagnóstico e a 

adesão ao tratamento por parte da mulher e de seu parceiro.   

Frequentemente, as mulheres dão pouca importância à sífilis na gestação e, em 

decorrência do estágio da sífilis em que se encontram, os sinais e sintomas podem estar 

ausentes ou não perceptíveis, o que as levam a não considerar a doença como um agravo 

importante para a sua saúde e a de seu filho. Por essa razão, muitas mulheres não se motivam 

para aderir ao tratamento e adotar práticas sexuais seguras, mesmo depois da definição do 

diagnóstico (SILVA et al., 2010). 
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O fato de a sífilis manifestar-se silenciosamente faz com que muitas pessoas com 

essa IST não procurem tratamento, porque são assintomáticas ou têm sinais e sintomas leves e 

não percebem as alterações. Além disso, algumas pessoas sintomáticas podem preferir tratar-

se por conta própria ou procurar tratamento em farmácias ou junto a curandeiros tradicionais. 

Mesmo aqueles que buscam atendimento na unidade de saúde podem não ter o diagnóstico 

correto ou em tempo hábil, impossibilitando o tratamento correto e a quebra da cadeia de 

transmissão da doença (BRASIL, 2015d). Frente a essa problemática, as gestantes e seus 

parceiros precisam ter esse conhecimento para uma tomada de decisão consciente, 

possibilitando possíveis mudanças de comportamento. 

Os usuários dos serviços devem receber informações sobre a doença e ser 

convencidos de que a prevenção e o tratamento podem resultar em benefícios importantes 

para a sua saúde (OMS, 2008). 

É evidente a lacuna na qualidade da assistência pré-natal, no que diz respeito à 

difusão de conhecimento sobre sífilis adquirida e sífilis congênita entre as mulheres. A 

pobreza, o baixo nível de escolaridade e o desconhecimento sobre a doença apontam para a 

necessidade de reformular a abordagem das mulheres sobre as IST, de maneira que elas 

possam compreender os aspectos que envolvem a transmissão de agravos à saúde e a 

importância do tratamento na prevenção da transmissão vertical de doenças, particularmente 

da sífilis congênita, visto que a mesma pode gerar dor e sofrimento para mães e filhos 

internados logo após o nascimento (SILVA et al., 2010). 
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Figura 8 - Ilustrações representativas do terceiro domínio da cartilha “Como prevenir a 

transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos aprender!”. Fortaleza, 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

4. O que é a Sífilis Congênita?: apresenta a definição de sífilis congênita como a 

transmissão da doença da gestante para  seu bebê por meio da placenta, podendo trazer graves 

consequências para a criança. Tal contexto cria a oportunidade de se fazer um diálogo entre a 

enfermeira e a personagem gestante objetivando tirar as suas dúvidas em relação as 

consequências da doença para a saúde de seu filho, tais como o risco de abortamento e 

malformações fetais. 

Em gestantes não tratadas ou tratadas inadequadamente, pode ocorrer a 

transmissão vertical da doença, sendo mais frequentemente intraútero, com taxa de 

transmissão de até 80%. Embora a transmissão também possa ocorrer na passagem do feto 

pelo canal do parto. A probabilidade da infecção fetal é influenciada pelo estágio da sífilis 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 haver consequências severas, 
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como abortamento, parto pré-termo, manifestações congênitas precoces ou tardias e/ou morte 

do recém-nascido (BRASIL, 2015d). 

Dessa forma, percebe-se a importância de se iniciar o pré-natal precocemente, 

possibilitando um diagnóstico e tratamento em tempo hábil, e diminuindo o tempo de 

exposição do feto à infecção. 

Ainda há um desconhecimento por parte das mulheres quanto à possibilidade de 

transmissão vertical da sífilis e as suas repercussões para o recém-nascido. Tal realidade é 

vista até mesmo entre puérperas que estão internadas para acompanhar o tratamento de seus 

filhos com sífilis congênita. Demonstrando a necessidade de haver um processo de 

comunicação mais efetivo entre os profissionais e as gestantes durante as consultas de pré-

natal, pois não podem, simplesmente, solicitar exames, sem antes fornecer informações sobre 

a finalidade e a importância da realização dos mesmos (VÍCTOR et al., 2010). 

 

Figura 9 - Ilustrações representativas do quarto domínio da cartilha “Como prevenir a 

transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos aprender!”. Fortaleza, 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Elaborada pelas autoras. 
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5. Como descobrir se você tem sífilis?: esse domínio se destina a esclarecer sobre os 

exames para o diagnóstico da sífilis, sendo informado que pode ser feito da maneira 

convencional, conhecido como VDRL (exame de sangue na veia) ou através do teste rápido 

(com uma gota de sangue do dedo).  Além disso, aborda-se os momentos em que se deve 

realizar o teste, durante o pré-natal no primeiro e terceiro trimestre da gestação e na 

maternidade, antes do parto. Ao final do domínio, é mencionada a possibilidade de o resultado 

do exame ser positivo, significando que a pessoa tem sífilis e precisa realizar o tratamento 

indicado pelo profissional de saúde.  

De uma forma geral, a utilização de testes sorológicos permanece como sendo a 

principal forma de se estabelecer o diagnóstico da sífilis, os quais são divididos em testes não-

treponêmicos (VDRL, RPR) e treponêmicos (Teste rápido, TPHA, FTA-Abs, ELISA). Dentre 

as estratégias de controle de sífilis congênita destacam-se a garantia de que todas as gestantes 

recebam assistência pré-natal e a triagem de sífilis seja incluída como rotina a todas as 

mulheres e aos parceiros; e que seja realizado VDRL como rotina na primeira consulta na fase 

inicial da gestação, no início do terceiro trimestre gestacional e no momento do parto 

(BRASIL, 2007b). 

Existem desvantagens dos testes laboratoriais convencionais, tais como 

operacionalização mais complexa, necessidade de profissionais especializados em laboratório, 

infraestrutura física e máquinas apropriadas. Adicionado ao longo prazo para entrega dos 

resultados desses testes, pode levar o indivíduo a se desinteressar pela realização e retorno 

para pegar o resultado do teste, levando à consequente perda deste pelo sistema de saúde.   

Para tentar driblar tais dificuldades e ampliar o acesso ao diagnóstico, os testes 

rápidos estão sendo amplamente disponibilizados e utilizados nas unidades de saúde, por 

serem práticos e de fácil execução, com leitura do resultado em, no máximo, 30 minutos 

(BRASIL, 2010).  

Em 2011, após o lançamento da estratégia “Rede Cegonha”, estabeleceu-se a 

implantação dos testes rápidos de triagem da sífilis no âmbito da Atenção Básica, no intuito 

de promover um diagnóstico precoce desse agravo nas gestantes e o início oportuno das ações 

de prevenção, com vistas à eliminação da sífilis congênita, bem como à redução de óbitos 

materno-infantis evitáveis (BRASIL, 2015a). 

No entanto, encontra-se ainda dificuldade para real implantação desses testes na 

prática assistencial. Um dos entraves para implantação adequada do teste rápido de sífilis nas 

unidades de atenção primária em saúde consiste no desconhecimento dos profissionais e 

gestantes acerca dos protocolos que preconizam a utilização desse método diagnóstico. 
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Pesquisa realizada no município do Rio de Janeiro-Brasil, envolvendo 102 profissionais de 

saúde, com objetivo de verificar o CAP dos profissionais de saúde que atuam na assistência 

pré-natal em relação ao manejo da sífilis na gestação, constatou que apenas 68,7% dos 

mesmos apresentavam conhecimento adequado sobre o teste rápido de sífilis (DOMINGUES 

et al., 2013b). 

Vale salientar que quando o teste rápido for utilizado como triagem, nos casos 

reagentes, uma amostra de sangue deverá ser coletada e encaminhada para realização de um 

teste não treponêmico. Em caso de gestante, o tratamento deve ser iniciado com apenas um 

teste reagente, treponênico ou não treponêmico, sem aguardar o resultado do segundo teste 

(BRASIL, 2007b). 

Baseado nessa informação da literatura, adicionou-se ao final dessa página um 

quadro de atenção indicando que caso o resultado do exame seja reagente, significa que a 

mulher tem sífilis e que precisa realizar o tratamento indicado pelo profissional de saúde. 

Tem-se como definição de caso de sífilis em gestante: gestante que apresente teste 

não treponêmico reagente com qualquer titulação e teste treponêmico reagente, 

independentemente de qualquer evidência clínica de sífilis, realizados durante o pré-natal; 

gestante com teste treponêmico reagente e teste não treponêmico não reagente ou não 

realizado, sem registro de tratamento prévio (BRASIL, 2015d).  
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Figura 10 - Ilustração representativa do quinto domínio da cartilha “Como prevenir a 

transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos aprender!”. Fortaleza, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

6. Como posso evitar a Sífilis Congênita?: destina-se a apresentar de forma objetiva as 

ações necessárias para a prevenção da transmissão vertical da sífilis, tais como: realizar o 

acompanhamento pré-natal; fazer os exames solicitados durante o pré-natal; mostrar os 

resultados para os profissionais de saúde; caso o resultado seja positivo, realizar o tratamento 

completo; comunicar ao parceiro, pois ele precisa realizar o tratamento concomitante com a 

gestante caso o seu exame também seja reagente; e adotar práticas sexuais seguras, utilizando 

preservativo. Além disso, visto que muitas vezes as informações relacionadas com a 

prevenção da transmissão vertical do HIV são mais disseminadas do que a sífilis, optou-se por 

acrescentar um diálogo entre a enfermeira e a gestante, no qual se orienta que o aleitamento 

materno não é contraindicado nos casos de sífilis, excetuando-se quando há lesões sifilíticas 

na região das mamas. 
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Diante das várias falhas observadas na assistência, tais como o início tardio do 

pré-natal, quebra na continuidade do cuidado com mudança de unidade de saúde durante a 

assistência, dificuldades no diagnóstico da sífilis, falhas no tratamento da gestante e, 

principalmente, do parceiro; além de falta de orientações sobre a doença e sobre uso de 

preservativos, verifica-se que a qualidade e efetividade da assistência para a redução da 

transmissão vertical da sífilis está muito aquém do preconizado pelas políticas ministeriais 

visando a erradicação da sífilis congênita (DOMINGUES et al., 2013a). 

Dessa forma, a presente cartilha educativa orienta às gestantes e seus parceiros 

quanto aos principais cuidados para se prevenir a transmissão vertical da sífilis, objetivando 

minimizar as lacunas identificadas na literatura por meio de um empoderamento da gestante e 

seu companheiro, para que os mesmos sejam capazes de promoverem a sua saúde e adotarem 

comportamentos saudáveis. 

Em relação à assistência pré-natal e aos exames que devem ser solicitados, o 

Ministério da Saúde preconiza que toda gestante seja submetida a pelo menos dois exames de 

VDRL, um por ocasião da primeira consulta e outro por volta da 30ª semana gestacional. 

Deve-se ainda realizar um VDRL no momento do parto para garantir ao recém-nascido a 

possibilidade de tratamento precoce, caso a gestante não tenha sido tratada ou tenha se 

reinfectado após o tratamento (BRASIL, 2007b). 

Sabe-se que as sorologias para sífilis e HIV são exigências de procedimentos 

mínimos que devem ser ofertadas na assistência pré-natal. No entanto, não basta ofertá-los, 

sendo imprescindível que sejam oferecidas orientações, como o aconselhamento pré-teste, no 

qual a mulher deve ser informada sobre o exame que está realizando, para que serve e qual a 

sua importância. Mas, na prática verifica-se que as gestantes não recebem as devidas 

orientações sobre IST/AIDS durante o pré-natal, dificultando ainda mais o reconhecimento 

por parte da mulher e seu parceiro da importância da realização de tais exames, 

principalmente, quando não se apresentam sinais e sintomas da infecção (FONTE et al., 

2012). 

Diante de um diagnóstico de sífilis durante a gestação, há a recomendação de 

orientar, tratar e realizar controle de cura tanto na gestante quanto no seu parceiro. No 

entanto, verifica-se que a maioria das mulheres mães de uma criança com sífilis congênita 

afirmam a realização do tratamento da sífilis durante o pré-natal, mas não há o tratamento 

concomitante do parceiro e nem tampouco o controle da infecção como medida de prevenção 

da ocorrência da sífilis congênita (SILVA et al., 2010). 
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Destacou-se a importância da presença do parceiro nas consultas de pré-natal, 

assim como a sua convocação e tratamento juntamente com a gestante, visto que a literatura 

aponta como o principal fator de falha no tratamento da gestante, a falta e/ou a inadequação 

do tratamento do mesmo. A inclusão do parceiro no pré-natal tem sido uma importante 

estratégia para a abordagem do problema e é determinante para a cura eficaz da mãe e, 

consequentemente, para o fim do agravo (MAGALHÃES et al., 2013). 

Verifica-se que os profissionais referem bastante dificuldade para realizar a 

convocação do parceiro, no entanto, tal intervenção é de suma importância para que se 

interrompa a cadeia de transmissão das IST. No caso do não comparecimento das parcerias 

sexuais comunicadas, o profissional precisa realizar outras atividades, conforme a 

disponibilidade de cada serviço, tais como comunicação por cartão. Caso as parcerias sexuais 

não atendam à comunicação por cartão em um prazo de até 15 dias, ou o caso-índice não 

queira entregar os cartões (mas forneça dados de identificação das parcerias), deve-se realizar 

a comunicação por meio de correspondência, ou outros meios de comunicação que garantam a 

confidencialidade da informação, como contato telefônico e/ou eletrônico, ou até mesmo a 

utilização de algumas redes sociais. Quando se esgotarem todos os recursos disponíveis, 

havendo acesso ao endereço, deve-se realizar a busca ativa (BRASIL, 2015d). 

As principais dificuldades para a convocação e tratamento dos parceiros 

apontadas pela literatura são: o não comparecimento ao serviço (52,7%), a falta de local de 

referência para seu tratamento (17,5%), dificuldades para conversar com o parceiro (40,1%) e 

para orientar sobre questões relacionadas às IST (15,4%). Essa dificuldade referida pelos 

enfermeiros revela uma dinâmica dos serviços que não favorece a atenção à saúde dos 

homens, com mecanismos frágeis de contato, ausência de referências bem estabelecidas e 

profissionais pouco capacitados para esse atendimento, delegando-se, em muitos casos, às 

próprias gestantes, a difícil tarefa de comunicar o diagnóstico de uma IST ao seu parceiro 

(DOMINGUES; HARTZ; LEAL, 2012). 

Em relação à importância do sexo seguro com a utilização do preservativo em 

todas as relações sexuais, não se pode desconsiderar a dificuldade do uso do preservativo, 

especialmente em relações estáveis; entretanto, deve existir nos serviços de saúde uma postura 

diferenciada, que favoreça o acolhimento e identificação conjunta com a paciente de 

estratégias de negociação com o parceiro, uma vez que a reinfecção pode perpetuar a sífilis 

(CAMPOS et al., 2012). 
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Figura 11 - Ilustrações representativas do sexto domínio da cartilha “Como prevenir a 

transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos aprender!”. Fortaleza, 2016. 
 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

7. Como é o tratamento da Sífilis?: objetivou-se explicar que o tratamento da sífilis é 

realizado com a administração de Benzetacil , o qual é disponível gratuitamente nos postos 

de saúde. Enfatizando-se que a quantidade de doses depende do estágio clínico da doença. 

Optou-se por pontuar a questão da dor causada pela administração do medicamento, visto que 

é um dos principais motivos de abandono do tratamento. Dessa forma, não se mascarou que o 

processo pode ser doloroso, mas enfatizou-se os pontos positivos da realização correta do 

tratamento. Destacou-se também a importância do diagnóstico precoce e tratamento oportuno.  

Vale lembrar que, o tratamento adequado da sífilis na gestação considerado toda 

terapêutica de acordo com o estágio da doença, realizado com penicilina G benzatina e 

finalizado pelo menos 30 dias antes do parto, tendo sido o parceiro sexual com sífilis tratado 

concomitantemente (BRASIL, 2015a). O tratamento materno pode reduzir, em muito, as 

complicações, como abortamento, prematuridade, natimortalidade, sequelas nos bebês e óbito 

neonatal (BRASIL, 2006a). 
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Destacou-se na cartilha educativa que o tratamento é disponibilizado 

gratuitamente nos postos de saúde. Visto que o tratamento com penicilina deve ser iniciado 

sem hesitação por parte da equipe de saúde na própria atenção básica. Em casos raríssimos de 

reações adversas, que podem ser evitadas por meio de anamnese, o protocolo de atendimento 

estabelecido pelo DAB – Departamento de Atenção Básica deve ser seguido nas unidades 

básicas de saúde (BRASIL, 2015c). 

Em pesquisa realizada com 171 enfermeiros da atenção básica do município de 

Fortaleza, verificou-se que um número significativo 28 (16,4%) referiu que a realização do 

tratamento para sífilis no ambiente hospitalar dificulta o controle da doença (COSTA, 2012). 

Observa-se que, em Fortaleza, as unidades de saúde não estão realizando 

sistematicamente a administração da penicilina em gestantes, sendo uma das alegações o risco 

de reação anafilática e o fato das unidades não possuírem suporte para reverter esses casos de 

emergência. Entretanto, a literatura ressalta que casos de anafilaxia à penicilina representam 

um evento raro (BRASIL, 2006a). Isso gera dificuldade para o tratamento na medida em que 

as gestantes têm que se deslocar para os hospitais para administrar o medicamento. Além 

disso, existe uma deficiência na referência e contra-referência e no registro no cartão da 

gestante quanto ao tratamento, dificultando ainda mais o seu acompanhamento e o controle da 

transmissão vertical.  

Fato que não é vivenciado em outros municípios, como é o caso do Rio de 

Janeiro, onde o tratamento das gestantes com sífilis é realizado na própria unidade de saúde, 

não havendo relato de dificuldades na aplicação de penicilina G benzatina (DOMINGUES et 

al., 2012). Demonstrando mais uma vez que é exequível a sua administração na atenção 

básica. 

Salienta-se que o fornecimento da penicilina benzatina às unidades de saúde deve 

ser garantido e ininterrupto e caso haja problemas no abastecimento, a sua utilização para o 

tratamento de gestantes com sífilis deve ser priorizada (BRASIL, 2015c). 

Ainda nesse domínio, destacou-se por meio de um diálogo entre os personagens 

principais, que apesar de o tratamento ser doloroso, por se tratar de uma injeção com 

administração intramuscular, os seus benefícios superam a dor. Tal estratégia visa a 

sensibilização da mulher e de seu parceiro quanto à importância da realização do tratamento 

de forma adequada e completa. Visto que a literatura aponta como as principais causas para o 

não tratamento do parceiro o fato de eles se recusarem por não se sentirem doentes, não 

acreditarem no tratamento e possuir medo de injeção (CAMPOS et al., 2012). 
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Figura 12 - Ilustração representativa do sétimo domínio da cartilha “Como prevenir a 

transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos aprender!”. Fortaleza, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

8. Qual a importância do tratamento do parceiro?: destacou-se mais uma vez a sífilis 

como uma infecção sexualmente transmissível, sendo necessária, portanto, a realização do 

tratamento concomitante do parceiro para que seja possível a quebra da cadeia de transmissão. 

Fazendo um apelo para um maior envolvimento do parceiro e um reconhecimento de sua 

participação ativa nesse processo de prevenção da transmissão vertical da sífilis, garantindo o 

nascimento de uma criança saudável. 

Sabe-se que a convocação e o tratamento concomitante do parceiro são 

necessários para que haja a quebra da cadeia de transmissão da doença, no entanto, verifica-se 

que a ausência do homem nos serviços de saúde, somado ao preconceito e estigmatização que 

permeia a temática IST, dificultam o controle da sífilis congênita. Adiciona-se a todas essas 

dificuldades a característica peculiar da sífilis de se manifestar através de lesões que não 

incomodam e que regridem espontaneamente sem tratamento, dificultando a percepção da 
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doença. Por isso, muitas vezes a mulher só é diagnosticada pela sorologia positiva realizada 

como rotina no pré-natal, fazendo com que tanto as mulheres quanto os parceiros não sejam 

convencidos da necessidade real do tratamento. 

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

podendo transmiti-la aos seus contatos sexuais. Isso ocorre devido à ausência ou escassez de 

sintomatologia, dependendo do estágio da infecção (BRASIL, 2015d) 

Em estudo descritivo realizado com 58 parturientes com VDRL reagente no 

município de Fortaleza, identificou-se que 42 (75,0%) parceiros foram comunicados do 

diagnóstico; a comunicação foi feita pela própria mulher em 33 (78,6%) casos e ficaram 

sabendo do resultado do exame de VDRL antes ou durante o pré-natal 25 (59,5%). Não 

revelaram o diagnóstico 14 (25,0%) mulheres e os motivos alegados foram: desconhecer a 

importância do tratamento do parceiro (50,0%), não ter estado com este após o diagnóstico 

(42,9%) e estar brigada (7,1%) (CAMPOS et al., 2012).  

Muitas mulheres não revelam o diagnóstico de sífilis para o seu parceiro, pois o 

estigma da doença tem repercussões negativas para as pessoas, suas famílias e a comunidade. 

Isso provoca isolamento social e implica em relutância para a revelação do diagnóstico 

mesmo quando se pretende, deseja ou necessita fazê-lo. Um dos principais motivos para a 

decisão de não revelação do diagnóstico entre mulheres com sífilis é o temor de serem 

rejeitadas e a preocupação com o que os outros pensarão se forem identificadas como 

portadoras da doença. Mantendo-se dessa forma, a cadeia de transmissão da doença 

(CAVALCANTE et al., 2012). 

Diante de tais dificuldades, tornam-se necessárias estratégias inovadoras visando 

o manejo clínico adequado da gestante e seu(s) parceiro(s), incluindo o aconselhamento sobre 

a doença e formas de prevenção. Assim, poderá haver aumento da adesão ao tratamento e 

redução da vulnerabilidade das mulheres e seus parceiros às IST (DOMINGUES et al., 2012). 

Alguns estados já estão desenvolvendo estratégias de engajamento do homem ou 

das parcerias no pré-natal, a fim de evitar a retransmissão durante o tratamento da gestante e 

responsabilizar o parceiro, desde o início da gestação, pela saúde do bebê (BRASIL, 2015c). 
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Figura 13 - Ilustração representativa do oitavo domínio da cartilha “Como prevenir a 

transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos aprender!”. Fortaleza, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

9. Perguntas e Respostas?: esse domínio promoveu um resumo dos pontos principais 

abordados na cartilha educativa, por meio de perguntas e respostas. Dentre os aspectos 

abordados novamente, destacam-se as formas de transmissão da sífilis; a importância do 

tratamento correto e completo; o incentivo ao sexo seguro utilizando preservativo; e as 

repercussões para o bebê caso a gestante não realize o tratamento completo. Ademais, diante 

da problemática que o país enfrentou recentemente com a falta de matéria prima para a 

produção de Penicilina G Benzatina, enfatizou-se que na falta de tal medicação no posto de 

saúde, caberá ao profissional de saúde substituir por outro antibiótico, mas que tal tratamento 

será efetivo apenas para a gestante, não impedindo a transmissão vertical da doença. Sendo 

necessário um acompanhamento e tratamento adequado do bebê após seu nascimento. 

Os resumos são utilizados para reforçar o conteúdo das apresentações e fornecer 

uma revisão dos pontos principais. Geralmente são utilizados no final das apresentações. Ele 
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precisa ser breve, reunir os pontos principais e envolver o leitor. Dentre as diversas técnicas 

de resumo, tem-se a realização de perguntas centradas nos principais pontos de interesse, o 

qual foi selecionado na presente cartilha. Abordar conteúdos em forma de perguntas estimula 

o interesse do paciente no conteúdo (MIALHE; SILVA, 2008). 

Em relação as formas de transmissão das IST, ainda pode-se observar a presença 

de informações equivocadas entre a população, visto que alguns acreditam que o beijo, o 

contato com pele não íntegra, o assento de banheiro público e objetos de uso pessoal são 

formas de transmissão, sendo essas inverdades propulsoras de atitudes discriminatórias aos 

portadores de alguma IST e a disseminação de falso conhecimento. 

Optou-se por reforçar a questão do aleitamento em caso de uma mulher com sífilis 

sem tratamento, visto que muitas acreditam erroneamente que a transmissão da doença pode 

ocorrer por meio do leite materno. Além disso, sabe-se que as informações relacionadas ao 

controle da transmissão vertical do HIV são mais disseminadas e conhecidas pela população 

em geral, então pode haver um equívoco ao generalizar a contraindicação do aleitamento 

materno para ambas as infecções (SILVA et al., 2010). 

 

Figura 14 - Ilustrações representativas do nono domínio da cartilha “Como prevenir a 

transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos aprender!”. Fortaleza, 2016. 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
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10. Fechamento da Cartilha: esse domínio teve como objetivo concluir a cartilha com uma 

frase para sensibilização dos casais em relação a importância de ambos atuarem ativamente na 

prevenção da transmissão vertical da sífilis. A cartilha é finalizada com o apelo - “Passe amor 

para seu filho! Não passe Sífilis!”. 

 

Figura 15 - Ilustração representativa do décimo domínio da cartilha “Como prevenir a 

transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos aprender!”. Fortaleza, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Optou-se pela organização das informações em tópicos ou domínios, visto que 

facilita a compreensão do conteúdo de materiais educativos, pois o desenvolvimento de uma 

ideia por vez contribui para que os leitores não fiquem confusos (DEATRICK; AALBERG; 

CAWLEY, 2010). Além disso, ao separar o material em tópicos é possível oferecer 

oportunidades ao leitor de pequenos sucessos, dividindo instruções longas e complexas em 

partes fáceis de entender. Favorecendo, também, o armazenamento das informações na 

memória de longo prazo (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 
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Confecção das Ilustrações 

 

Para a confecção das ilustrações contou-se com a contribuição de uma especialista 

em desenho. Após a elaboração dos textos de cada tópico da cartilha, a pesquisadora realizou, 

junto com a desenhista, os esboços das ilustrações que melhor retratassem as informações 

contidas ao longo da cartilha, bem como extraiu da internet e de livros figuras que exigissem 

maior riqueza de detalhes, para que a especialista em desenho as reproduzissem e 

aperfeiçoassem.  

A importância da ilustração para a legibilidade e compreensão de um texto. Sua 

função é atrair o leitor, despertar e manter seu interesse pela leitura, complementar e reforçar 

a informação. Além disso, a ilustração deve permitir que as pessoas se identifiquem com a 

mesma (MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 2003). 

A função das imagens vai além de apenas ilustrar, visto que as mesmas precisam 

atribuir algum significado ao conteúdo, facilitando o aprendizado. Atentou-se também para a 

harmonia das cores e homogeneidade das figuras na idealização do layout. 

Para tornar a cartilha ainda mais atrativa e aproximá-la da realidade do público-

alvo, facilitando o aprendizado das mulheres e de seus companheiros, foram criados 

personagens representando uma gestante com o seu companheiro e uma enfermeira, os quais 

estabelecem diálogo/interação entre eles e com o leitor. Manteve-se a aparência desses 

personagens ao longo das ilustrações de cada domínio permitindo ao leitor criar um filme das 

situações expostas, o que pode colaborar para a recordação futura das informações. Além 

disso, o leitor pode se identificar com os personagens e se imaginar vivenciando muitos dos 

eventos relatados na cartilha (TELES, 2011). Essa situação é exemplificada na figura 16.  

Figura 16 - Ilustração representativa dos personagens da cartilha “Como prevenir a 

transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos aprender!”. Fortaleza, 2016. 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Elaborada pelas autoras. 
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Buscou-se elaborar um material rico em ilustrações, com o objetivo de facilitar a 

compreensão da temática, e associar as informações contidas nos textos com as imagens, 

facilitando, dessa forma, a compreensão por parte de pessoas que apresentam dificuldade na 

leitura.  

Como citado anteriormente, as ilustrações são utilizadas para facilitar a 

interpretação do texto e tornar a leitura mais leve (ECHER, 2005). As figuras dão vida ao 

material e contribuem para despertar o interesse do leitor (DOAK; DOAK; ROOT, 1996), no 

entanto, deve-se equilibrar a quantidade de texto e de ilustrações para não dispersar o leitor 

durante a leitura do material (IVNIK; JETT, 2008). 

As ilustrações devem ser adequadas ao tema, de modo a facilitar a compreensão e 

recordação do texto, clarificando e reforçando a informação (TELES, 2011). Para Doak, Doak 

e Root (1996) a imagem tem fator decisivo na atitude de ler ou não a instrução, por isso, deve 

ser amigável, chamar a atenção do público-alvo e retratar claramente o propósito do material. 

Desenhos de linhas simples promovem realismo sem incluir detalhes indesejados. As imagens 

devem apresentar mensagens fundamentais visualmente, sem nenhum tipo de distração. 

Conforme preconizado por Moreira, Nóbrega e Silva (2003) foram selecionadas 

ilustrações que ajudassem a explicar ou enfatizar pontos e ideias importantes do texto. 

Evitaram-se ilustrações abstratas e que tivessem apenas função decorativa no texto, como 

também desenhos estilizados, sendo utilizadas figuras com linha simples. 

Quando utilizadas corretamente, as imagens podem melhorar os materiais de 

comunicação. Ilustrações simples ou desenhos de linha podem simplificar as complexidades e 

destacar os principais componentes de uma ideia (SPCB, 2009). Quando as imagens são 

utilizadas inadequadamente, podem diminuir o interesse pela leitura e/ou dificultar a 

compreensão.  

Além disso, teve-se o cuidado de destacar por meio de ilustrações ações ou 

comportamentos esperados, ao invés daqueles que devem ser evitados. Além disso, as 

ilustrações foram dispostas próximas aos textos aos quais elas se referem, para facilitar a 

compreensão pelo público-alvo. Ademais, foram empregadas setas ou círculos para destacar 

informações-chave na ilustração (MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 2003). 

Os recursos visuais são essenciais para a transmissão de mensagens em saúde para 

os leitores. No entanto, sua utilização requer cuidados, como a aproximação com o texto ao 

qual corresponde e a adequação cultural. A utilização das ilustrações atrai a atenção e ajuda o 

leitor a focar no que é importante (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 
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Na obra de Bastable (2010) tem-se uma pirâmide de aprendizagem baseada no 

tipo de material instrucional e nível de envolvimento do aprendiz. A aprendizagem por meio 

de leitura (somente material escrito) retém, em média, 10% da informação; a audição 20%; a 

visão 30%. Na cartilha em questão, aliou-se fala e/ou escrita com uso de texto, imagens, e a 

leitura falada. Tal modalidade tem índice médio da retenção de 70% da informação. 

Salienta-se que outros aspectos que precisam ser considerados durante a 

elaboração de um material educativo é a aprendizagem e a motivação. Deve-se atentar quanto 

à motivação do leitor para a aprendizagem, pois, sem a prontidão para aprender ou a 

motivação, não é possível a melhoria de seu conhecimento, assim como não possibilita uma 

reflexão para uma possível mudança de comportamento. 

 

Diagramação 

 

A última etapa de construção da cartilha foi a diagramação, a qual corresponde à 

organização e formatação do material, na qual se utilizou o programa Adobe Indesign. 

De acordo com Moreira e colaboradores (2003) buscou-se sinalizar 

adequadamente os domínios da cartilha, usando recursos como negritos e marcadores para 

facilitar a ação desejada e a lembrança. As ideias foram organizadas no texto, na mesma 

sequência em que o público-alvo irá usá-las e foi limitada a quantidade de texto nas páginas.  

  Teve-se o cuidado de usar as cores com sensibilidade e cautela para não deixar a 

cartilha visualmente poluída. Realizou-se impressão preta sobre fundo claro a fim de facilitar 

a leitura e o uso de negrito foi empregado apenas para os títulos ou destaques. Foi 

confeccionada capa com imagens, cores e textos atrativos. Além disso, a mensagem principal 

e o público-alvo foram mostrados na capa, a fim de que o leitor perceba a mensagem principal 

a partir da sua visualização (MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 2003). 

A cartilha foi composta em sua versão pré-validação por 22 páginas e a pós-

validação por 25. Todas as páginas foram contadas sequencialmente, porém a numeração em 

algarismos arábicos passou a ser registrada a partir da primeira página textual, em sua 

margem inferior. A cartilha ficou em tamanho de papel A5 (148x210 mm). 

A capa foi composta pelo título “Como prevenir a transmissão da sífilis de mãe 

para filho? Vamos aprender!” e por uma ilustração de uma gestante acompanhada de seu 

parceiro, ambos caminhando em direção à uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para serem 

atendidos na consulta de pré-natal. 
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Na folha de rosto, foram colocadas as seguintes informações: título da cartilha, 

nome das autoras, edição, local e ano de publicação, créditos técnicos (ilustrações e 

diagramação), apoio e colaboração. Na parte final da cartilha, foram acrescentadas folhas para 

anotações do público-alvo e as referências. 

 

Figura 17 - Esquema representativo dos elementos que compõem a cartilha. Fortaleza, 2016. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Por fim, ao concluir a diagramação da cartilha, a pesquisadora enviou a versão 

pré-validação da cartilha para impressão e enviou aos juízes especialistas, com vistas à 

validação de aparência e conteúdo. 

 

6.2 Processo de validação pelos juízes especialistas 

 

Para esta etapa do estudo, foram selecionados 22 juízes especialistas, conforme os 

critérios anteriormente citados, sendo 21 (95,4%) enfermeiros. Apenas uma fisioterapeuta e 

epidemiologista foi selecionada, visto o seu envolvimento com a temática, sendo bastante 

enriquecedor a sua participação e as suas contribuições para o aprimoramento da cartilha. 
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Quanto ao sexo, predominou o sexo feminino, com 21 (95,4%) dos participantes, fato 

esperado pela hegemonia feminina na profissão. A média de idade dos juízes foi de 36 anos, 

variando de 25 a 54 anos, com desvio-padrão de ±9,1 anos.  

A avaliação por profissionais de diferentes áreas de atuação da Enfermagem, 

como Obstetrícia, Saúde Pública, Epidemiologia, Construção de tecnologias e Educação em 

saúde, valoriza as opiniões e enfoques diversos sobre o mesmo tema. Muitas vezes, em uma 

mesma equipe, diferentes profissionais envolvidos no tratamento de um paciente apresentam 

condutas diversas em relação a cuidados com a sua saúde. A construção de materiais 

educativos é também uma oportunidade para uniformizar e oficializar as condutas no cuidado 

ao paciente, com a participação de todos (ECHER, 2005). 

Na Tabela 1 segue a caracterização dos juízes especialistas que participaram da 

validação da cartilha. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos dados segundo a caracterização dos juízes especialistas para 

validação da cartilha “Como prevenir a transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos 

aprender!”. Fortaleza, 2016. 

 

Caracterização dos juízes (n=22) n % 

Função   

Docente 9 40,9 

Enfermeiro assistencial 6 27,3 

Coordenador/gestor 4 18,2 

Enfermeiro obstetra 3 13,6 

Titulação   

Doutorado 9 40,9 

Mestrado 9 40,9 

Especialização/Residência 4 18,2 

Tempo de formação (anos)   

< 5  4 18,2 

5 a 9   7 31,8 

10 a 15 4 18,2 

15 a 19  1 4,5 

≥ 20  6 27,3 

Tempo de trabalho na área (anos)   

< 5 7 31,8 

5 a 9  6 27,3 

10 a 14 3 13,6 

15 a 19 2 9,1 

≥ 20  4 18,2 

Área de atuação   

Saúde da mulher 7 31,8 

Obstetrícia 6 27,3 

Saúde pública 4 18,2 
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Tecnologias educativas 3 13,6 

Epidemiologia 2 9,1 

Publicações   

Sífilis e outras IST 11 55,0 

Obstetrícia 10 50,0 

Assistência pré-natal 8 40,0 

Tecnologias educativas 7 35,0 

Não possui publicação 2 9,1 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Quanto ao tempo de formação dos juízes, verificou-se média de 12,1 anos 

(DP±8,6), com tempo mínimo de três e máximo de 33 anos de formação. Dentre os juízes 

procurou-se mesclar e contemplar enfermeiros da atenção básica, que vivenciam a 

problemática da sífilis na gestação e são os principais responsáveis pela educação em saúde 

dessas mulheres, bem como enfermeiros docentes que trabalham com a temática e com a 

construção de tecnologias educativas. 

Em relação à titulação, tem-se que todas possuem pós-graduação, sendo 4 (18,2%) 

com especialização ou residência, 9 (40,9%) com mestrado e 9 (40,9%) com doutorado. Entre 

os juízes, tem-se uma coordenadora da vigilância epidemiológica de uma maternidade de 

referência do Ceará, uma gestora da área técnica de saúde da mulher da Secretaria de Saúde 

de Fortaleza, uma coordenadora da área técnica de IST/Aids e Hepatites Virais e uma 

coordenadora do núcleo hospitalar de epidemiologia de hospital de referência do Ceará. 

Salienta-se que todas estão fortemente engajadas na temática de sífilis congênita, possuindo 

publicações científicas na área. 

Quanto ao tempo de formação, a média foi de 12,1 anos, variando de 3 a 33 anos, 

com desvio-padrão de ±8,6 anos. E quanto ao tempo de trabalho na área de atuação, a média 

foi de 9,8 anos, variando de 3 a 26 anos, com desvio-padrão de ±7,6 anos. 

Em relação a área de atuação dos demais juízes, nove eram docentes, três tinham 

titulação de enfermeiras obstétricas, e as demais tinham vasta experiência na área da saúde da 

mulher, IST e construção e validação de tecnologias educativas. 

Quanto às publicações, verificou-se que apenas 2 (9,1%) participantes não 

possuíam publicação de artigo científico. Dentre os 20 (90,9%) que referiram publicações, 

tem-se a predominância de artigos relacionados com a temática, ou seja, sífilis e outras IST, 

equivalendo a 11 (55%) dos participantes. As outras áreas de publicação também são 

relevantes para a validação da presente cartilha, tais como assistência pré-natal 8 (40%), 

obstetrícia 10 (50%) e construção e validação de tecnologias educativas 7 (35%). Vale 



125 

 

salientar que a soma das porcentagens não vai dar 100%, visto que cada juíz referiu a 

publicação de artigos em mais de uma área.   

Tal achado demostra que os juízes além da vivência prática estão também 

produzindo e publicando conhecimento científico. Dessa forma, atingiu-se o objetivo de 

valorizar tanto a prática clínica do enfermeiro quanto os conhecimentos científicos produzidos 

pelos mesmos. 

A análise dos juízes faz-se necessária para verificar a adequação da representação 

comportamental dos itens. Para participar desta análise, os juízes devem ser peritos na área da 

tecnologia construída, pois sua tarefa consiste em ajuizar se os itens avaliados estão se 

referindo ou não ao propósito do instrumento em questão (OLIVEIRA; FERNANDES; 

SAWADA, 2008). Assim, fica evidente a necessidade de serem selecionados profissionais 

com experiência e conhecimento comprovado na área do conteúdo do material educativo.  

Na Tabela 2 estão expostos os dados de caracterização dos juízes segundo os 

critérios de Jasper (1994), que embasaram o sistema de classificação de juízes adotado no 

estudo. 

  

Tabela 2 - Caracterização dos juízes participantes do estudo, segundo o sistema de 

classificação de juízes adotado. Fortaleza, 2016. 

  

Critérios de classificação dos juízes (N=22) n % 

Possuir habilidade/ conhecimento especializado que torna o profissional uma 

autoridade no assunto. 
18 81,8 

Possuir habilidade/ conhecimento adquirido(s) pela experiência. 20 90,9 

Possuir habilidade especial em determinado tipo de estudo. 18 81,8 

Possuir aprovação em um teste específico para identificar experts. -- -- 

Possuir classificação alta atribuída por uma autoridade. -- -- 

 

Com relação aos critérios de Jasper, todos os 22 juízes atingiram os requisitos 

exigidos, sendo que 6 (27,3%) enquadraram-se em dois requisitos estabelecidos e 16 (72,7%) 

possuíam três requisitos. Dois requisitos não foram contemplados por nenhum dos juízes 

(Tabela 2). 

Quanto aos requisitos alcançados pelos juízes verificou-se elevado nível dos 

juízes selecionados, proporcionando maior confiança na validação do material educativo 
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proposto, dada a experiência destes na área temática de interesse e na área de validação de 

materiais educativos. 

Ressalta-se que o processo de validação é essencial após a elaboração de materiais 

educativos, tendo em vista a necessidade de que juízes com experiência no assunto possam 

avaliar o material e fazer sugestões para o seu aperfeiçoamento, sendo uma etapa utilizada 

também em outros estudos que elaboraram materiais educativos (LIMA, 2014; TELES et al., 

2014; SABINO, 2016). Além disso, a participação de juízes no processo de validação pode 

elevar a aceitação e adesão dos pacientes na utilização de materiais educativos (SOUSA; 

TURRINI, 2012). 

Os juízes realizaram a validação do material educativo em três aspectos: clareza 

da linguagem, pertinência prática e relevância teórica. As respostas foram avaliadas segundo 

grau de concordância aos critérios, de forma que 1 representa “pouquíssima”, 2 representa 

“pouca”, 3 representa “média”, 4 representa “muita” e 5 representa “muitíssima”. No entanto, 

para o cálculo do IVC considerou-se 1 e 2 como “não é relevante”, 3 como “item necessita de 

grande revisão”, 4 como “item necessita de pequena revisão” e 5 como “item relevante”. 

Dessa forma, calculou-se o IVC, o teste de distribuição binomial dos itens e o Alfa de 

Cronbach de cada página referente à clareza da linguagem que está representado na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Distribuição do Índice de Validade de Conteúdo (IVC), teste de distribuição 

binomial dos itens e Alfa de Cronbach das dimensões clareza da linguagem, pertinência 

prática e relevância teórica de cada página da cartilha educativa. Fortaleza, 2016. 

 

 
Clareza da Linguagem Pertinência Prática Relevância Teórica 

 

IVC * Teste 

binomial 

(p-value) 

Alfa de 

Cronbach 

IVC * Teste 

binomial 
(p-value) 

Alfa de 

Cronbach 

IVC * Teste 

binomial 

(p-value) 

Alfa de 

Cronbach 

   ,877   ,904   ,904 

Capa 0,91 ,154  0,95 ,048  0,95 ,048  

Apresentação 0,95 ,048  0,91 ,154  0,95 ,048  

Página 7/Definição 

de sífilis 

0,95 ,048  1 ,007  1 ,007  

Página 8/Sinais e 

sintomas 

0,95 ,048  1 ,007  1 ,007  

Página 9/Sinais e 

sintomas 

0,91 ,154  1 ,007  1 ,007  

Página 10/Definição 

de sífilis congênita 

0,82 ,543  1 ,007  1 ,007  

Página11/ 

Diagnóstico 

1 ,007  1 ,007  1 ,007  

Página12/ 

Prevenção 

1 ,007  1 ,007  1 ,007  

Página13/ 

Prevenção 

0,95 ,048  0,95 ,048  0,95 ,048  

Página14/ 

Tratamento 

0,77 ,457  0,91 ,154  0,91 ,154  

Página15/ 

Tratamento do 

parceiro 

0,86 ,332  1 ,007  1 ,007  

Página 16/Perguntas 

e respostas 

0,95 ,048  1 ,007  1 ,007  

Página 17/Perguntas 

e respostas 

0,91 ,154  1 ,007  1 ,007  

Página 18/Frase final 0,95 ,048  0,95 ,048  0,95 ,048  

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

IVC* = I-CVI 
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Em relação à clareza de linguagem, verificou-se que ao se calcular o I-CVI, 

somente a página 14 referente ao tratamento da sífilis obteve uma pontuação inferior a 0,8. No 

entanto, a página foi modificada conforme as sugestões dos juízes, não tendo sido sugerido 

por nenhum especialista a retirada da mesma. Tais modificações estão apresentadas na figura 

18. Além disso, a página não foi excluída visto ter sido avaliada positivamente no que se 

refere à pertinência prática e relevância teórica, acreditando-se que as mudanças sugeridas 

pelos juízes foram suficientes para tornar a linguagem desse domínio mais clara, sem haver 

necessidade de sua exclusão. 

Quanto às demais páginas, os juízes avaliaram positivamente no que se refere à 

clareza da linguagem, possibilitando a sua validação, visto que obtiveram IVCs superiores a 

0,8 o qual foi o ponto de corte no presente estudo (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011; 

ALEXANDRE; COLUCI; 2011). 

O teste binomial para a clareza da linguagem foi satisfatório na maioria das 

páginas da cartilha, porém na capa e nas páginas 9, 10, 14, 15 e 17, não se obteve 

significância estatística, com valor de p > 0,05. Todas essas páginas foram modificadas após 

as sugestões dos juízes e nenhum sugeriu a sua retirada da cartilha. O Alfa de Cronbach foi de 

0,877o que sugere uma boa consistência interna entre os juízes, visto que o mínimo aceitável 

adotado foi de 0,7 (LOBIONDO-WOOD; HABER; 2014).  

Quanto à dimensão pertinência prática, todas as páginas foram validadas, visto 

que obtiveram IVCs superiores a 0,8. O alfa de Crombach de 0,904 evidenciou também uma 

boa consistência interna, e o teste binomial demonstrou que a maioria das páginas nessa 

dimensão tinham significância estatística com p<0,05. Somente a apresentação e novamente a 

página 14 não foram estatisticamente significativas. As sugestões dos juízes foram analisadas 

e acatadas para o aprimoramento da versão final da cartilha, ressaltando que as principais 

soloicitações de mudanças não estavam relacionadas ao conteúdo do material educativo. 

A dimensão relevância teórica também foi validada, com IVC de 1 ou muito 

próximo desse valor, reforçando a concepção das autoras de que esta cartilha é relevante para 

a prática clínica do enfermeiro no que concerne a prevenção da transmissão vertical da sífilis. 

Os testes evidenciaram uma ótima consistência interna com Alfa de 0,904 e uma significância 

estatística em quase todas as páginas, excetuando-se mais uma vez a página 14 referente às 

informações sobre o tratamento da sífilis. Salienta-se que esse domínio foi o que teve mais 

sugestões de alterações dos juízes. 

Ao fim da análise dos IVCs das dimensões: Clareza da linguagem, Pertinência 

prática e Relevância teórica foram calculadas as médias dos IVCs para cada uma dessas 
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dimensões, considerando todas as páginas da cartilha, as mesmas estão representadas no 

gráfico 1 a seguir. 

 

Gráfico 1 - Distribuição da média dos Índices de Validação de Conteúdo (IVC) (I-CVI e S-

CVI/UA) para clareza da linguagem, pertinência prática e relevância teórica da cartilha 

educativa. Fortaleza, 2016. 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Nas três dimensões, a média do IVC foi superior a 0,8, o que valida os conteúdos 

da cartilha educativa. O IVC global da cartilha foi de 0,96, sendo bastante satisfatório e 

possibilitando considerar a cartilha validada quanto ao conteúdo. 

O processo de validação confere confiabilidade à cartilha, respaldando seu uso em 

práticas educativas. Em relação à validade de conteúdo, nesta verifica-se que os conceitos são 

representados de forma adequada, bem como os itens e os textos da cartilha são 

representativos no universo do construto teórico (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). 

Em relação ao Alfa de Cronbach total da cartilha, obteve-se um valor de 0,955, 

demonstrando uma excelente homogeneidade entre as respostas dos participantes. Quanto 

mais homogênea a amostra de respondentes, maior a possibilidade de um coeficiente alto 

(ALEXANDRE; COLUCCI, 2011). 
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Após a avaliação quantitativa com o cálculo do IVC, teste binomial e Alfa de 

Cronbach, procedeu-se à avaliação qualitativa, sendo analisadas todas as sugestões, críticas e 

elogios dos juízes especialistas. Os juízes receberam a denominação J, seguida do numeral 

ordinal conforme ordem de recebimento dos formulários de avaliação. As considerações estão 

apresentadas no quadro 6 abaixo, as quais foram acatadas em sua maioria. 

 

Quadro 6 - Sugestões realizadas pelos juízes especialistas para validação da cartilha “Como 

prevenir a transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos aprender!”. Fortaleza, 2016. 

 

Página/Assunto 

da cartilha 

Sugestões de mudança Avaliação 

Capa Retirar o cabeçalho e colocar na contracapa (J1, J3, J8, 

J20) 

Acatado 

Destacar mais os cartazes que falam do preservativo e 

conhecendo a sífilis (J1, J22) 

Acatado 

Trocar “Unidade Básica de Saúde (UBS)” por 

“Unidade de Atenção Primária em Saúde (UAPS)” 

(J13) 

Não acatado 

Deixar mais claro que a imagem representa uma UBS 

(J14) 

Acatado 

Retirar as imagens da UBS e dos cartazes sobre sífilis 

e preservativo (J19) 

Não acatado 

Apresentação Definir sífilis congênita (J2. J22) Acatado 

A enfermeira não deveria se apresentar para não 

quebrar a imparcialidade da cartilha (J19) 

Não acatado 

Colocar a imagem da enfermeira no início da página 

(J20) 

Acatado 

Deixar a linguagem mais clara (J22) Acatado 

Página 

7/Definição de 

sífilis 

Trocar DST por IST (J5, J7, J10, J13) Acatado 

Deixar a linguagem mais clara (J7, J22) Acatado 

Incluir o preservativo feminino na cartilha (J10) Acatado 

Incluir uma frase que enfatize a importância do 

preservativo na prevenção da sífilis (J13, J22) 

Acatado 

Definir IST (J13, J17, J18, J20, J21, J22) Acatado 

Colocar os subtítulos em caixa alta (J20) Não acatado 

Página 8/Sinais 

e sintomas 

Especificar como são as manchas da sífilis secundária 

(J6) 

Acatado 

Descrever melhor a ferida da sífilis primária (J6) Acatado 

Acrescentar uma imagem que represente a ferida da 

sífilis primária no pênis e boca (J7, J20) 

Acatado 

Diferenciar as manchas da sífilis secundária de outras 

doenças dermatológicas (J7) 

Não acatado 
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 Introduzir a temática de forma mais clara (J14, J22) Acatado 

Utilizar uma linguagem menos técnica (J20) Acatado 

Colocar a imagem da enfermeira no início da página 

para introduzir a explicação (J20) 

Acatado 

Acrescentar uma seta indicando a localização da ferida 

na sífilis primária (J22) 

Acatado 

 

Página 9/Sinais 

e sintomas 

Deixar claro que o homem pode ter os mesmos sinais e 

sintomas (J7) 

Acatado 

Acrescentar na sífilis terciária “outros órgãos” (J17) Acatado 

Página 

10/Definição de 

sífilis congênita 

Deixar a frase mais clara (J4, J13) Acatado 

Trocar o termo transmite a doença por transmite a 

bactéria da sífilis (J5) 

Não acatado 

Dividir as informações em duas páginas (J6) Acatado 

Incluir uma imagem retratando a transmissão via 

placentária (J6) 

Acatado 

O diálogo está muito formal e com linguagem 

rebuscada (J8) 

Acatado 

Mudar a fisionomia da enfermeira (J9, J13) Acatado 

Explicar o que é transmissão vertical (J11) Não acatado 

Rever o fundo da imagem (J13, J14) Acatado 

Acrescentar uma imagem do Treponema Pallidum 

(J14) 

Acatado 

Trocar “afetar seu coração, cérebro, ossos e outros 

órgãos” por “risco de causar cegueira, surdez, retardo 

no desenvolvimento e outros” (J21) 

Acatado 

Página 

11/Diagnóstico 

Acrescentar que o teste de sífilis será repetido na 

maternidade por ocasião do parto (J7) 

Acatado 

Trocar o termo “positivo” por “reagente” (J10) Não acatado 

Colocar o teste rápido antes do VDRL (J13) Não acatado 

Acrescentar a importância do tratamento do parceiro 

(J21) 

Acatado 

Deixar a linguagem mais clara (J22) Acatado 

Expor o local em que a gestante pode realizar os 

exames (J18) 

Acatado 

Página 

12/Prevenção 

Deixar mais claro a imagem que representa a 

medicação (J6) 

Acatado 

Enfatizar mais a importância do pré-natal, colocando 

um alerta para não faltar as consultas e estimulando o 

convite ao parceiro para participar (J7) 

Acatado 

Mudar a fisionomia do paciente (J9) Acatado 

 Acrescentar que após o tratamento é importante o 
controle mensal de cura com o VDRL (J21) 

Acatado 
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Trocar “posso” por “você pode” no subtítulo (J22) Acatado 

Página 

13/Prevenção 

Explicar a amamentação em caso de fissuras nas 

mamas e sífilis materna (J6) 

Não acatado 

Acrescentar que o parceiro precisa fazer o teste e 

realizar o tratamento concomitantemente (J7) 

Acatado 

Ressaltar a utilização da camisinha mesmo durante a 

gravidez (J7) 

Acatado 

Retirar a figura do diálogo e colocar na página 17 (J8) Não acatado 

 Destacar que a responsabilidade de comunicação do 

diagnóstico para o parceiro não é somente da mulher e 

que ela pode solicitar um cartão de comunicação da 

parceria ao profissional de saúde para facilitar esse 

processo (J13) 

Acatado 

Rever o fundo da imagem (J13) Acatado 

Deixar a linguagem mais clara (J14) Acatado 

Página 

14/Tratamento 
Não abordar a dor da benzetacil  para não assustar 

ainda mais o paciente (J2) 

Não acatado 

Substituir o termo somente por principalmente, pois 

existem outras medicações que podem ser selecionadas 

na falta de benzetacil  (J6, J13) 

Acatado 

Na sífilis em gestante já existe a dose padronizada 

independente do estágio da doença (J7) 

Não acatado 

Enfatizar a importância do tratamento, que deve seguir 

a prescrição do profissional, obedecer ao intervalo 

entre as doses e ter o posto de saúde como referência 

(J7) 

Acatado 

Utilizar o símbolo de marca registrada após o nome da 

medicação (J8) 

Acatado 

Mudar a fisionomia dos pacientes que estão muito 

assustados (J9, J20) 

Acatado 

Retirar o nome comercial da benzetacil  e substituir 

por Penicilina G Benzatina (J10, J20) 

Não acatado 

Colocar a dosagem da medicação e informar que é 1 

ampola (1.200.000.00UI) em cada glúteo, 1 x por 

semana por até 3 semanas (J10) 

Não acatado 

Rever o fundo da imagem (J13) Acatado 

Enfatizar os benefícios do tratamento apesar da dor de 

sua aplicação (J14, J20, J22) 

Acatado 

Envolver o parceiro como co-responsável na 

prevenção da transmissão vertical da sífilis (J14) 

Acatado 

Deixar a linguagem mais clara (J22) Acatado 

 

Página 

15/Tratamento 

Trocar DST por IST (J3, J6, J7) Acatado 

Definir IST (J8, J22) Acatado 
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do parceiro Envolver o parceiro como co-responsável na 

prevenção da transmissão vertical da sífilis (J20) 

Acatado 

 

Página 

16/Perguntas e 

respostas 

Retirar informação desnecessária da terceira resposta  

(J4, J22) 

Acatado 

Trocar DST por IST (J5, J6) Acatado 

Deixar as respostas mais objetivas (J6) Acatado 

Rever o fundo da imagem (J13) Acatado 

Trocar o subtítulo “Perguntas e Respostas” por “ 

Vamos resumir as informações da cartilha por meio de 

perguntas e respostas?” (J22) 

Acatado 

Página 

17/Perguntas e 

respostas 

Deixar as respostas mais objetivas (J6) Acatado 

O único tratamento para gestante é com Benzetacil , 

não existe outra opção (J7) 

Não acatado 

Destacar que na falta de benzetacil , o tratamento 

tem eficácia somente para a mãe (J10) 

Acatado 

Acrescentar que o acompanhamento e tratamento 

adequado deve ser tanto do filho, quanto da mulher e 

de seu parceiro (J21) 

Acatado 

Página 

18/Frase final 

Colocar um dos personagens negro (J1) Não acatado 

Retirar a palavra “apenas” (J22) Acatado 

Acrescentar algo mais lúdico, como um jogo com 

dicas sobre os cuidados com o bebê, ou dicas de beleza 

para a mãe (J18) 

Não acatado 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Foram sugeridas 80 modificações pelos juízes, sendo 62 acatadas objetivando o 

aprimoramento e elaboração da segunda versão da cartilha e 18 não foram acatadas, sendo 

apresentadas as devidas justificativas posteriormente. 

É importante destacar que a cartilha educativa teve modificações com o intuito de 

aproximá-la da realidade do público-alvo, pois uma tecnologia educativa com a finalidade de 

promoção e educação em saúde precisa estar adaptada à realidade, buscando descrever e 

esclarecer o que a literatura expõe (OLIVEIRA; CARVALHO; PAGLIUCA, 2014). 

De acordo com o Quadro 6, percebe-se que foram realizadas diversas sugestões de 

mudanças na cartilha pelos juízes, tais como: substituição de termos técnicos; reformulação e 

adição de ilustrações; simplificação e reelaboração de frases para tornar a linguagem mais 

clara; definição de siglas ou termos técnicos necessários; adição de algumas informações que 

julgaram necessário, dentre outras. A maioria dessas propostas foram levadas em 

consideração, analisadas e acatadas. 
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Esse processo de adaptação do material educativo às sugestões dos juízes é uma 

etapa essencial para tornar a tecnologia educativa completa, confiável e validada, 

apresentando um maior rigor científico e tornando-se eficaz para a promoção e educação em 

saúde. É um passo laborioso reunir todas as sugestões, analisar, verificar a aplicabilidade da 

implementação da sugestão e reestruturar a cartilha a fim de satisfazer as propostas, porém, ao 

final, percebe-se o avanço alcançado e esse ganho será revertido diretamente para o público-

alvo (LIMA, 2014). 

Essa etapa é referida também por outros estudos como de grande relevância para o 

aperfeiçoamento do material a ser validado, nos quais, da mesma forma, foram sugeridas a 

reformulação e a exclusão de informações, substituição de termos, além da reformulação das 

ilustrações (OLIVEIRA; FERNANDES; SAWADA, 2008; REBERTE; HOGA; GOMES, 

2012). 

Na capa, verificou-se que não houve homogeneidade em relação às sugestões dos 

juízes quanto à utilização do termo Unidade Básica de Saúde (UBS), visto que o juiz J13 

solicitou trocar o termo para Unidade de Atenção Primária em Saúde (UAPS), justificando 

que o mesmo estaria mais atualizado com as discussões sobre redes de atenção à saúde. No 

entanto, tal sugestão não foi acatada, visto que a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 

utiliza o termo Unidade Básica de Saúde, conhecidas popularmente como postos de saúde 

(BRASIL, 2012d). Além disso, considera-se que tal termo é mais divulgado entre a população 

de Fortaleza, pois no site da Secretaria de Saúde do Município de Fortaleza, tem-se a 

utilização do termo posto de saúde para listar as Unidades Básicas de Saúde do município. 

Frente ao exposto, justifica-se, também, a utilização do termo posto de saúde ao longo da 

cartilha educativa, por ser um termo mais utilizado e conhecido pela população, tendo em 

vista a importância de retratar a realidade da população no cenário da produção de materiais 

educativos (OLIVEIRA; CARVALHO; PAGLIUCA, 2014). 

Além disso, dois juízes sugeriram destacar os cartazes presentes na capa, 

referentes à divulgação quanto à importância da utilização do preservativo e conhecendo a 

sífilis, pois os mesmos estavam com uma cor muito clara. Tal sugestão foi acatada, indo de 

encontro a sugestão do juiz J19, o qual solicitou a retirada de tais imagens. 

Optou-se por colocar esses dois cartazes dispostos em uma parede de uma UBS 

para promover uma maior aproximação da realidade do público-alvo, visto que é comum a 

presença de cartazes e banners do Ministério da Saúde falando sobre a prevenção de doenças 

ou promoção da saúde. Há sempre o investimento em campanhas publicitárias por meio de 



135 

 

cartazes que são dispostos nas unidades de saúde visando divulgação de informações 

pertinentes para a promoção da saúde da população. 

Na apresentação, conforme solicitação de dois juízes, definiu-se o termo sífilis 

congênita logo no início da cartilha para promover uma familiarização com o mesmo, visto 

que tal definição estaria presente somente na página 10. Estudo revela que a repetição de 

informações ou frases também é importante para a aquisição de conhecimentos e pode ser 

utilizada quando apropriado (DEATRICK; AALBERG; CAWLEY, 2010). 

Apenas um juiz (J19) sugeriu que não houvesse a apresentação da enfermeira para 

tornar a cartilha algo informal. Mas não foi acatada tal sugestão, visto que foge da proposta 

inicial da cartilha, ou seja, elaborar um material atrativo e que instigue o leitor a adquirir mais 

conhecimento através da criação de vínculo de confiança entre o leitor e o autor.  

A personagem representada por uma enfermeira torna-se relevante, pois aproxima 

o leitor da realidade de uma educação em saúde realizada por profissional de saúde. 

Proporcionando o estabelecimento de uma relação de confiança entre a enfermeira e o leitor, 

objetivando uma maior qualidade do aprendizado e uma maior sensibilização quanto à 

importância da prevenção da sífilis congênita. 

O sucesso da educação em saúde depende, sobretudo, da efetividade da 

comunicação entre profissional de saúde e paciente, de modo que seja estabelecido um 

diálogo, considerando a conscientização e autonomia do cliente (SOUSA, 2007). 

Além disso, a literatura recomenda que a comunicação ocorra como se o autor 

estivesse conversando com um amigo; utilizando um estilo de conversação com tom mais 

natural e compreensível (STRATEGIC AND PROACTIVE COMMUNICATION BRANCH, 

2009; MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 2003; DOAK; DOAK; HOOT, 1996).   

Outra sugestão acatada foi a de colocar a imagem da enfermeira no início da 

página, promovendo uma apresentação e maior aproximação com o leitor logo no início da 

leitura. Alguns juízes também reformularam algumas frases presentes em vários domínios da 

cartilha com o objetivo de torná-la mais clara e compreensível para o público-alvo. Todas as 

alterações que apenas reformulavam as frases, sem mudar o seu sentido, foram acatadas. 

Quanto à substituição de palavras e termos técnicos para expressões mais comuns, 

como sugeriram alguns juízes, faz-se necessário principalmente para que pessoas com baixo 

nível de escolaridade e/ou habilidade de leitura reduzida possam desfrutar das vantagens do 

material escrito, sendo considerados mecanismos para a redução das barreiras de 

compreensão da mensagem e técnicas que favoreçam a motivação do paciente para iniciar e 

manter o interesse pelo material educativo. Uma linguagem simples pode minimizar as 
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barreiras da comunicação, tornando-a mais eficiente e de maior alcance (MOREIRA; 

NÓBREGA; SILVA, 2003). 

Ademais, um material bem elaborado ou uma informação de fácil entendimento, 

melhora o conhecimento e a satisfação do paciente, desenvolve ações que influenciam o 

padrão de saúde e favorece a tomada de decisão (OLIVEIRA; FERNANDES; SAWADA, 

2008). 

No domínio referente à definição da sífilis, quatro juízes sugeriram mudar o termo 

“DST” para “IST”, sendo acatada tal substituição para a cartilha acompanhar as novas 

recomendações do Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Atenção Integral 

às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) publicado pelo Departamento de 

DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, houve a substituição da terminologia 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) para Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST), em consonância com a utilização internacional dessa nova terminologia empregada 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pela Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS), pela sociedade científica e por alguns países. Tal mudança aconteceu, 

principalmente, com o objetivo de considerar que uma pessoa pode transmitir uma infecção, 

mesmo sem manifestar sintomas (BRASIL, 2015d). 

Em relação à solicitação de seis juízes para definir a sigla IST, acatou-se por achar 

pertinente, visto que algumas pessoas podem desconhecer o significado de tal sigla, além 

disso, foi a primeira vez que a mesma foi mencionada ao longo da cartilha. Moreira, Nóbrega 

e Silva (2003) recomendam que seja evitado a utilização de siglas, porém quando for 

necessário deve-se explicar as suas definições. 

Ainda nesse domínio, dois juízes sugeriram a adição de uma frase que enfatizasse 

e explicasse o significado da imagem presente na página 7, a qual expressa a importância da 

utilização do preservativo como barreira protetora contra a sífilis e outras IST. Dessa forma, 

acrescentou-se a seguinte frase: usar camisinha em todas as relações sexuais evita que a sífilis 

e outras IST passem de uma pessoa para outra. 

O juiz J10 sugeriu que fosse incluído o preservativo feminino ao longo da cartilha. 

Dessa forma, julgou-se pertinente a adição de uma imagem do preservativo feminino como 

forma de prevenção das IST, visto que a disponibilização do preservativo feminino objetiva 

ampliar as possibilidades de prevenção para as mulheres, considerando as dificuldades 

existentes na negociação do uso do preservativo masculino com a parceria sexual (BRASIL, 

2015d). Tais alterações podem ser observadas na figura abaixo. 
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Figura 18 - Páginas da cartilha pré e pós-validação pelos juízes. Fortaleza, 2016. 

 

Fonte: Elabora pelas autoras. 

 

O juiz J20 solicitou que se colocasse os subtítulos em caixa alta, mas não foi 

acatado pelas autoras, visto que se optou por sinalizar adequadamente os domínios, utilizando 

recursos como títulos e subtítulos com uma fonte dois pontos maiores que as do texto, negrito 

e uma cor diferente da utilizada no texto, objetivando facilitar a ação desejada e a lembrança 

do leitor (MOREIRA; NÓBREGA; SILVA, 2003). 

Nas páginas que abordam os sinais e sintomas da sífilis, alguns juízes sugeriram 

adição de informações que facilitassem o entendimento do leitor quanto à temática. Trata-se 

de um assunto difícil de ser abordado, em virtude dos inúmeros termos técnicos relacionados. 

Diante da especificidade do assunto, os termos técnicos foram abordados de forma simples e 

por meio de imagens que representam a sintomatologia. 

Dessa forma, acrescentou-se uma melhor descrição das feridas da sífilis primária e 

das manchas da sífilis secundária. E foram elaboradas duas imagens que representam o 

acometimento da sífilis primária no pênis e na boca. Contemplando uma outra sugestão do 

juiz J7, o qual recomendou que deixasse claro que a mesma sintomatologia da doença pode 

Versão pré-validação 

atizar um ponto-chave. Para colocar essa caixa de 

texto em qualquer lugar na página, basta arrastá-

la.] 

Versão pós-validação 
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acontecer na população masculina, visto que na primeira versão da cartilha, só haviam figuras 

dos sintomas na população feminina. Dessa forma, a segunda versão dessa página está 

representada na figura 19. 

 

Figura 19 - Página 8 da cartilha pós-validação pelos juízes. Fortaleza, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fonte: Elaborada pelas autoras 

 

 O juiz J7 solicitou que fosse explicada a diferença entre as manchas da sífilis 

secundária e as manchas causadas por outras doenças, como arboviroses e doenças 

dermatológicas, talvez colocar que as manchas não são associadas a sintomas inespecíficos 

como febre, dor no corpo, entre outros. No entanto, tal sugestão não foi acatada, pois as 

autoras julgaram que essas informações são muito técnicas e que seriam interessantes para 

serem abordadas em uma cartilha que tivesse como público-alvo os profissionais de saúde. 

Para a população em geral é suficiente identificar que as manchas são alterações e que 

precisam ser investigadas por um profissional que irá fazer o diagnóstico diferencial com 

outras doenças que se manifestam de forma semelhante. 
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Além disso, a literatura aponta que as erupções cutâneas em formas de máculas 

(roséola) e/ou pápulas manifestadas na sífilis secundária, podem ser acompanhadas de febre, 

mal-estar, cefaleia, adinamia e linfadenopatia generalizada (BRASIL, 2015d). 

Na página referente à definição de sífilis congênita, houve a sugestão de dividir as 

informações em duas páginas e acrescentar uma imagem que representasse a transmissão da 

sífilis por via placentária para facilitar o entendimento do leitor. Ainda referente a esse 

domínio, realizou-se mudanças no fundo da imagem da página 11, para torná-la mais 

agradável e próxima da realidade do leitor, representando um consultório de uma UBS. Além 

disso, alterou-se a fisionomia da enfermeira, pois estava aparentando muito aterrorizada ao 

dar as informações sobre as consequências da transmissão vertical da sífilis. Tais alterações 

estão representadas na figura abaixo. 

 

Figura 20 - Páginas 10 e 11 da cartilha pós-validação pelos juízes. Fortaleza, 2016. 

Fonte: Elabora pelas autoras. 

 

Reconhece-se que as ilustrações ajudam na compreensão do texto, pois 

contribuem para a memorização dos assuntos, interferem no imaginário e incentivam a leitura. 

Pensando nisso, todas as ilustrações foram colocadas o mais próximo possível de seu 

contexto, de forma a facilitar a visualização e entendimento do texto escrito (TELES, 2011). 
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Ainda nesse domínio, acrescentou-se uma imagem do Treponema Pallidum 

conforme solicitação do juiz J14. No entanto, não se acatou a sugestão do juiz J11 de definir o 

termo transmissão vertical, visto que o mesmo não foi utilizado em nenhum momento na 

cartilha e por ser um termo técnico que se julga desnecessário para a mulher compreender o 

que é a transmissão da sífilis de mãe para filho. 

Foram feitas algumas alterações na linguagem para torná-la mais compreensível 

para o leitor, principalmente nas frases presentes no diálogo entre a gestante e a enfermeira, 

visto que o juiz J8, achou o diálogo muito formal e com linguagem rebuscada. 

No domínio referente ao diagnóstico da sífilis, foram realizadas algumas 

alterações a partir das sugestões dos juízes. Acrescentou-se que o exame seria repetido na 

maternidade antes do parto, visto que a mulher pode procurar a maternidade por outras 

complicações obstétricas e nessa ocasião não seria obrigatória a realização do exame para 

investigação da sífilis. 

O juiz J18 solicitou que fosse informado o local em que a gestante poderia realizar 

tais exames, no entanto, destaca-se que tal informação já estava presente na primeira versão 

da cartilha, na qual consta que os testes são disponíveis gratuitamente nos postos de saúde e 

que a mulher tem o direito de realizar. 

Não se acatou a sugestão do juiz J10 de substituir o termo “positivo” por 

“reagente”, visto que o considerou mais complexo para o entendimento da população em 

geral. Além disso, em recente publicação de um protocolo da atenção básica do Ministério da 

Saúde, o mesmo utiliza o termo positivo ao se referir do resultado do VDRL ou teste rápido 

para sífilis (BRASIL, 2016). 

O juiz J13 também sugeriu abordar primeiro o teste rápido e depois o VDRL, 

assim como colocar primeiro a imagem do teste rápido, pois a recomendação atual é que seja 

realizado inicialmente o teste rápido. No entanto, não consta na literatura tal informação, visto 

que a recomendação do Ministério da Saúde é de que nas gestantes, tanto durante o pré-natal 

quanto antes do parto, a escolha do fluxograma para diagnóstico de sífilis seja feita por cada 

serviço, segundo a sua conveniência, que deverá levar em consideração a infraestrutura 

laboratorial disponível inclusive nos finais de semana, a disponibilidade de profissionais para 

a pronta execução dos testes escolhidos e, finalmente, o tipo de testes disponíveis na 

instituição (BRASIL, 2015d). 

Logo, a ordem de realização dos testes para diagnóstico de sífilis fica a critério do 

serviço de saúde. No entanto, percebe-se que o emprego de testes rápidos em maternidades 
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apresenta vantagens no sentido da otimização da utilização do leito, evitando que a puérpera 

fique internada aguardando apenas o resultado do teste para sífilis (BRASIL, 2015d).  

Ainda nesse domínio, acrescentou-se a informação de que o parceiro precisa 

realizar o tratamento e acompanhamento indicado pelo profissional de saúde juntamente com 

a gestante caso o resultado do exame seja reagente, segundo sugestão do juiz J21. Na primeira 

versão da cartilha, tal informação constava apenas nas páginas referentes aos cuidados para 

evitar a transmissão da sífilis congênita e na página referente à importância do tratamento do 

parceiro. Mas achou-se pertinente repetir tal informação para promover uma familiarização do 

leitor com a informação ao lê-la mais de uma vez e sensibilizar quanto à importância da 

realização do mesmo, visto que uma das principais dificuldades no controle da sífilis 

congênita é o não tratamento do parceiro. 

Destaca-se como um dos critérios para considerar um tratamento inadequado da 

gestante com sífilis o caso de parceiro(s) sexual(is) com sífilis sintomática ou com testes 

imunológicos positivos não tratado(s) ou tratado(s) inadequadamente. No entanto, na 

literatura mais atual, considera-se que a ausência da informação de tratamento da parceria 

sexual deixa de ser um dos critérios de notificação de sífilis congênita. Ou seja, em caso de 

teste rápido ou VDRL reagente na gestante, recomenda-se a realização de teste imunológico 

do parceiro; realizar o tratamento com esquema de sífilis latente tardia na ausência de sinais e 

sintomas e quando impossível estabelecer-se a data da infecção; e devem ser tratados na 

mesma oportunidade de tratamento da gestante, em caso de dúvida quanto ao seguimento. 

Salienta-se ainda que as parcerias sexuais de casos de sífilis primária, secundária ou latente 

precoce podem estar infectadas, mesmo apresentando testes imunológicos não reagentes e, 

portanto, devem ser tratadas presumivelmente com apenas uma dose de penicilina 

intramuscular (2.400.000 UI) (BRASIL, 2015d). 

Nas páginas 13 e 14 da versão pós-validação dos juízes, foram elencados os 

principais cuidados para a prevenção da sífilis congênita. Dessa forma, foram acatadas 

algumas sugestões dos juízes para deixar o material ainda mais completo. O juiz J7 sugeriu 

acrescentar que a mulher pode convidar o seu parceiro para acompanhá-la nas consultas de 

pré-natal e também destacar a importância de não faltar tais consultas. Enfatizando mais uma 

vez a importância da presença do homem e a sua co-responsabilização na promoção da saúde 

de sua família.  

Ao longo da cartilha foram feitas algumas alterações na expressão facial dos 

personagens, visto que na primeira versão da cartilha tinham várias imagens em que os 

personagens expressavam medo. Conforme representado na figura abaixo. 
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Figura 21 - Páginas da cartilha pré e pós-validação pelos juízes. Fortaleza, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Outra informação relevante que não constava na primeira versão da cartilha era 

referente à importância do controle de cura por meio do VDRL para acompanhar a efetividade 

do tratamento. Deve-se haver um seguimento mensalmente das gestantes, para serem 

avaliadas com teste não treponêmico, considerando a detecção de possível indicação de 

retratamento (quando houver elevação de títulos dos testes não treponêmicos em duas 

diluições em relação ao último exame realizado), para verificar se o tratamento foi eficaz e 

fazer o controle de cura (BRASIL, 2015d). 

Versão pré-validação 

Versão pós-validação 

 

 



143 

 

O juiz J6 sugeriu a adição de explicações sobre o aleitamento materno em caso de 

fissuras nas mamas de mulheres com sífilis. Mas julgou-se que o objetivo da cartilha não é 

aprofundar na temática de aleitamento materno, e a mesma alcançou o seu objetivo com a 

informação contida na primeira versão da cartilha, ao estimular o aleitamento materno e 

orientar que o mesmo não é contraindicado no caso de sífilis materna, exceto nos casos em 

que se tem as lesões sifilíticas nas mamas.  

Outro juiz J8 sugeriu a retirada do diálogo entre os personagens, no qual se fala 

sobre o incentivo do aleitamento materno entre as mulheres com diagnóstico de sífilis, por 

julgar que essa informação não se aplica a um cuidado para evitar a sífilis congênita, 

recomendado que o mesmo fosse exposto no final da cartilha, no domínio referente à 

perguntas e respostas. Mas tal sugestão não foi acatada, visto que se considera que tal 

informação é essencial para que a paciente conheça os cuidados de prevenção da forma 

congênita da doença, inclusive no puerpério, caso a mesma não tenha sido adequadamente 

tratada no pré-natal. 

Além disso, sabe-se que as informações referentes às medidas de prevenção da 

transmissão vertical do HIV são mais amplamente difundidas pela população em geral, 

podendo haver um confundimento entre as pacientes, ao julgar que no caso da sífilis, seria 

semelhante ao HIV, e o aleitamento materno seria contraindicado. 

O juiz J7 sugeriu que fosse ressaltada a importância da utilização do preservativo 

mesmo durante a gestação, devido a existência de tabus relacionados às relações sexuais 

durante esse período. Ao longo de toda a cartilha, ressaltou-se o uso do preservativo como 

uma das principais formas de prevenção das IST, inclusive a sífilis, mas intervenções para a 

redução do número de parcerias sexuais, entre outras, são comprovadamente eficazes e 

precisam ser incorporadas na proposta de prevenção combinada (BRASIL, 2015d). 

Sabe-se da dificuldade de negociação das mulheres quanto à utilização do 

preservativo, principalmente em relações estáveis. A submissão e a ineficiência do poder de 

negociação pela busca da saúde do casal ainda permanecem, mesmo depois das tão 

ressaltadas conquistas femininas na sociedade. As questões de gênero, representadas pela 

submissão feminina no relacionamento sexual, parecem constituir entraves ainda maiores do 

que a falta de informação, uma vez que englobam também elementos culturais fortemente 

enraizados na sociedade (SOUSA; BARROSO, 2009).  

Percebe-se a necessidade de intervenções que sensibilizem as mulheres não só 

quanto à importância do uso do preservativo, mas estratégias de negociação com seus 

parceiros. Visto que as mulheres têm se submetido a situações de risco por conta do amor e 
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confiança em seu companheiro, ou mesmo pela falta de conscientização sobre a importância 

do amor próprio e da emancipação como elementos de promoção da saúde. Talvez por conta 

de a mulher não ter, muitas vezes, dentro da sociedade e dos sistemas de saúde, oportunidade 

para desenvolver reflexão e pensamento crítico a respeito de seus direitos como cidadã e de 

sua autonomia no contexto da promoção de sua própria saúde (SOUSA; BARROSO, 2009). 

Outra sugestão realizada pelo juiz J13 foi de destacar que a responsabilidade de 

comunicação do diagnóstico para o parceiro não é somente da mulher e que ela pode solicitar 

um cartão de comunicação da parceria ao profissional de saúde para facilitar esse processo. 

Tal informação foi acrescentada na página 14 da nova versão da cartilha. 

Receber e dar o diagnóstico de uma IST não é uma tarefa fácil, visto que tais 

infecções permeiam um contexto de preconceito, estigmatização, medo, infidelidade. No 

entanto, o profissional precisa assumir sua função de educador em saúde e utilizar as 

estratégias mais viáveis para sensibilizar a mulher e seu parceiro quanto aos aspectos 

relacionados à infecção, seu tratamento e prevenção.  

Diante de um diagnóstico de uma IST, o casal enfrenta uma gama de sentimentos 

e comportamentos relacionados ao fenômeno da contaminação. Além de afetar o âmbito 

biológico, as IST, principalmente quando presentes no cotidiano familiar, ocasionam danos 

expressivos na vida social e afetiva. A baixa autoestima da mulher contaminada, aliada aos 

sentimentos de mágoa e desconfiança a respeito de uma possível traição do companheiro, ou 

vice-versa, pode culminar em um distanciamento entre o casal, que, por sua vez, vai afetar 

toda a dinâmica familiar. Valores e tensões permeiam os relacionamentos conjugais, impondo 

normas e significados referentes ao comportamento do homem e da mulher nas diferentes 

situações do cotidiano. Assim, diante do conflito originado pela descoberta de uma IST, 

desenvolve-se um ambiente propício para o julgamento de quem errou, quem ultrapassou os 

limites do desejo no relacionamento estável (SOUSA; BARROSO, 2009). 

Para enfrentar tais dificuldades, os profissionais de saúde precisam estar 

devidamente capacitados para estabelecer uma relação de confiança com a pessoa que tem 

alguma IST para garantir a qualidade do atendimento e a adesão ao tratamento. Para tanto, 

deve-se promover informação/educação em saúde e assegurar um ambiente de privacidade, 

tempo e disponibilidade do profissional para o diálogo, garantindo a confidencialidade das 

informações (BRASIL, 2015d). 

As mulheres que recebem o diagnóstico de sífilis não devem ser responsabilizadas 

pela transmissão da doença. Ao invés de reforçar sua culpa falando sobre sua 

responsabilidade na situação em que vive, o profissional precisa adotar um diálogo franco, 



145 

 

sem rodeios, esclarecedor, com uma linguagem concisa, podendo colaborar para a diminuição 

de suas ansiedades e culpas, tão presentes na fala das depoentes de um estudo realizado com 

sete mulheres portadoras de sífilis que estavam em tratamento ou acompanhamento em um 

Centro de Saúde da Família do município de Sobral (CAVALCANTE, et al., 2012). 

Salienta-se que a comunicação às parcerias sexuais precisa ser realizada 

respeitando os direitos humanos e a dignidade dos envolvidos, principalmente, naqueles 

lugares em que o estigma e a discriminação possam se seguir ao diagnóstico, tratamento ou 

notificação. É necessário lembrar que a discriminação dentro do próprio serviço de saúde é 

antiética e profissionalmente inaceitável, repercute negativamente na adesão e compromete o 

trabalho de toda a equipe (BRASIL, 2015d). 

No domínio referente ao tratamento, o qual obteve IVC mais baixo após validação 

pelos juízes, foram feitas algumas modificações para o seu aprimoramento, dentre elas 

enfatizou-se os benefícios do tratamento com Penicilina G Benzatina apesar da dor causada 

pela sua aplicação por via intramuscular, sugerida por três juízes. Apenas um juiz J2 referiu 

que não seria interessante abordar a dor para não assustar previamente a paciente. Mas tal 

consideração não foi acatada, visto que a literatura mostra que uma das principais causas do 

não tratamento ou do seu abandono é a dor ocasionada pela injeção. Dessa forma, optou-se 

por não mascarar esse processo doloroso, mas ressaltar os seus pontos positivos. 

Em estudo qualitativo que objetivou identificar as dificuldades enfrentadas pelas 

mulheres com diagnóstico de sífilis, verificou que o tratamento da doença se constituía em 

uma dificuldade para as participantes do estudo, já que ocasionava dor e sofrimento. Tais 

sentimentos foram expressados por meio de suas falas, ao referir que as injeções são horríveis 

e que doem muito (CAVALCANTE et al., 2012). 

O tratamento das IST, de preferência, deveria ser ministrado em dose única, para 

garantir uma maior adesão, facilitar o tratamento do parceiro e promover a quebra imediata da 

cadeia de transmissão. Porém, no caso da sífilis, são necessários, na grande maioria das vezes, 

tempo e empenho dos seus portadores, uma vez que o tratamento é geralmente doloroso e, 

dependendo dos casos, prolongado, levando algumas pessoas a apresentarem dificuldades em 

dar seguimento. Esse fato também corrobora para o risco de recidiva da sífilis, visto como 

outra dificuldade para essas mulheres, já que acabam tendo que se submeter novamente ao 

tratamento da doença (CAVALCANTE et al., 2012). 

Em relação à dosagem da penicilina G benzatina no tratamento para sífilis, o juiz 

J10 sugeriu que tal informação deveria constar na cartilha. Assim como o juiz J7 referiu que 

existe uma dose padronizada para o tratamento de sífilis na gestante, a qual seria 2,4 milhões 
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UI, IM, (1,2 milhão UI em cada glúteo), semanal, por três semanas, totalizando 7,2 milhões 

UI. No entanto, tais sugestões não foram acatadas, visto que a dosagem vai depender do 

estadiamento clínico da doença, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Na sífilis 

primária, secundária e latente recente (até um ano de duração) o tratamento deve ser com 

Penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, IM, dose única (1,2 milhão UI em cada glúteo). E na 

sífilis latente tardia (mais de um ano de duração) ou latente com duração ignorada e sífilis 

terciária será Penicilina G benzatina, 2,4 milhões UI, IM, (1,2 milhão UI em cada glúteo), 

semanal, por três semanas. Dose total de 7,2 milhões UI (BRASIL, 2015d). 

Outra sugestão de alguns juízes foi a de retirar o nome comercial da Penicilina G 

Benzatina na cartilha e substituir pelo nome da substância ativa, mas considera-se que a 

população em geral consegue reconhecer mais facilmente o nome comercial da referida 

medicação, optando-se, dessa forma, pela utilização do símbolo de marca registrada após o 

nome Benzetacil  conforme orientação do juiz J8. 

Além disso, enfatizou-se a importância da realização do tratamento corretamente, 

o qual deve ser prescrito por um profissional de saúde após avaliação dos exames 

laboratoriais e exame clínico da paciente, respeitando-se rigorosamente os intervalos entre as 

doses e tendo a Unidade Básica de Saúde como referência para a administração de tal 

medicação. Tais orientações foram ressaltadas pelo juiz J7 e acatadas conforme pode-se 

observar na figura 22. 

Na prática clínica, percebe-se que a maioria das Unidades Básicas de Saúde 

apenas fazem a dispensação da medicação e orientam que as pacientes procurem instituições 

com atenção secundária ou terciária à saúde para realizarem a administração da Penicilina G 

Benzatina, justificando o risco de reações anafiláticas. Apesar da existência da Portaria nº 

3161/2011, que dispõe sobre a administração da penicilina nas unidades de Atenção Básica à 

Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde, e das estratégias do Ministério da Saúde, em 

articulação com estados e municípios, visando ao uso da penicilina nas UBS para prevenção 

da sífilis (BRASIL, 2015d). 
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Figura 22 - Páginas da cartilha pré e pós-validação pelos juízes. Fortaleza, 2016. 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

No domínio referente às perguntas e respostas, foram realizadas todas as 

alterações sugeridas pelos juízes, as quais em sua maioria foram necessárias para torná-las 

mais objetivas e compreensíveis pelo público-alvo. Além disso, mudou-se o título desse 

domínio para “vamos resumir as informações da cartilha por meio de perguntas e respostas?”, 

conforme sugestão do juiz J22. 

Tal domínio é relevante visto que uma revisão oferece ao leitor a chance de ver ou 

ouvir os pontos principais em outras palavras, com exemplos ou imagens, visto que os 

leitores muitas vezes perdem os pontos principais na primeira exposição (DOAK; DOAK; 

ROOT, 1996). 

Nesse domínio, optou-se por colocar uma pergunta referente a como agir diante da 

falta da Penicilina G Benzatina na Unidade Básica de Saúde, visto que houve recentemente 

solução de continuidade de sua disponibilização nos serviços de saúde. Então, orientou-se o 

leitor de que o profissional irá conduzir esse caso especial, substituindo por outro antibiótico, 

o que exige o acompanhamento e tratamento adequado do filho após o nascimento. O objetivo 

Versão pré-validação  
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dessa informação, foi de orientar as leitoras que caso ocorra essa situação especial, ela precisa 

saber que o tratamento não será eficaz para o bebê e que ele precisará ser acompanhado e 

tratado posteriormente. 

Diante de tal orientação, o juiz J7 questionou que não há outra medicação para 

tratamento da sífilis na gestação. No entanto, tal questionamento não foi acatado, pois não 

condiz com a literatura. Na gestação, tratamentos não penicilínicos são inadequados e só 

devem ser considerados como opção nas contraindicações absolutas ao uso da penicilina. Mas 

em situações especiais, como a falta da medicação, como ocorreu recentemente no país, a 

recomendação é a substituição por outros antibióticos e as gestantes precisam ser 

acompanhadas em intervalos mais curtos, devido à possibilidade de falha terapêutica 

(BRASIL, 2015d).  

A penicilina G, administrada via parenteral, é a única terapia eficaz documentada 

no tratamento de gestantes com sífilis e na prevenção da transmissão vertical da doença para o 

bebê, apresentando 98% de sucesso nessa prevenção (CDC, 2010). 

Em relação à sugestão do juiz J18, que sugeriu a adição de algo mais lúdico, tal 

como um jogo com dicas sobre os cuidados com o bebê ou dicas de beleza para a mãe, não se 

acatou, pois se considerou que tais elementos fugiriam do objetivo da cartilha.  

Para a avaliação da cartilha educativa foi utilizado um instrumento adaptado e 

validado, denominado Suitability Assessment of Materials (SAM – Avaliação de Adequação 

de Materiais), para a avaliação de materiais educativos, composto por 22 itens inclusos em 

seis fatores que contemplam os seguintes domínios de avaliação: conteúdo; linguagem 

adequada para população; ilustrações gráficas; layout e tipografia; estimulação para 

aprendizagem e motivação; e adequação cultural. A utilização do SAM pode revelar 

deficiências específicas na instrução de um material (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 

A avaliação dos juízes conforme o formulário SAM está retratada na tabela 4. 
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Tabela 4 - Frequência de pontuações para cada domínio de avaliação do SAM de acordo com 

as respostas dos juízes. Fortaleza, 2016. 

 

Domínios 2 escores 

(Superior) 

N (%) 

1 escore 

(Adequado) 

N (%) 

0 escore 

(Inadequado) 

N (%) 

Total de 

Escores/ 

Percentual 

de escores 

(%) 

1. Conteúdo     

a) Objetivo é evidente 19 (86,4) 3 (13,6) __ 41 (93,2) 

b) Conteúdo aborda comportamento 19 (86,4) 3 (13,6) __ 41 (93,2) 

c) A proposta é limitada 22 (100) __ __ 44 (100) 

d) Resumo ou revisão 17 (77,3) 4 (18,2) 1 (4,5) 38 (86,4) 

2. Linguagem adequada para 

população 

    

a) Grau de leitura 14 (63,7) 7 (31, 8) 1 (4,5) 35 (79,5) 

b) Estilo de voz ativa 13 (59,1) 8 (36,4) 1 (4,5) 34 (77,3) 

c) Vocabulário utiliza palavras 

comuns 
17 (77,3) 5 (22,7) __ 39 (88,6) 

d) Em primeiro lugar o contexto 17 (77,3) 5 (22,7) __ 39 (88,6) 

e) Aprendizagem mediada por sinais 

avançados 
19 (86,4) 3 (13,6) __ 41 (93,2) 

3. Ilustrações gráficas, listas e 

tabelas 

    

a) Capa 16 (72,7) 6 (27,3) __ 38 (86,4) 

b) Tipo de ilustrações 21 (95,5) 1 (4,5) __ 43 (97,7) 

c) Relevância das ilustrações 19 (86,4) 3 (13,6) __ 41 (93,2) 

d) Listas, tabelas, gráficos e formas 21 (95,5) 1 (4,5) __ 43 (97,7) 

e) As legendas são utilizadas 13 (59,1) 5 (22,7) __ 

Não se aplica: 

4 (18,2) 

31 (70,5) 

4. Layout e tipografia     

a) Fatores de layout 20 (91,0) 2 (9,0) __ 42 (95,5) 

b) Tipografia 22 (100) __ __ 44 (100) 

c) Os subtítulos são utilizados 21 (95,5) __ 1 (4,5) 42 (95,5) 

5. Estimulação para aprendizagem 

e motivação 

    

a) Interação é incluída no texto e/ou 

figuras 
12 (54,5) 10 (45,5) __ 34 (77,3) 

b) Padrões de comportamento 18 (81,2) 4 (18,8) __ 40 (90,9) 
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desejados são modelados ou 

mostrados em termos específicos 

c) Motivação/eficácia 13 (59,1) 9 (40,9) __ 35 (79,5) 

 

6. Adequação cultural 

    

a) Jogo cultural – lógica, linguagem 

e experiência (LLE) 
19 (86,4) 3 (13,6) __ 41 (93,2) 

b) Imagem cultural e exemplos 19 (86,4) 3 (13,6) __ 41 (93,2) 

Média dos Escores 80,8% 17,6% 0,8% 89,6% 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Pode-se verificar pela da análise segundo SAM, que todos os itens foram 

avaliados, isoladamente, como “superior”, e a avaliação geral da cartilha pelo somatório da 

média dos escores entre os itens revelou que o material também foi considerado “superior”, 

com um percentual de 89,6%, visto que segundo Doak, Doak e Root (1996) um percentual 

entre 70 e 100% caracteriza o material como “superior”. 

Dentre os itens avaliados, o que atingiu menor percentual (70,5%) foi a utilização 

de legendas para explicar gráficos, visto que alguns juízes justificaram que esse item não se 

aplicaria para a avaliação da presente cartilha, pois a mesma não faz uso de gráficos. Outros 

juízes realizaram a avaliação desse item, ao considerar que a explicação de algumas imagens, 

como as que constam nas páginas 7 e 16 poderia ser considerada como uma possível legenda.  

Os itens que receberam maior pontuação foram os referentes ao domínio 

conteúdo, que foi o item que considera a proposta limitada ao objetivo e possibilita que o 

público-alvo aprenda no tempo permitido, assim como o item do domínio layout e tipografia, 

referente à avaliação da tipografia, ou seja, o tamanho e tipo de fontes selecionados para 

facilitar a compreensão dos leitores de todos os níveis. Ambos, receberam a avaliação máxima 

de 100%. 

O domínio do conteúdo obteve classificação “superior” entre os juízes, porém no 

item que avalia a presença de resumo ou revisão, quatro juízes consideraram adequado e um 

inadequado, visto que os mesmos não consideraram o domínio da cartilha intitulado 

Perguntas e Respostas como uma forma de revisão do conteúdo, oportunizando ao leitor a 

chance de ver os pontos principais em outras palavras. No entanto, salienta-se que nesse 

domínio, as autoras resgatam pontos importantes, como formas de transmissão da doença, a 

importância do tratamento, o incentivo quanto à utilização do preservativo para prevenir as 

IST e as consequências da sífilis congênita. Dessa forma, para deixar mais claro que essas 

páginas eram destinadas para revisar o conteúdo, optou-se por acatar a sugestão de um juiz e 
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alterar o título para “Vamos resumir as informações da cartilha por meio de perguntas e 

respostas?”. 

A partir da avaliação do domínio conteúdo, infere-se que ao elaborar a presente 

cartilha educativa, contemplou-se aspectos relevantes, tais como: o objetivo da cartilha foi 

explicitamente indicado no título, na ilustração e na apresentação da cartilha; o material 

aborda a aplicação de conhecimentos/habilidades destinadas ao alcance de um 

comportamento desejável, no caso a prevenção da transmissão vertical da sífilis; a proposta da 

cartilha é limitada às informações essenciais diretamente relacionadas ao objetivo e ao que 

pode ser aprendido no tempo permitido, por isso algumas sugestões dos juízes não foram 

acatadas, visto que fugiria do objetivo da cartilha; e apresentou-se ao final da cartilha um 

capítulo para resumo ou revisão do conteúdo abordado por meio de perguntas e respostas. 

Em relação ao domínio que avalia se a linguagem utilizada na cartilha é adequada 

para a população, verificou-se que todos os itens atingiram avaliação “superior”, visto que se 

utilizou uma linguagem clara e objetiva para facilitar a compreensão das informações contidas 

no material e evitar interpretações errôneas ou ambíguas. Adotou-se um estilo de conversação 

por meio de diálogos, priorizando a utilização da voz ativa e a utilização de frases curtas, 

visto que frases longas ou palavras desnecessárias dificultam a precisão da mensagem e 

limitam a compreensão do assunto. A adequação da linguagem na comunicação da educação 

em saúde é um processo fundamental, principalmente quando a proposta é um material escrito 

(ARMINDO, 2012). 

Deve-se utilizar a linguagem adequadamente para otimizar o processo de ensino 

aprendizagem e favorecer a educação em saúde. Quando se utiliza uma linguagem 

verticalizada, prescritiva e normativa prejudica o diálogo com a população alvo (ARMINDO, 

2012). 

No domínio das ilustrações gráficas, todos os itens também foram classificados 

como “superior”. As ilustrações gráficas do material foram elaboradas por um profissional 

capacitado, buscando-se fazer relação direta entre os assuntos abordados e as ilustrações 

presentes na cartilha, pois o processo de aprendizagem pode ser reforçado quando o leitor 

observa por meio de imagens o que está exposto no texto. Nesse sentido, Doak, Doak e Root 

(1996) destacam que o objetivo das ilustrações é unicamente de aperfeiçoar a compreensão do 

leitor e não ser utilizadas para decorar o material. 

Teve-se o cuidado de apresentar uma capa atrativa para o leitor e que retrata 

claramente o objetivo do material. Utilizou-se desenhos de linhas simples, apropriados para 

adultos e condizentes com a realidade do público-alvo. Ao longo da cartilha, existem alguns 
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detalhes, tais como bordas elaboradas. No entanto, apenas um juiz considerou que tais 

detalhes poderiam distrair o leitor e sugeriu retirá-las. Dessa forma, na segunda versão da 

cartilha, optou-se por minimizar a utilização de tais recursos. 

Ressalta-se que as ilustrações precisam ser de qualidade e retratar adequadamente 

a realidade que se deseja expor, além de simples e culturalmente sensibilizadora, 

possibilitando uma melhor memorização do conteúdo (MIALHE; SILVA, 2008). 

No domínio referente ao layout e tipografia todos os itens foram considerados 

“superior”. Sabendo-se que o layout tem uma influência substancial sobre a adequação de 

materiais, atentou-se para dispor as ilustrações adjacentes ao texto relacionado; obedecer uma 

sequência lógica entre o layout e as informações; utilizar dispositivos visuais para direcionar o 

leitor para o conteúdo principal; deixar espaços em branco para reduzir a desordem, evitando-

se a poluição visual; as cores selecionadas foram compatíveis com a mensagem do texto, 

predominando a utilização de cores claras e o papel utilizado não tem uma superfície brilhosa.  

Além disso, foram utilizadas fontes em tamanho e cor adequados, marcadores e 

negritos foram utilizados quando necessários e não se utilizou caixa alta em todas as 

manchetes, apesar de ter sido uma sugestão de um juiz. Quanto aos subtítulos, atentou-se para 

não expor mais do que cinco itens sem um subtítulo. 

Para deixar a distribuição das informações de uma forma didática e seguir uma 

linha de raciocínio lógica, optou-se por dividir o material em domínios ou capítulos, sendo os 

assuntos apresentados de forma dinâmica e possibilitando o fechamento de cada assunto. A 

utilização de tópicos antes do texto provém uma estrutura lógica para novas ideias e 

informações que estão sendo colocadas no material (MIALHE; SILVA, 2008). 

No domínio acerca da estimulação para aprendizagem e motivação, todos os itens 

foram classificados como “superior”. Sabe-se que quando um leitor faz algo para responder a 

uma pergunta ou problemas, mudanças químicas ocorrem no cérebro que melhoram a 

retenção da memória de longo prazo. Por isso, ao longo da cartilha problemas ou questões 

foram apresentadas para que os leitores as respondam, assim como perguntas e respostas 

foram usadas para discutir problemas e soluções. Atentou-se para não exceder o número de 

páginas e dessa forma, deixar o material muito longo e cansativo, podendo desestimular o 

leitor. 

A motivação para aprender depende do quanto a pessoa acredita que tarefas e 

comportamentos são factíveis. Dessa forma, estimular a autoeficácia em um material 

educativo é crucial. Segundo a teoria comportamental, a manutenção e a extinção de um 

comportamento estão diretamente relacionadas aos seus efeitos ou consequências. Portanto, se 
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os efeitos de um comportamento forem positivos, resultando em satisfação, o indivíduo tende 

a mantê-lo. Por outro lado, se os efeitos forem negativos, promovendo insatisfação, o 

indivíduo tende a interromper o comportamento (SALVETTI; PIMENTA, 2007). 

Corroborando tal pensamento, Albert Bandura (1977) afirma que os processos cognitivos 

intermedeiam a relação entre comportamento e consequência, sendo importantes para a 

adoção e manutenção de um dado comportamento. 

A mudança de comportamento tornou-se um dos focos de discussão, sendo 

necessária a sua associação com qualquer tratamento, diagnóstico clínico ou problema de 

saúde, visto que a mesma está potencialmente associada à prevenção e manutenção da saúde 

(ROLLNICK; MILLER; BUTLER, 2009). Partindo-se desse pressuposto, observou-se que o 

fornecimento de um suporte para mudança no comportamento das pessoas usuárias dos 

serviços de saúde é mais eficaz para obtenção de resultados positivos do que as intervenções 

médico-sanitárias (MENDES, 2012).  

Sabe-se que a mudança de comportamento envolve o desenvolvimento de 

habilidades pessoais que concorram para a manutenção ou melhora da condição de saúde, 

sendo o desenvolvimento dessas habilidades uma das competências do profissional promotor 

de saúde (DEMPSEY; BATTEL-KIRK; BARRY, 2011). 

A mudança de comportamento ainda é um dos grandes desafios para a prevenção 

e promoção da saúde. Apesar da mudança de comportamento e do estilo de vida ser uma 

decisão pessoal, a mesma pode ser apoiada por uma equipe de saúde bem preparada (DIAS; 

NONATO, CHAVES, 2010).  

A figura materna possui um papel fundamental na prevenção de complicações no 

ciclo gravídico-puerperal, tais como a transmissão vertical de doenças infectocontagiosas. 

Mas o companheiro precisa ser envolvido nesse processo, principalmente quando a quebra da 

cadeia de transmissão da doença depende do seu tratamento concomitante com a gestante, 

como é o caso da sífilis. Nessa circunstância é importante que haja autoeficácia ou confiança 

por parte do casal em suas habilidades para desempenhar satisfatoriamente os cuidados para a 

prevenção da transmissão vertical da sífilis. 

Visto que a autoeficácia prevê que o nível de confiança do indivíduo em sua 

habilidade é um forte motivador e regulador de seus comportamentos (YASSUDA; LASCA; 

NERI, 2005). É um componente da motivação e tem papel importante na aquisição e mudança 

de comportamento. Portanto, pode-se dizer que a autoeficácia é a habilidade para julgar-se 

capaz de realizar com êxito uma ação concreta. Assim, a escolha, execução e manutenção de 

uma ação ou comportamento devem ser inseridas no conceito de autoeficácia, pois é ela que 
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atua nas pessoas incentivando-as a desenvolver habilidades para enfrentar as mais diversas 

situações impostas pelo cotidiano (ORIÁ, 2008). 

Ao desenvolver-se um material educativo, deve-se reconhecer que informação e 

conhecimento não são suficientes para promover mudanças de comportamento, é preciso 

envolver as pessoas na tomada de decisões, permitindo que os cidadãos sejam atores e não 

espectadores dos acontecimentos que envolvem sua própria saúde e vida (ARMINDO, 2012). 

O domínio acerca da aceitação cultural recebeu avaliação “superior” em todos os 

itens, visto que ao longo de todo o material, preocupou-se em apresentar imagens adequadas à 

cultura do público-alvo e utilizar exemplos de maneira realista e positiva. Esse domínio é 

importante para a avaliação da cartilha educativa, visto que a percepção das gestantes no que 

se refere às orientações fornecidas no material deve estar de acordo com a realidade que 

vivenciam, pois só assim elas se sentirão motivadas a executar tais ações no seu cotidiano.  

Sendo assim, a cartilha educativa na avaliação dos juízes pelo SAM, foi 

considerada um material educativo “superior”, apresentando conteúdo; linguagem adequada 

para a população; ilustrações gráficas; layout e tipografia; estimulação para aprendizagem e 

motivação; e adequação cultural que podem favorecer uma sensibilização da gestante e seu 

parceiro quanto à importância da prevenção da transmissão vertical da sífilis e dessa forma 

contribuir para a melhoria do conhecimento, atitude e prática dessas mulheres.  

Salienta-se que materiais educativos avaliados como “superior” possuem uma 

maior credibilidade para auxiliar no desenvolvimento de habilidade e favorecer a autonomia 

dos indivíduos (MENDES et al., 2015). 

No que se refere à etapa de validação da cartilha educativa pelos juízes, foram 

analisadas todas as sugestões dos juízes e o material foi aperfeiçoado para que assim o 

público-alvo pudesse realizar a validação do mesmo. Dessa forma, a primeira versão da 

cartilha possuía 22 páginas, as quais após serem avaliadas pelos juízes sofreram algumas 

modificações, ficando a segunda versão da cartilha com 25 páginas, sendo 14 páginas 

destinadas ao conteúdo, 5 páginas pré-textuais e 6 páginas pós-textuais. 

Dessa forma, após as alterações realizadas, acredita-se ter tornado a cartilha 

“Como prevenir a transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos aprender” mais acessível e 

compreensível para o público-alvo. 
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6.3 Processo de validação pelo público-alvo 

 

Após a análise das sugestões dos juízes, a primeira versão da cartilha foi alterada a 

partir das sugestões acatadas. Fez-se novo contato com o profissional responsável pela 

ilustração e diagramação da cartilha e os ajustes necessários foram realizados. Seguiu-se, 

então, para a validação da segunda versão da cartilha pelo público-alvo. Participaram dessa 

etapa as gestantes ou puérperas com VDRL ou teste rápido reagente e que se encontravam 

internadas na Maternidade Escola Assis Chateaubriand durante o período da coleta de dados.  

Para a validação de aparência, contou-se com a participação de 11 mulheres com 

VDRL ou teste rápido para sífilis reagente, sendo 6 (54,5%) gestantes e 5 (45,5%) puérperas, 

captadas na referida maternidade de referência do Estado, localizada em Fortaleza-CE.   

O processo de validação confere maior credibilidade aos materiais educativos no 

intuito de melhorar sua qualidade (RODRIGUES et al., 2013). Nesse sentido, reforça-se que, 

além da validação com os juízes especialistas no assunto ou na metodologia, também é 

importante a validação do material com pessoas leigas, visto que são elas que irão usufruir do 

material, além do que é importante conhecer a população à qual se destina o material (DOAK; 

DOAK; ROOT, 1996; SOUSA; TURRINI, 2012; MARTINS et al., 2012). A validação de 

materiais educativos com pessoas leigas também foi realizada em outros estudos (SABINO, 

2016; TELES, 2011; LIMA, 2014). 

 

6.3.1 Caracterização sociodemográfica do público-alvo  

 

A seguir, apresenta-se o perfil sociodemográfico do público-alvo envolvido no 

estudo (TABELA 5).  

 

Tabela 5 - Distribuição das mulheres representantes do público-alvo segundo suas 

características sociodemográficas. Fortaleza, 2016. 

 

Características (n=11) N  % Média  

(Desvio Padrão) 

Faixa etária    24,1 (±5,9) 

17 – 19  2 18,2  

20 – 34 8 72,7  

35 ou mais 1 9,1  

Procedência    

Capital 8 72,7  

Interior 3 27,3  
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Condição de União    

União consensual 7 63,6  

Solteira 4 36,4  

Anos de estudo   8,1 (±3,4) 

0 – 4  1 9,1  

5 – 8  5 45,5  

9 – 11 2 18,2  

12 anos ou mais 3 27,3  

Ocupação    

Do lar 9 81,8  

Outras 2 18,2  

Renda Familiar (Salário Mínimo*)    

< 1 3 27,3  

1 – 3 4 36,4  

> 3 1 9,1  

Não sabe 3 27,3  

Religião     

Católica 8 72,7  

Evangélica 3 27,3  

Cor    

Parda 6 54,5  

Branca 1 9,1  

Negra 2 18,2  

Amarela 1 9,1  

Não sabe 1 9,1  

*Salário mínimo vigente no período da coleta = R$ 880,00 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Conforme apresentado na Tabela 7, 8 (72,7%) mulheres tinham entre 20 e 34 

anos, com média de idade de 24,1 anos e desvio padrão de ±5,9, o que consiste em um dado 

esperado, por tratar-se do ápice do período reprodutivo, o que implica em um maior número 

de gestações nessa faixa etária, resultado que corrobora estudos realizados em outras capitais 

brasileiras (CAMPOS, et al., 2010; DOMINGUES et al., 2013a). Contudo, houve variação 

considerável na idade dessas mulheres, sendo observados casos entre 17 e 37 anos.  

Tal perfil também foi identificado em pesquisa realizada no município de Sobral 

para analisar o perfil epidemiológico dos casos de sífilis em gestantes no período de 2006 a 

2010. No qual se verificou ao longo da série histórica estudada, que a faixa etária mais 

atingida foi o grupo entre 20 a 29 anos, representando 60,8% dos casos do ano de 2010 

(MESQUITA et al., 2012). 

Em estudo desenvolvido em Minas Gerais, com o escopo de identificar a 

incidência e os fatores de risco da sífilis congênita, verificou-se que os casos ocorreram 

predominantemente em nascidos de mães na faixa etária de 20 a 29 anos, equivalendo a 57% 

dos casos (LIMA et al., 2013).  
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Em caso-controle realizado no município de Fortaleza, verificou-se associação 

estatística entre as variáveis faixa etária e ocorrência da sífilis congênita (p=0,042), sendo 

observado que mulheres com faixa etária entre o intervalo de 20 a 29 anos possuem 2,07 (IC 

95%: 1,02 - 4,19) vezes mais chance de transmitirem verticalmente a sífilis aos seus recém-

nascidos (MENDES, 2016). Em contrapartida, estudo realizado na Argentina identificou que 

a relação entre as variáveis idade da mulher e a ocorrência da sífilis congênita não apresentou 

significância estatística (PARKER et al., 2012). 

Quanto à cidade de procedência das mulheres com sífilis, houve predominância 8 

(72,7%) da capital, Fortaleza, devido à própria localização da instituição onde se realizou o 

estudo. Os dados sobre a situação conjugal das participantes apontaram que a união 

consensual predominou 7 (63,6%) entre as mulheres.  

Dados semelhantes ao perfil encontrado em estudo realizado com todos os casos 

notificados de sífilis congênita no município de Natal, Rio Grande do Norte, no período de 

2004 a 2007. Visto que a faixa etária materna mais frequente foi de 20 a 30 anos, com média 

de 24,8 anos (s= 6,2) e a maioria possuía pelo menos sete anos de estudo (67,9%). No entanto, 

houve uma divergência quanto ao estado civil, visto que nesse estudo a maioria das mulheres 

eram solteiras (82,6%) (HOLANDA et al., 2011). Semelhante ao estudo realizado com 417 

gestantes com sífilis na China que também identificou que um quarto das mulheres não 

possuíam parceiros fixos (QIN et al., 2014).  

Corroborando o presente estudo, em pesquisa do tipo caso-controle identificou-se 

uma prevalência de mulheres casadas ou em união estável, ou seja, com parceria fixa, sendo 

verificado um percentual de 60% (n=30) de puérperas do grupo caso. Os testes estatísticos 

realizados evidenciaram a existência de associação entre as variáveis estado civil e a 

ocorrência de sífilis congênita (p=0,009), demonstrando assim que o casamento, união estável 

e/ou parceria fixa formal consistem em fatores de proteção para ocorrência da sífilis 

congênita, reduzindo em até 58% as chances de ocorrência desse agravo (OR: 0,42; IC 95%: 

0,22 - 0,82) (MENDES, 2016). 

Em pesquisa realizada com 58 mulheres com VDRL reagente, também identificou 

a predominância de mulheres casadas ou com uma união estável com o parceiro 39 (67,2%). 

A sífilis, nesse contexto, pode ser consequência de relacionamentos extraconjugais ou ter 

como fonte de infecção parceiros sexuais anteriores, uma vez que 39 (67,3%) gestantes 

referiram tempo de relacionamento com o atual parceiro igual ou inferior a cinco anos. Apesar 

da transmissibilidade da sífilis por contato sexual estar relacionada à fase da infecção, e 

declinar ao longo do tempo, é possível ocorrer infecção mesmo alguns anos após a lesão 
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primária, o que teoricamente poderia justificar a presença de infecção entre parceiros 

monogâmicos (CAMPOS et al., 2010). 

As informações referentes ao nível educacional revelaram que a maioria das 

participantes 5 (45,5%) tinham de cinco a oito anos de estudo, com uma média de 8,1 anos e 

desvio padrão de ±3,4. 

Quanto à escolaridade, verifica-se na maioria dos estudos uma relação diretamente 

proporcional entre a baixa escolaridade e a ocorrência de sífilis congênita (LIMA et al., 2013; 

ARAÚJO et al., 2013, QIN et al., 2014). Testes estatísticos realizados em estudo do tipo 

caso-controle apontaram uma associação entre as variáveis escolaridade e ocorrência da sífilis 

congênita (p=0,001), concluindo-se que mulheres com baixa escolaridade possuem 4,04 (IC 

95%: 1,86 - 8,75) vezes mais chances de possuírem infecção pela sífilis durante a 

gravidez/parto e transmitirem para o recém-nascido (MENDES, 2016). 

Percebe-se a necessidade de uma maior capacitação, sensibilização e 

empoderamento da população quanto à prevenção da sífilis congênita, uma vez que a baixa 

escolaridade e a escassez de conhecimento sobre a sífilis, seu diagnóstico, manifestações 

clínicas, tratamento e meios de prevenção podem influenciar na ocorrência desse agravo. 

Quando indagadas quanto à ocupação, os resultados revelaram uma população 

que exercia, principalmente, trabalhos não remunerados, na qual a ocupação dona de casa 

esteve presente na maioria dos casos 9 (81,8%). Uma pequena parcela das participantes 

envolvidas nesse estudo realizava alguma espécie de trabalho formal e remunerado, tais como 

secretária de um escritório de contabilidade e pizzaiola.  

A investigação sobre a renda familiar mensal mostrou mais um aspecto 

socioeconômico desfavorável. A maioria da amostra, 7 (63,7%) mencionou renda mensal de 

até três salários mínimos. A rentabilidade variou de 500 a 4.000 reais. Além disso, 3 (27,3%) 

das mulheres não souberam informar a renda familiar. Resultado semelhante ao estudo 

realizado em Fortaleza com mulheres que frequentavam maternidades públicas, no qual se 

identificou que a maioria das mulheres possuía renda familiar inferior a dois salários 

mínimos, correspondendo a 83,5% dos casos (ARAÚJO et al., 2013). 

Estudos revelam associação estatística entre a variável renda familiar e a 

ocorrência da sífilis congênita (p=0,019), sendo observado, dessa forma, que mulheres de 

baixa renda possuem 3,08 vezes (IC 95%: 1,16 - 8,18) maior chance de transmitirem sífilis 

para seus recém-nascidos (MENDES, 2016). 

A sífilis em gestantes tem sido relacionada ao baixo nível socioeconômico. 

Embora não seja uma doença restrita às camadas menos favorecidas, esses resultados 



159 

 

sinalizam que pouca escolaridade e baixa renda podem ser marcadores importantes de pouco 

acesso aos serviços de saúde (MAGALHÃES et al., 2013). 

Em relação ao tipo de credo, grande parte 8 (72,7%) era católica, contudo ressalta-

se a presença de participantes que afirmaram ser evangélica 3 (27,3%), demonstrando a 

prevalência das religiões cristãs. Em estudo citado anteriormente identificou-se que a 

participação na religião católica representa um fator de proteção para a sífilis congênita, 

diminuindo as chances de ocorrência desse agravo (MENDES, 2016). Os níveis de 

religiosidade e os princípios associados ou não à cultura de cada população podem influenciar 

positivamente na proteção contra fatores/comportamentos de risco, favorecendo a melhor 

percepção de perigo ou ameaça às IST aos quais os indivíduos estão expostos (GOMES et al., 

2013; LUK et al., 2013). 

No tocante à variável cor, constatou-se neste estudo que 6 (54,5%) das 

participantes se auto referiram como parda, resultado previsível, por se tratar de uma região 

com predominância dessa cor. 

Em estudo realizado com 296 casos de sífilis congênita no município de Belo 

Horizonte, verificou-se que a chance de uma criança ser diagnosticada como um caso de 

sífilis congênita foi 2,1 (IC 95%: 1,5-2,8) vezes maior em crianças nascidas de mães de cor 

parda ou negra e 1,3 (1,2- 1,4) vezes maior em crianças cujas mães tinham menos de oito anos 

de estudo (LIMA et al., 2013). 

Percebe-se uma maior incidência de sífilis gestacional e sífilis congênita em 

estratos sociais de menor escolaridade e em grupos raciais tradicionalmente mais 

desfavorecidos socioeconomicamente. A maioria das gestantes brasileiras tem tido acesso a 

pelo menos quatro consultas de pré-natal; no entanto, ainda são importantes as variações de 

acesso segundo características socioeconômicas, como nível de instrução e raça/cor 

(ARAÚJO et al., 2012). 

Tais características corroboram o perfil nacional de mulheres com sífilis na 

gestação, as quais são, predominantemente, jovens, com grau de escolaridade inferior quando 

comparadas às gestantes em geral e pardas (BRASIL, 2015a). 
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6.3.2 Caracterização gineco-obstétrica do público-alvo 

 

A Tabela 6 revela os dados relacionados às características gineco-obstétricas das 

participantes do público alvo. 

 

Tabela 6 - Distribuição das gestantes e puérperas representantes do público-alvo segundo 

características gineco-obstétrica. N=11. Fortaleza, 2016. 

 

Características das Gestantes e Puérperas N=11 N  % 

Número de consultas de pré-natal   

Nenhuma 1 9,0 

<7 consultas 5 45,5 

7 consultas ou mais 5 45,5 

Momento do diagnóstico da sífilis   

Pré-natal 5 45,5 

Parto 6 54,5 

Tratamento para sífilis na gestação   

Sim 5 45,5 

Não 6 54,5 

Número de doses de Penicilina G Benzatina (n=5)   

2 1 20,0 

3 4 80,0 

Local do tratamento (n=5)   

Atenção primária 1 20,0 

Atenção secundária/terciária 4 80,0 

Convocação do parceiro    

Sim 3 27,3 

Não 8 72,7 

Forma de Convocação do parceiro no pré-natal (n=3)   

Profissional 2 66,7 

Paciente 1 33,3 

Tratamento do parceiro   

Sim 1 9,1 

Não 10 90,9 

Motivo para não tratamento do parceiro (n=10)   

Paciente não tem mais contato com o parceiro 4 40,0 

Diagnóstico na maternidade 6 60,0 

Recebeu orientações sobre sífilis   

Sim 8 72,7 

Não 3 27,3 

Profissional que orientou (n=8)   

Enfermeiro 3 37,5 

Médico 3 37,5 

Enfermeiro e Médico 2 25,0 

Outro filho com sífilis congênita (n=11)   

Sim 1 9,1 

Não 10 90,1 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
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Nessa etapa do estudo, participaram seis gestantes e cinco puérperas, totalizando 

onze mulheres com diagnóstico de sífilis na gestação ou no parto. Ao realizar-se a análise do 

perfil gineco-obstétrico desse público-alvo, percebeu-se que a distribuição das mulheres 

quanto ao número de consultas foi bem equivalente, visto que 5 (45,5%) realizaram menos do 

que sete consultas de pré-natal e a mesma quantidade 5 (45,5%) realizaram sete ou mais, com 

uma média de 5,4 consultas e desvio padrão de ±3,2. Um quantitativo de 2 (18,2%) mulheres 

realizaram apenas uma consulta de pré-natal. Uma delas, encontrava-se com 33 semanas de 

gestação e havia realizado o exame de VDRL durante o pré-natal, com resultado reagente, 

mas a mesma referiu que não retornou para a unidade de saúde para mostrá-lo ao profissional. 

A paciente encontrava-se na maternidade em trabalho de parto prematuro, com suspeita de 

óbito fetal, evidenciando desfechos negativos e irreversíveis ocasionados pela transmissão 

vertical da doença. 

O outro caso, tratava-se de uma paciente com idade gestacional de 13 semanas e 6 

dias, com diagnóstico concomitante de sífilis na gestação e HIV, a qual se encontrava na 

emergência da maternidade com sangramento transvaginal a esclarecer. Uma mulher (9,1%) 

não havia realizado consulta de pré-natal e encontrava-se com 10 semanas de gestação 

aguardando atendimento na emergência da referida maternidade para investigar dor pélvica e 

sangramento transvaginal discreto. 

Esses casos demonstram falha no acesso ao pré-natal, falha na realização de 

exames e obtenção do diagnóstico da sífilis, o qual está sendo realizado tardiamente, na 

ocasião da internação na maternidade para o parto, quando o feto se expôs à infecção durante 

todo o período gestacional, sinalizando rotina pré-natal não cumprida e oportunidades 

perdidas de controle da doença (NASCIMENTO et al., 2012). 

Estudos apontam a correlação entre a ocorrência de sífilis congênita e a qualidade 

insatisfatória do pré-natal (COSTA et al., 2013; DOMINGUES et al., 2013a; MAGALHÃES 

et al., 2013), constatando-se que esse agravo consiste em uma condição evitável, desde que 

corretamente diagnosticada e tratada durante o acompanhamento na gestação. Logo, torna-se 

prioritária uma avaliação precisa do uso da assistência pré-natal e das barreiras associadas ao 

seu acesso para o desenvolvimento de programas de saúde pública específicas capazes de 

melhorar a qualidade dessa assistência à saúde materno-fetal (HAWLEY et al., 2014). 

Apesar do conhecimento de que o acesso ao pré-natal em países com situações 

econômicas desfavoráveis ocorre de forma tardia e com uma quantidade insuficiente de 

consultas, sabe-se que as razões para tal acesso inadequado variam muito e podem ser 

estreitamente ligadas à cultura ou infraestrutura de saúde local (BERNARDES et al., 2014). 
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Em estudo realizado com 311 casos de sífilis congênita notificados no município 

de Natal-RN, identificou-se achado semelhante, no qual 77,5% das mulheres realizaram pré-

natal, sendo o quantitativo de consultas mais frequente de quatro a seis consultas 

(média=2,6±1 consultas) (HOLANDA et al., 2011). 

Em relação ao número adequado de consultas, para possibilitar a análise da 

adequação desse aspecto, consideraram-se as recomendações do Ministério da Saúde do 

Brasil que desde 2011, com a Estratégia Rede Cegonha, passou a sugerir a realização de no 

mínimo sete consultas para uma gestação a termo (BRASIL, 2011b).  

Em estudo do tipo caso-controle verificou-se que quantitativo insatisfatório de 

consulta de pré-natal apresentou associação estatística com a ocorrência de sífilis congênita, 

indicando que a realização de um número inferior a sete consultas potencializa as chances de 

ocorrência desse agravo (MENDES, 2016). 

Corroborando esses resultados, estudo desenvolvido na Colômbia em 2011, com o 

escopo de avaliar os índices epidemiológicos e os fatores associados com a sífilis gestacional 

e congênita, verificou que 30% das mulheres diagnosticadas com sífilis durante a gestação 

não realizaram um quantitativo de consultas satisfatório, sendo que apenas 8% receberam 

terapia antibiótica pertinente durante a gestação, agravando ainda mais o quadro e 

favorecendo a ocorrência da transmissão vertical da doença (CRUZ et al., 2013). 

De forma geral, verifica-se similaridade entre os estudos quanto ao perfil das 

mulheres mais acometidas pela sífilis durante a gestação, consistindo em gestantes de cor 

preta, de menor classe econômica e escolaridade, que apresentam antecedentes obstétricos de 

risco, com assistência pré-natal realizada em Unidade Básica de Saúde, com início mais tardio 

do pré-natal e número inadequado de consultas (DOMINGUES et al., 2013a). 

Pesquisa realizada em Recife-PE observou que entre 2004 a 2006, foram 

detectados 700 casos de sífilis congênita em crianças menores de um ano de idade, sobre um 

total de 68.807 nascidos vivos, das quais 26,11% de suas mães realizaram menos de quatro 

consultas e 48,69% entre quatro a seis acompanhamentos pré-natais, evidenciando uma baixa 

adesão desse público às ações de assistência em saúde (MELO; MELO FILHO; FERREIRA, 

2011). 

A quantidade de consultas realizadas pela gestante em seu atendimento pré-natal 

não é suficiente para garantir o controle da sífilis. Como pode-se verificar na presente 

pesquisa, na qual a maioria das mulheres tiveram acesso ao pré-natal e realizaram uma média 

de 5,4 consultas e mesmo assim um número significativo só foram diagnosticadas na 

maternidade, impossibilitando ações preventivas relacionadas à sífilis congênita. Isto 
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demonstra a necessidade de que tanto os profissionais da saúde quanto os gestores estejam 

comprometidos com a qualidade dos serviços prestados na assistência pré-natal (CAMPOS et 

al., 2010). 

O controle da sífilis na gestação mostra-se um desafio para profissionais de saúde 

e gestores, apesar de ser uma doença para a qual existem recursos diagnósticos e terapêuticos 

simples e de baixo custo. Isso em decorrência do curto intervalo da gestação para a realização 

do seu diagnóstico e tratamento; pela dificuldade de abordagem das infecções sexualmente 

transmissíveis, principalmente durante a gestação; e provavelmente pelo desconhecimento da 

magnitude desse agravo e dos danos que ele pode causar à saúde da mulher e do bebê pela 

população e pelos profissionais de saúde (DOMINGUES et al., 2013a). 

Dessa forma, torna-se necessária uma oferta acessível e de qualidade dos serviços 

de saúde na gestação, visto tratar-se da intervenção de mais curto prazo em saúde pública 

(duração de nove meses), com alta efetividade dos resultados, prevenindo desfechos adversos 

da gestação e reduzindo os gastos com a assistência ao recém-nascido (MAGALHÃES et al., 

2013). 

Em relação ao momento do diagnóstico da sífilis, 6 (54,5%) mulheres receberam 

durante a internação para o parto. Outras 5 (45,5%) foram diagnosticadas durante o pré-natal, 

achado preocupante, visto que muitas mulheres tiveram a oportunidade de serem 

diagnosticadass e tratadas corretamente durante a gestação, pois a maioria teve acesso ao pré-

natal, e mesmo assim deram à luz a uma criança com sífilis congênita, visto que o diagnóstico 

ocorreu tardiamente, impossibilitando as ações preventivas da sífilis congênita.  

Salienta-se que um desses casos foi proveniente de uma mulher com história de 

natimorto por sífilis congênita há quatro anos. Outra participante do estudo, uma grande 

multípara (G15P13A2), realizou seis consultas de pré-natal e não constava nenhuma alteração 

nos seus exames quanto ao VDRL. No entanto, a mesma foi diagnosticada na maternidade por 

ocasião do parto, encontrando-se em tratamento com penicilina juntamente com o seu bebê. A 

mulher demonstrou preocupação, pois mencionou que não havia recebido informação quanto 

à doença, no pré-natal e no puerpério e, após a leitura da cartilha, referiu que gostaria de um 

encaminhamento para que o seu esposo, que mora no interior, realize os exames e tratamento 

para sífilis, caso necessário. Apenas uma paciente referiu que não realizou consulta de pré-

natal, justificando a ausência do seu diagnóstico de forma precoce. 

Em Estudo-Sentinela de 2006 também se identificou soroconversão elevada entre 

a primeira e a segunda sorologia realizadas no pré-natal (SZWARCWALD et al., 2007). No 

entanto, é pouco provável que esse dado reflita apenas a ocorrência de novas infecções 
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durante a gestação, pois não seria esperada uma incidência tão elevada de sífilis na gestação 

num cenário epidemiológico de prevalência praticamente estável. Dificuldades relacionadas à 

testagem sorológica para sífilis durante a gestação seriam uma explicação plausível pela 

menor sensibilidade dos testes não treponêmicos nas fases iniciais da doença e pela maior 

ocorrência de exames falso-positivos durante a gestação (PEELING; YE, 2004). 

Os exames que se tornam reagentes mesmo que não indiquem necessariamente 

infecção recente, esses resultados reforçam a necessidade de repetição da sorologia para sífilis 

no final da gestação e na admissão para o parto. Isso permitiria o diagnóstico da infecção, a 

adoção de medidas para prevenção da transmissão vertical e tratamento precoce do recém-

nascido. A baixa cobertura do segundo exame em todas as regiões do País mostra 

oportunidades perdidas nessa medida de controle em serviços públicos e privados 

(DOMINGUES et al., 2014). 

Verifica-se que apesar da ampliação do diagnóstico, com o aumento do acesso ao 

pré-natal e a disponibilização de exames laboratoriais durante o mesmo, a maioria dos casos 

de sífilis na gestação continua sendo detectada tardiamente. Em 2013, um total de 24,8% dos 

casos do SINAN foi notificado no primeiro trimestre de gestação, com 31,3% no segundo 

trimestre e 36,3% no terceiro (BRASIL, 2015a). 

Em pesquisa realizada no município de Fortaleza com 58 gestantes com VDRL 

reagente, identificou-se que 50% das mulheres foram diagnosticadas durante o pré-natal e 

39,6% na maternidade por ocasião do parto. Outro dado preocupante é que apenas três (5,2%) 

dessas gestantes foram adequadamente tratadas (CAMPOS et al., 2010). 

Corroborando os dados da presente pesquisa, em estudo realizado na cidade de 

Campo Grande - MS verificou que das 12 gestantes com diagnóstico positivo para sífilis no 

ano de 2006, 75% relataram o acompanhamento pré-natal prévio e, no ano de 2011, 100% 

afirmaram que o fizeram. Em relação ao diagnóstico de sífilis materna no primeiro período, 

58% dos casos ocorreram após o parto; no segundo período, 66,7% antes do parto. Quanto ao 

tratamento, no ano de 2006, 67% das gestantes não o realizaram de forma adequada; e em 

2011, 66,7% fizeram-no, buscando, assim, a prevenção da transmissão vertical do Treponema 

pallidum. Em se tratando do tratamento do parceiro, no primeiro período (2006), 58% não o 

receberam de forma apropriada; aumentando para 66,7% no segundo período. Entretanto, 

apesar de o número de gestantes infectadas no ano de 2011 ser inferior ao de 2006, não 

significa que houve uma melhora na qualidade do pré-natal, pois em nenhum dos períodos os 

diagnósticos ocorreram como deveriam (durante o pré-natal) ou houve o acompanhamento e 
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tratamento adequados às gestantes, como recomenda o Ministério da Saúde (FIGUEIRÓ-

FILHO et al., 2013; BRASIL, 2007b). 

De maneira geral, a persistência de alta incidência da sífilis congênita e da 

transmissão vertical, mesmo após o aumento considerável da cobertura de assistência pré-

natal e do número médio de consultas com a instalação do SUS, indica que a qualidade da 

assistência é insatisfatória (DOMINGUES et al., 2013a). 

Em relação ao tratamento para sífilis na gestação, dentre as 5 mulheres que 

receberam o diagnóstico durante o pré-natal, todas 5 (45,5%) realizaram tratamento para 

sífilis, 4 (80%) referiram a administração de três doses de Penicilina G Benzatina conforme 

prescrição do profissional de saúde e 1 (20%) afirmou que tomou somente duas doses, visto 

que entrou em trabalho de parto antes de concluir o tratamento, as demais, 6 (54,5%), não 

tiveram a oportunidade de realizar o tratamento de forma precoce, pois receberam o 

diagnóstico somente na maternidade. 

Como o número de doses de Penicilina G Benzatina depende do estágio clínico da 

doença, possíveis erros de classificação podem levar a tratamentos inadequados. Logo, na 

ausência de sinais clínicos e na impossibilidade de estabelecer a evolução da doença, a 

classificação adequada é sífilis de duração ignorada, sendo preconizado o tratamento com três 

doses de penicilina benzatina (BRASIL, 2015a). 

Sabe-se que o tratamento pode e deve ser realizado durante a gestação, e é 

adequado quando feito com a penicilina G benzatina na dosagem total e na quantidade de 

aplicação segundo o estadiamento da infecção. No entanto, o que se observa na prática é um 

baixo percentual das gestantes com tratamento adequado no pré-natal (4,5%) e de gestantes 

cujos parceiros foram tratados concomitantemente (11,3%) (HOLANDA et al., 2011). 

O tratamento da sífilis em gestantes é relativamente simples e a prevenção da sua 

transmissão para o recém-nascido é 100% eficaz mediante a administração de penicilina 

benzatina, o único medicamento capaz de atravessar a barreira placentária e chegar até o feto. 

No entanto, para que esse tratamento aconteça conforme manda o protocolo, e para que todas 

as gestantes com sífilis sejam tratadas, deve-se garantir um acesso ao pré-natal; o início do 

pré-natal não deve ser tardio, porque a prevenção da transmissão da sífilis só é garantida 

quando o tratamento termina até um mês antes do nascimento do bebê; a qualidade do pré-

natal deve ser assegurada; a garantia do acesso à detecção da sífilis na gestante deve ser a 

mais precoce possível, com a disponibilização dos testes rápidos para sífilis em unidades 

básicas de saúde ou laboratórios que consigam fornecer o diagnóstico em até uma semana; o 

tratamento com penicilina deve ser iniciado sem hesitação por parte da equipe de saúde; o 
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fornecimento da penicilina benzatina às unidades de saúde deve ser garantido e ininterrupto; e 

os parceiros com sífilis das gestantes devem aderir imediatamente ao tratamento, em 

concomitância com o tratamento das mulheres (BRASIL, 2015c). 

Diante dessas exigências, percebe-se que apesar de termos todos os meios 

necessários para efetivarmos medidas efetivas no controle da sífilis congênita, tem-se, 

também, um leque vasto de falhas na assistência à saúde que impossibilitam o controle desse 

agravo totalmente evitável. Pois o que se percebe é a necessidade de uma coesão, de uma 

harmonia entre todos esses tópicos acima para que seja possível o alcance da tão idealizada 

erradicação da doença. 

Além disso, deve-se considerar que apesar da excelente razão custo-efetividade 

das ações de prevenção da sífilis congênita, as mesmas demandam abordagens complexas por 

envolverem questões relativas ao comportamento sexual. Isso significa que o enfrentamento 

da sífilis congênita não depende apenas de conhecimentos biomédicos, recursos humanos e 

materiais, pois envolve intervenções não somente sobre aspectos biológicos, mas também 

comportamentais e socioculturais (ARAÚJO et al., 2012). 

Enfatiza-se a importância de ações educativas efetivas junto à população que 

sejam capazes de sensibilizá-la e promover possíveis mudanças comportamentais relacionadas 

à atividade sexual. Pois apesar de não sermos capazes de conscientizar ninguém, podemos 

fornecer meios para que a pessoa desenvolva a própria conscientização. E esse meio é 

promovendo a autorreflexão. Por intermédio da reflexão, o ser humano é capaz de assumir um 

compromisso de mudança para alcançar saúde e qualidade de vida por meio da autonomia 

(SOUSA; BARROSO, 2009). 

É necessário possibilitar a reflexão das mulheres sobre a autonomia que possuem 

sobre seus corpos, promover a conscientização masculina sobre a responsabilidade do casal (e 

não só da mulher) a respeito da saúde sexual do casal e elaborar estratégias educativas para 

que a questão do risco e da contaminação por IST seja tratada com o emprego de uma 

abordagem positiva (SOUSA; BARROSO, 2009). 

Outro dado desanimador é que 4 (80%) das mulheres referiram que a 

administração da Penicilina G Benzatina foi realizada em instituições de atenção secundária 

ou terciária, visto que receberam orientações de que não poderiam realizar a administração da 

medicação na unidade básica de saúde onde realizava seu acompanhamento pré-natal por 

estarem grávidas. Dessa forma, a medicação era dispensada e as pacientes precisavam se 

direcionar para um hospital mais próximo de sua residência para aplicação. 
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Realidade semelhante à do Estado da Bahia, no qual se observou movimento entre 

os profissionais de Enfermagem, muitas vezes por medo, de se eximir da responsabilidade 

pela aplicação da penicilina. Na unidade fazia-se a solicitação e entrega do resultado do 

exame, e então, a gestante era encaminhada para uma unidade de pronto atendimento para 

receber a penicilina. Dessa forma, perdia-se o acompanhamento dessa pessoa na atenção 

básica (BRASIL, 2015c). 

Estudo evidencia que a grande proporção de casos de sífilis congênita proveniente 

de mulheres que tiveram diagnóstico durante o pré-natal aponta falha na qualidade desse 

atendimento. Isso poderia ser explicado, em alguma medida, pela dificuldade de uso da 

penicilina observada na rede de unidades básicas do Sistema Único de Saúde (SUS). A 

resistência à realização do tratamento da sífilis na rede básica tem sido justificada pela falta de 

condições técnicas para manejar casos de anafilaxia, mas a baixíssima incidência de reações 

letais após o uso da penicilina (BRASIL, 2006a) não justificaria o imenso custo social que a 

dificuldade de acesso a esse medicamento representa (ARAÚJO et al., 2012).  

Observa-se a resistência de profissionais de saúde ao uso da penicilina na atenção 

primária à saúde, desde a publicação da Portaria Ministerial n° 156, 19 de janeiro de 2006, 

que preconizou a necessidade de disponibilização de material de primeiros socorros nas 

unidades básicas para utilização em caso de anafilaxia (reação alérgica à penicilina) e o 

treinamento de profissionais nesse procedimento como condição para aplicação do 

medicamento (BRASIL, 2006b). No entanto, uma publicação mais atual da Portaria 

Ministerial n° 3.161, de 27 de dezembro de 2011, que instituiu e reforçou a administração 

obrigatória da penicilina pelos profissionais da atenção básica como única opção viável para o 

tratamento da sífilis em gestantes (em tempo oportuno) (BRASIL, 2011c). 

Em relação à convocação do parceiro, verificou-se que predominou 8 (72,7%) a 

não convocação dos mesmos entre as mulheres que foram diagnosticadas com sífilis. Os dois 

parceiros que foram convocados durante a assistência pré-natal, houve o relato de que ambos 

sempre que podiam compareciam as consultas de pré-natal juntamente com a sua 

companheira, facilitando a comunicação entre o profissional e os parceiros quanto à 

importância de os mesmos realizarem o exame e o tratamento juntamente com as gestantes. A 

convocação do parceiro foi predominantemente 2 (66,7%) pelo próprio profissional da saúde 

durante as consultas de pré-natal. Em apenas 1 (33,3%) caso a convocação do parceiro 

ocorreu pela própria paciente. 

Em pesquisa realizada com 139 profissionais pré-natalistas da rede SUS do 

município do Rio de Janeiro, verificou-se que apenas 35% dos profissionais referiram que a 
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abordagem dos parceiros das gestantes com IST era realizada pelo próprio profissional. 

Metade dos profissionais apresentava uma conduta em relação aos parceiros que não seria a 

mais adequada, ou não abordando (0,3%), ou enviando pedido de exames (44,6%) ou 

tratamento (3,5%) por meio da gestante (DOMINGUES et al., 2013b). 

Quanto ao tratamento do parceiro de mulheres com diagnóstico de sífilis, 

identificou-se que houve o tratamento de apenas 1 (20%) parceiro, visto que o outro que 

acompanhava a sua esposa na consulta de pré-natal, realizou o teste rápido para sífilis, o qual 

deu não reagente, sendo orientado que não seria necessário o seu tratamento de forma 

concomitante. Os demais não receberam o tratamento, pois não foram convocados pelos 

profissionais de saúde, visto que as mulheres referiram não ter mais contato com os parceiros 

4 (40%) ou o diagnóstico foi realizado recentemente na maternidade 6 (60%).  

O elevado número de parceiros que não receberam tratamento adequado para 

sífilis encontrado no presente estudo evidencia a negligência dos serviços de saúde, pois 

deveria ser prioritário haja vista a possibilidade de re-exposição da gestante ao treponema, 

impedindo a quebra da cadeia de transmissão da doença e reforçando o aumento da incidência 

da transmissão vertical (COSTA et al., 2013). 

Estudo revela que de um total de 58 gestantes com VDRL reagente no parto ou 

durante a assistência pré-natal, somente em 14 (24,1%) casos as gestantes informaram que os 

parceiros foram tratados, dentre os quais em apenas seis (42,9%) o tratamento foi realizado de 

forma completa (CAMPOS et al., 2010). 

Estudos apontam a falta e/ou a inadequação do tratamento do parceiro como o 

principal fator de falha no tratamento da gestante (MAGALHÃES et al., 2013). Evidencia a 

importância do envolvimento e participação ativa do parceiro durante a assistência pré-natal, 

para que os mesmos se sintam sujeitos ativos na prevenção de agravos que podem trazer 

repercussões negativas para o seu filho, como é o caso da sífilis. 

De uma forma geral, percebe-se que apesar de a sífilis ser uma doença antiga e 

curável, as mulheres enfrentam grandes dificuldades ao adquirirem a doença, sofrendo com a 

descoberta da IST, com a realização do seu tratamento e todas as implicações no seu 

relacionamento familiar e conjugal. A sífilis traz repercussões ao relacionamento conjugal da 

mulher e esta, muitas vezes, encontra-se fragilizada e temerosa quanto às implicações da 

doença na sua vida com o parceiro (CAVALCANTE et al., 2012).  

No estudo Nascer no Brasil realizado com 23.894 mulheres observou avanços 

importantes na ampliação da cobertura pré-natal e de testagem para sífilis. Entretanto, 

desigualdades regionais e sociais no acesso aos serviços de saúde, aliadas a outras falhas na 
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assistência, como baixa cobertura no tratamento dos parceiros, contribuem para a persistência 

da sífilis congênita como importante problema de saúde pública no Brasil (DOMINGUES et 

al., 2014). 

Um dado animador é que a maioria das mulheres 8 (72,7%) referiu ter recebido 

orientações sobre a sífilis após receber o diagnóstico da doença. Dentre as orientações citadas 

predominou as consequências da sífilis para o bebê caso não realize o tratamento; a sífilis 

como uma doença que tem cura e que com o tratamento adequado o bebê nasce saudável; e a 

importância do tratamento do parceiro. Quando questionadas quanto aos profissionais que 

realizaram tais orientações, identificou-se a atuação do profissional médico e enfermeiro na 

mesma proporção.  

Tal achado diverge dos resultados de uma pesquisa realizada no município do Rio 

de Janeiro para avaliar a assistência pré-natal na prevenção da transmissão vertical da sífilis, a 

qual identificou que a ausência de ações de aconselhamento resultou no desconhecimento da 

própria realização do exame, inclusive em gestantes com exames reagentes. A sífilis exige 

tratamento com medicação injetável, mudanças de comportamento e exames seriados para 

controle de cura, o que provavelmente culmina em baixa adesão pela gestante que sequer sabe 

a doença que tem (DOMINGUES et al., 2013b). 

A literatura aponta como possíveis falhas na assistência à saúde que contribuem 

significativamente para a ocorrência da sífilis congênita e de seus desfechos mais graves, o 

início tardio do pré-natal, a quebra na continuidade do cuidado com mudança de unidade de 

saúde durante a assistência, dificuldades no diagnóstico da sífilis durante a gestação (ausente 

em 25% dos casos de sífilis congênita), falhas no tratamento da gestante e, principalmente, do 

parceiro; além de falta de orientações sobre a doença e sobre uso de preservativos. Indicando 

que a qualidade e efetividade da assistência para a redução da transmissão vertical da sífilis 

está muito aquém do preconizado e esperado pelas políticas ministeriais (DOMINGUES et 

al., 2013b). 

Em relação à história pregressa de um nascimento de uma criança com sífilis 

congênita, apenas 1 (9,1%) referiu que há quatro anos teve um natimorto devido à tal agravo, 

demonstrando que a doença perdurou por anos caso a mesma não tenha realizado o tratamento 

adequadamente ou adquiriu a infecção novamente caso o seu parceiro não tenha realizado o 

tratamento. De qualquer forma, não houve uma assistência à saúde de forma resolutiva, 

contribuindo para novos casos de sífilis congênita. 

Dessa forma, verifica-se a necessidade de estratégias inovadoras, visando: à 

captação precoce das gestantes para o início da assistência pré-natal no primeiro trimestre 
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gestacional; à garantia do diagnóstico da doença durante a gestação no menor prazo possível, 

permitindo o tratamento antes da 24ª à 28ª semana gestacional; e ao manejo clínico adequado 

da gestante e seu(s) parceiro(s), incluindo o aconselhamento sobre a doença e formas de 

prevenção. Assim, poderá haver aumento da adesão ao tratamento e redução da 

vulnerabilidade das mulheres e seus parceiros às IST (DOMINGUES et al., 2013a). 

Além disso, torna-se fundamental uma capacitação das equipes da Estratégia 

Saúde da Família, as quais, certamente, têm muito a colaborar na promoção de mudanças no 

quadro da doença, visto tratar-se da porta de entrada do sistema de saúde, possibilitando 

maior proximidade entre os profissionais e os usuários, especialmente os parceiros de 

gestantes infectadas, para conseguir sua adesão ao tratamento (COSTA et al., 2013). 

 

6.3.3 Validação de aparência pelo público-alvo 

 

Em relação à validação de aparência pelo público-alvo, as mulheres avaliaram a 

cartilha quanto à clareza, relevância e grau de relevância. A cartilha foi avaliada de forma 

positiva, obtendo 100% de concordância entre elas, quanto aos aspectos clareza e relevância 

em todas as páginas. Quando questionados acerca do grau de relevância, todas 11 (100%) 

classificaram as páginas que compõem a cartilha educativa como muito relevante. 

Dessa forma, ao calcular-se o IVC da cartilha a partir do grau de relevância 

atribuído a cada página da cartilha, tem-se um IVC global com valor de 1,00, demonstrando 

que o material construído é confiável e validado para se aplicar junto às gestantes, visando a 

prevenção da transmissão vertical da sífilis. 

Durante a aplicação desse instrumento, também foi solicitado pela pesquisadora 

que fossem realizadas sugestões pelas participantes em cada página da cartilha, objetivando a 

sua melhoria como material educativo e tornando-o mais acessível para o público-alvo. No 

entanto, nenhuma gestante recomendou alterações, visto que todas avaliaram a cartilha 

positivamente e não julgaram necessário sugerir mudanças. 

Como as gestantes não recomendaram a inserção ou exclusão de nenhuma página 

da cartilha educativa, a versão final do material permaneceu com 25 páginas, sendo 14 

páginas destinadas ao conteúdo, 5 páginas pré-textuais e 6 páginas pós-textuais. 

No que se refere a avaliação do instrumento dissertativo relativo à compreensão, 

atratividade, autoeficácia, aceitação cultural e persuasão do material educativo, houve 

excelentes resultados a partir da análise das respostas das participantes, sendo estes 

observados na tabela 7. 
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Tabela 7 - Distribuição das respostas obtidas pelo instrumento dissertativo junto ao público-alvo, 
segundo os domínios de avaliação do material educativo. Fortaleza, 2016. 

 

Domínios (n=11) N  % 

Compreensão   

Comente sobre o que fala a cartilha   

Sim 11 100 

Não -- -- 

Você pode dizer quais os riscos da sífilis na gestação?   

Sim 11 100 

Não -- -- 

Você pode citar os cuidados que devem ser realizados para evitar a sífilis 

congênita?  
  

Sim 11 100 

Não -- -- 

Existem partes na cartilha que você não entendeu?   

      Sim -- -- 

      Não 11 100 

Atratividade   

Você tem vontade de ler a cartilha até o fim?   

Sim 11 100 

Não -- -- 

Autoeficácia   

Você acredita que pode seguir o que a cartilha mostra?   

      Sim 11 100 

Não -- -- 

Você necessita saber mais alguma coisa para seguir a explicação da 

cartilha? 
  

      Sim 1 9,1 

Não 10 90,9 

Aceitação cultural   

Tem algo nessa cartilha que você achou agressivo, ruim ou incômodo?   

Sim -- -- 

      Não 11 100 

Persuasão   

Você pretende seguir as informações da cartilha para evitar a sífilis na 

gestação e a transmissão para o seu bebê? 
  

      Sim 11 100 

Não -- -- 

Você acha que, caso tenha que informar alguma mulher como evitar a 

transmissão da sífilis para o bebê, informaria conforme mostra a cartilha? 
  

Sim 11 100 

Não -- -- 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Com relação à compreensão, pode-se verificar que todas as mulheres foram 

capazes de comentar sobre o tema central da cartilha. Todas souberam dizer os riscos da sífilis 

na gestação, sendo reconhecidos, principalmente, a cegueira, surdez e o óbito fetal. As 
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participantes souberam citar os cuidados que devem ser realizados para evitar a sífilis 

congênita, sendo lembrado por todas a importância da utilização do preservativo como forma 

de prevenção da sífilis. Além disso, todas afirmaram que a cartilha estava escrita de uma 

forma bem clara, o que facilitou o seu entendimento. Dessa forma, nenhuma participante 

identificou partes da cartilha em que não foi possível entender ou que achou difícil. 

A compreensão é um fator crucial para que a pessoa que fará uso do material 

educativo tenha o melhor rendimento possível e assimile as informações contidas no material. 

No entanto, Doak, Doak e Root (1996) acreditam que a compreensão da mensagem só ocorre 

quando a pessoa consegue reapresentar as mensagens contidas no texto com as suas próprias 

palavras, ou seja, ela é capaz de converter a mensagem ouvida ou visualizada em explicações 

verbais. Destaca-se que esse fator foi obtido com a aplicação da cartilha, visto que as 

mulheres conseguiram responder às perguntas referentes às informações contidas na cartilha 

após a sua leitura. 

Quanto à atratividade e autoeficácia da cartilha, pode-se constatar que todas as 

gestantes 11 (100%) relataram interesse em concluir a leitura e verbalizaram que eram 

capazes de seguir o que a cartilha ensina. Além disso, quando indagadas em relação à 

necessidade de haver mais alguma informação para seguir as orientações da cartilha, apenas 1 

(9,1%) referiu que gostaria de conhecer as outras infecções sexualmente transmissíveis e seus 

sintomas. No entanto, tal sugestão não foi acatada, pois a temática fugiria do foco central da 

cartilha.  

Estudos indicam que a inserção de informações em excesso em um material 

impresso pode acabar desviando a atenção do leitor, fazendo com que ele deixe de captar 

ideias centrais do texto pelo fato de o mesmo conter muitas informações desnecessárias 

(DEATRICK; AALBERG; CAWLEY, 2010). 

Um material educativo precisa ser atrativo para que as pessoas que irão utilizá-lo 

possam sentir-se motivadas a aprender o que está contido nele, além de favorecer a 

aprendizagem e aumentar a interação entre o enfermeiro e o paciente. A autoeficácia também 

é um importante domínio a ser verificado, de forma que seja possível que, a partir da leitura 

realizada, a pessoa possa sentir-se capaz de empreender ações ou comportamentos orientados 

no material com o intuito de buscar a sua promoção da saúde (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 

Destaca-se que após a leitura da cartilha as participantes verbalizaram confiança em realizar 

as ações descritas na cartilha  
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As pessoas com autoeficácia mais elevada tendem a dispensar maior esforço para 

alcançar os objetivos desejados e também a aumentar as suas metas, devido aos sentimentos 

de capacidade e motivação desenvolvidos (BANDURA, 2012).   

Além disso, o apoio à autoeficácia é uma atitude profissional que proporciona a 

manutenção e expressão da crença de que o usuário tem a possibilidade de mudar, por meio 

da sua habilidade de escolher, e levar adiante um plano de mudança comportamental 

(MENDES, 2012). 

O domínio aceitação cultural também foi avaliado positivamente por todas as 

participantes, visto que nenhuma identificou qualquer informação ou figura que pudesse ser 

interpretada de forma agressiva, ruim ou que gerassem incômodo.  

A cultura de um povo está ligada a seus valores e saberes diante do mundo em que 

vive (FREIRE, 1997). Dessa forma, a cartilha educativa buscou retratar a realidade da 

população, pois se sabe que, ao ser retratado de forma fiel o ambiente em que as pessoas 

vivem, elas tornam-se motivadas a seguir as orientações propostas (LIMA et al., 2014). 

Além disso, no domínio persuasão, todas as mulheres 11 (100%) referiram que 

pretendem seguir as informações da cartilha para evitar a sífilis na gestação e a congênita. E 

consideram que saberiam multiplicar tais informações para alguma outra mulher. 

A persuasão verbal também é importante, visto que ela está relacionada com as 

possibilidades reais de convencer as pessoas de que elas podem realizar uma determinada 

ação (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). A comunicação persuasiva é uma estratégia útil para 

gerar comportamentos preventivos (TONANI; CARVALHO, 2008). 

Por fim, a totalidade das participantes consideraram que as figuras apresentadas 

na cartilha ajudam para que possam compreender melhor o assunto abordado. 

Diante desses resultados, observou-se que a cartilha educativa acerca da 

prevenção da transmissão vertical da sífilis obteve resultados positivos, visto que as 

participantes verbalizaram e demonstraram domínio sobre a temática, aumentando a 

motivação e confiança das mulheres para adotar comportamentos sexuais saudáveis e outras 

ações importantes para a prevenção da transmissão vertical da sífilis. 

Salienta-se que a utilização de um instrumento para verificação da aprendizagem e 

revisões de matérias é importante para verificar a adequação da instrução de saúde à 

população a qual será destinada (DOAK; DOAK; ROOT, 1996). 

Sendo assim, a partir do presente estudo pode-se verificar que a cartilha educativa 

“Como prevenir a transmissão da sífilis de mãe para filho? Vamos aprender!” foi considerada 

um material educativo que apresenta conteúdo e aparência pertinentes e válidos no que diz 
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respeito à prevenção da transmissão vertical da sífilis, o que foi evidenciado pelos IVCs 

superiores a 0,8 atribuídos pelos juízes e população-alvo. 

A cartilha educativa também obteve excelente pontuação na avaliação dos seis 

domínios do instrumento SAM (conteúdo; linguagem adequada para população; ilustrações 

gráficas; layout e tipografia; estimulação para aprendizagem e motivação; e adequação 

cultural) pelos juízes, sendo classificada como “superior” na avaliação geral. 

Além disso, a cartilha também foi avaliada de forma satisfatória pelo público-alvo 

quanto à compreensão, atratividade, autoeficácia, aceitação cultural e persuasão.  

Assim a partir da divulgação da cartilha educativa, pretende-se elevar o 

conhecimento, a atitude e a prática das gestantes em relação à prevenção da transmissão 

vertical da sífilis, refletindo em uma diminuição dos casos de sífilis congênita, pois a cartilha 

oferece informações de forma simples e compreensível para a aquisição de conhecimento e 

tomada de decisões da população 

 

6.4 Análise do índice de legibilidade da cartilha  

 

Considera-se que a habilidade para realizar o autocuidado, depende, em parte, da 

capacidade de leitura e compreensão de informações de saúde. Nesse contexto, a informação 

escrita tem sido utilizada como estratégia complementar para a educação em saúde (MOURA, 

2016). 

No entanto, essa capacidade de leitura e compreensão pode ser dificultada se 

houver discrepância entre o nível de escolaridade do leitor e o de dificuldade da informação 

(BASTABLE, 2010). 

Nesse sentido, a presente cartilha educativa foi escrita atentando-se para o uso de 

frases e palavras curtas e que fazem parte do cotidiano dos leitores, evitando-se jargões ou 

termos técnicos. Tal estratégia contribui para diminuição do nível de dificuldade na leitura. 

Após realizar os ajustes pertinentes ao processo de validação, foi avaliada a 

legibilidade da cartilha por meio da aplicação do índice de legibilidade de Flesch (ILF). A 

fórmula Flesch é baseada na soma de dois elementos de linguagem básicos: tamanho médio 

das frases de amostras selecionadas no texto e tamanho médio das palavras medidas em 

sílabas para cada amostra de 100 palavras. O nível de exigência da leitura é calculado pela 

combinação dessas duas variáveis (BASTABLE, 2010). 

Flesch, autor da fórmula, explica que sentenças longas provavelmente terão mais 

orações subordinadas e mais orações preposicionadas, determinando maior esforço mental 
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para o leitor. Portanto, quanto mais sentenças e/ou palavras longas, maior a dificuldade de 

leitura do texto (MOREIRA; SILVA, 2005). 

Realizou-se a avaliação do índice de legibilidade da parte textual da cartilha por 

meio do programa ReGra, inserido no Microsoft Word. Para cada domínio da cartilha foi 

realizada uma avaliação individualizada, contendo o seu ILF. E ao final, calculou-se o ILF 

geral da cartilha. O cálculo do ILF está ilustrado na figura 23. 

 

Figura 23 - Ilustração representativa do cálculo do ILF pelo ReGra – Microsoft Word. 

Fortaleza, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

                            Fonte: Print da tela do word realizada pelas autoras. 

 

Os dados da avaliação do ILF estão apresentados no quadro a seguir (Quadro 7). 
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Quadro 7 - Apresentação do cálculo do ILF segundo os domínios da cartilha educativa após o 

processo de adequação às sugestões dos especialistas e do público-alvo. Fortaleza, 2016.  

 

Página/Assunto da cartilha avaliados ILF Dificuldade 

de Leitura 

Apresentação 65 Fácil 

Página 7/Definição de sífilis 73 Fácil 

Página 8 e 9/Sinais e sintomas 78 Muito Fácil 

Página 10/Definição de sífilis congênita 61 Fácil 

Página 11/Diagnóstico 68 Fácil 

Página 12 e 13 /Prevenção 59 Fácil 

Página 14/Tratamento 72 Fácil 

Página 15/Tratamento do parceiro 71 Fácil 

Página 16 e 17 /Perguntas e respostas 68 Fácil 

Fonte: Elaborada pelas autoras 

 

De acordo com os parâmetros de interpretação do ILF propostos por Nunes, 

Oliveira e Júnior (2000), a leitura dos domínios da cartilha foi classificada como “fácil” ou 

“muito fácil”, tendo os resultados do ILF variando entre 59 e 78. Demonstrando que a 

presente cartilha apresenta legibilidade compatível com o grau de escolaridade do público-

alvo. 

Durante a construção da cartilha educativa, teve-se o cuidado de torná-la acessível 

e adequada ao público-alvo, organizando as informações pertinentes ao assunto da forma mais 

completa, simples e objetiva possível. Para tanto, utilizaram-se também ilustrações para tornar 

as informações mais atrativas e esclarecedoras, possibilitando, dessa forma, a elaboração de 

um material educativo facilitador do processo de educação em saúde de forma horizontal, 

abordando o conteúdo com uma sequência lógica e com adaptação aos saberes culturais do 

leitor. 
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6.5 Avaliação dos efeitos da cartilha por meio da sua aplicação com gestante antes e 

após a sua aplicação  

 

Essa fase do estudo aconteceu em três momentos. O primeiro encontro iniciou 

com a aplicação do CAP antes da intervenção, objetivando traçar o perfil dessas mulheres e o 

nível de seu conhecimento, atitude e prática prévios relacionados à prevenção da transmissão 

vertical da sífilis. Seguiu-se com a leitura da cartilha juntamente com a participante, e a 

aplicação do CAP imediatamente após a intervenção. Ao final, disponibilizou-se a cartilha 

para a gestante levar ao domicílio e incentivou-se a leitura desta juntamente com seu parceiro. 

Após 7 dias, a pesquisadora entrou em contato com as mulheres por meio de contato 

telefônico para aplicar novamente o CAP.  

As participantes responderam ao pós-teste com as mesmas perguntas feitas 

anteriormente no pré-teste, possibilitando descobrir os efeitos da intervenção educativa ao 

comparar o seu desempenho no pré-teste e no pós-teste, demonstrando se a leitura da cartilha 

educativa como tecnologia educativa foi bem-sucedida em aumentar o conhecimento, atitude 

e prática das participantes sobre a prevenção da transmissão vertical da sífilis. 

Além disso, optou-se por aplicar o pós-teste novamente no 7º dia após a 

intervenção para tentar superar a limitação de que o conhecimento adquirido imediatamente 

após uma formação não demonstraria o que as pessoas lembrariam depois de uma semana, 

nem se elas utilizariam o que aprenderam na sua vida diária.   

Dessa forma, evitou-se o viés de história, o qual consiste em um evento que pode 

ocorrer entre duas observações. Quanto maior o tempo entre as observações maior o risco de 

ocorrer esse viés. Entretanto, quando os efeitos das intervenções são medidos em intervalos 

próximos pode ocorrer o viés de familiarização com o instrumento, uma vez que o sujeito 

tende a lembrar das respostas dadas na primeira observação. Então, para tentar driblar tais 

vieses, recomenda-se um intervalo de sete e trinta dias após a intervenção. Destaca-se que 

essa última, será realizada posteriormente pela pesquisadora (BROUSSELLE et al., 2011) 

Durante a atividade educativa com a leitura da cartilha, foram obedecidos alguns 

princípios que podem contribuir para o processo ensino-aprendizagem, conforme orienta 

Bastable (2010): a informação foi apresentada com entusiasmo; utilizou-se reforço positivo 

(elogio, incentivo) diante de colocações positivas das gestantes; e as participantes 

completavam trechos na cartilha durante a leitura, principalmente na leitura das últimas 

páginas, referente ao resumo do conteúdo por meio de perguntas e respostas. 
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Reconhece-se a aprendizagem como um processo ativo que requer motivação e 

disposição para aprender. Segundo Araújo et al. (2013), a utilização de metodologias ativas 

aumenta o potencial da ação educativa, estimulando a construção e o redimensionamento de 

conceitos e significados sobre os fatores relacionados ao processo saúde-doença. 

Salienta-se que nessa fase do estudo, inicialmente, participaram do pré-teste e do 

pós-teste imediato 41 gestantes. No entanto, no pós-teste do 7º dia participaram 38 gestantes, 

visto que 3 não atenderam ao contato telefônico realizado repetidas vezes e em horários 

variados. 

 

6.5.1 Caracterização sociodemográfica das participantes do estudo 

 

Inicialmente, apresenta-se o perfil sociodemográfico das gestantes participantes 

dessa fase do estudo na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Distribuição das gestantes participantes da fase de avaliação da cartilha segundo 

suas características sociodemográficas. Fortaleza, 2016. 

 

Características (n=41) N  % Média  

(Desvio Padrão) 

Faixa etária    25,5 (±7,2) 

< 15  2 4,9  

15 – 19  8 19,5  

20 – 34 25 61,0  

35 ou mais 6 14,6  

Estado Civil    

Casada ou União consensual 35 85,4  

Solteira 5 12,2  

Divorciada 
1 2,4 

 

 

Anos de estudo   11,1 (±3,5) 

5 – 8  13 31,7  

9 – 11 16 39,0  

12 anos ou mais 12 29,3  

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Verificou-se que houve variação considerável na idade das gestantes, sendo 

observados casos entre 13 e 42 anos. A maior concentração das mulheres 25 (61,0%) foi na 

faixa etária entre 20 e 34 anos, com média de idade de 25,5 anos e desvio padrão de ±7,2. 

Fato já esperado por tratar-se do ápice do período reprodutivo, corroborando com outros 
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estudos (CESAR et al., 2011; XAVIER et al., 2013). No entanto, vale destacar que um 

número expressivo de gestantes 10 (24,4%) encontravam-se na adolescência. 

Em estudo realizado no município do Rio de Janeiro objetivando comparar a 

qualidade da assistência recebida durante a gestação e o parto entre adolescentes em relação 

às demais gestantes, verificou que um quinto das gestantes (516) era constituído de 

adolescentes (< 20 anos), as quais estiveram, de forma sistemática, em desvantagem em 

relação às demais mães tanto no que se refere a características socioeconômicas quanto na 

assistência recebida durante a gestação e o parto. As adolescentes possuíam pior nível de 

escolaridade e renda familiar, viviam mais comumente sem companheiro, realizaram um 

menor número de consultas de pré-natal e iniciaram estas consultas mais tardiamente 

(CESAR et al., 2011). 

Quanto à idade das mulheres, em pesquisa desenvolvida na Etiópia, envolvendo 

2385 gestantes, com o intuito de avaliar os fatores de risco relacionados com a sífilis na 

gestação, identificou-se que a faixa etária de maior prevalência para o diagnóstico desse 

agravo foi de 21 a 25 anos (ASSEFA, 2014). 

No presente estudo, a idade das mulheres apresentou associação estatisticamente 

significativa com o conhecimento no pré-teste (p= 0,001), podendo-se inferir que o 

conhecimento prévio das gestantes aumenta na medida em que aumenta a idade das mulheres. 

Não se observou associação entre idade e atitude ou entre idade e prática no pré-teste. 

Quanto ao estado civil, identificou-se que a maioria 35 (85,4%) das gestantes 

eram casadas ou referiram uma união consensual. E não se observou associação 

estatisticamente significativa entre estado civil e conhecimento, atitude e prática no pré-teste. 

Tal achado encontra-se consoante ao encontrado na Pesquisa Nacional de 

Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS) de 2006, a qual identificou que 64,1% 

das mulheres brasileiras declararam-se em união (casadas ou em união consensual) (BRASIL, 

2009). Discordando, porém, do achado de um estudo realizado com 1.024 puérperas da cidade 

de Campo Grande - MS, no qual se identificou a predominância de mulheres solteiras 

(FIGUEIRÓ-FILHO et al., 2012). Vale salientar que estudos revelam uma prevalência menor 

de IST em mulheres casadas, quando comparada às solteiras, evidenciando associação entre 

essas variáveis (FAGUNDES et al., 2013). 

Em relação à escolaridade, observou-se que a maioria das participantes 16 

(39,0%) tinham de 9 a 11 anos de estudo, ou seja, possuíam pelo menos o ensino médio. Com 

uma média de 10,7 anos de estudos e desvio padrão de ±3,0. No entanto um número 

expressivo 13 (31,7%) tinha de 5 a 8 anos de estudo, demonstrando uma baixa escolaridade 
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entre as participantes. O grande número de mulheres com ensino superior completo ou em 

andamento 12 (29,3%) pode ser explicado pelo fato de que algumas gestantes não realizavam 

acompanhamento pré-natal no CEDEFAM, no entanto participavam do curso para gestantes 

promovido na instituição. 

Dados nacionais da PNDS – 2006 identificou uma média inferior ao do presente 

estudo, sendo a média de anos de estudo entre as mulheres brasileiras que vivem em áreas 

urbanas igual a 8,7 anos. Metade das mulheres superaram os oito anos de estudo, indicando 

terem, no mínimo, o ensino fundamental completo (BRASIL, 2009). Semelhante a outro 

estudo realizado em Recife, no qual a média de escolaridade das mulheres foi de 8,5 anos 

(σ=3,4) (OLIVEIRA; LOPES; FERNANDES, 2014). 

O predomínio de gestantes com baixa escolaridade é uma realidade encontrada em 

outras capitais brasileiras, como no Rio de Janeiro, no qual a partir de uma amostra de 1562 

mulheres, identificou-se que cerca de 60% possuíam no máximo o primeiro grau completo 

(XAVIER et al., 2013).  

Em uma revisão sistemática com o objetivo de identificar os fatores de risco para 

infecção pelo vírus do HIV e outras IST na China, evidenciou-se que um baixo nível de 

escolaridade aumenta os riscos do HIV/IST em algumas populações, pois possuir nove ou 

menos anos de escolaridade foi um fator de risco para o HIV/IST (OR - 1,32; IC 95% 1,01-

1,74) em um dos estudos incluídos nessa revisão, ampliando em 32% as chances de 

ocorrência desse agravo (ZHAO et al., 2015). 

Estudos revelam uma maior predominância da sífilis congênita entre mulheres 

com baixa escolaridade (ARAÚJO et al., 2013; LIMA et al., 2013). Verifica-se um gradiente 

inverso da prevalência de sífilis com a escolaridade materna, com prevalência 3,2 vezes maior 

entre as mulheres com até sete anos de estudo, comparadas às de maior escolaridade 

(DOMINGUES et al., 2014). Dessa forma, deve-se haver uma maior preocupação por parte 

dos profissionais da saúde com essa população, no que se refere ao seu maior envolvimento 

em atividades educativas capazes de sensibilizá-la quanto à importância da prevenção da 

sífilis congênita por meio de medidas simples, mas que requerem mudanças comportamentais.  

No presente estudo, a escolaridade foi a variável que mais apresentou associação 

estatística com o CAP das participantes. No pré-teste, identificou-se associação 

estatisticamente significante entre escolaridade e o conhecimento (p= 0,005), demonstrando 

que quanto maior a escolaridade, maior é o conhecimento prévio das gestantes acerca da 

prevenção da transmissão vertical da sífilis. Identificou-se uma associação entre a 

escolaridade e a atitude (p=0,029), assim como entre a escolaridade e a prática (p=0,029), 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%A3


181 

 

podendo-se inferir que mulheres com mais anos de estudo tendem a ter uma atitude mais 

positiva frente à prevenção da sífilis congênita, assim como uma prática mais adequada.  

O Ministério da Saúde afirma que o nível de instrução dos indivíduos pode ter 

efeito na percepção dos problemas de saúde e na capacidade de entendimento das informações 

nessa área, como também no consumo e na utilização dos serviços de saúde e na adesão aos 

procedimentos terapêuticos. Dessa forma, percebe-se que o conhecimento inadequado das 

participantes também pode estar associado ao nível de escolaridade das mesmas (BRASIL, 

2008). 

O perfil das gestantes que participaram do presente estudo é semelhante aos de 

outras pesquisas, tal como o estudo realizado com 258 gestantes, das quais um quinto era 

constituído por adolescentes e pouco mais da metade possuía entre 20 e 29 anos de idade. 

Além disso, verificou-se uma baixa escolaridade, com a predominância (51%) das gestantes 

com 5 a 8 anos de estudo, e 75,2% das mulheres viviam com o companheiro (GOMES; 

CÉSAR, 2013). 

Diversos são os fatores que contribuem para a ocorrência de agravos no período 

gestacional. Logo, a vulnerabilidade dessas mulheres durante esse período e a possibilidade 

de transmissão de patologias ao concepto faz com que esse público mereça destaque nas 

discussões relacionadas à saúde pública, principalmente nos aspectos que concernem à 

assistência prestada à mulher durante o ciclo gestatório (CAMPOS et al., 2012; SARACENI; 

MIRANDA, 2012).  

No que se refere à transmissão vertical da sífilis, verifica-se que a faixa etária 

entre 20 e 29 anos e a escolaridade igual ou inferior a nove anos de estudo, representam 

fatores que aumentam as chances de sua ocorrência. Enquanto que mulheres casadas ou em 

união estável, apresentam um fator de proteção, com chances reduzidas para a ocorrência 

desse agravo (MENDES, 2016). 

 

6.5.2 Conhecimento das gestantes acerca da prevenção da transmissão vertical da sífilis 

 

Para a verificação do conhecimento prévio das gestantes acerca da prevenção da 

transmissão vertical da sífilis, inicialmente investigou-se a sua aproximação com a temática, 

ao serem questionadas se já ouviram falar sobre sífilis e as fontes de tal informação, e se já 

participaram de alguma atividade educativa que abordasse o assunto. Tais dados estão 

demonstrados no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Distribuição dos percentuais de aproximação prévia com a temática e as fontes de 

informação sobre sífilis das gestantes. Fortaleza, 2016. 

 

* Um ou mais itens poderiam ser assinalados para cada questionamento realizado 
Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Ao serem indagadas se já ouviram falar sobre sífilis, a maioria 34 (82,9%) já teve 

uma aproximação mesmo que superficial com a temática. Sendo as fontes de informação mais 

citadas pelas gestantes, os profissionais de saúde (38,2%), a TV (23,6%), a escola (20,6%), os 

amigos (20,6%) e a internet (17,6%).  

Conhecer a fonte de informação sobre sífilis que essas mulheres têm mais acesso 

é um aspecto importante para que os profissionais de saúde conheçam as fontes mais viáveis 

para a disseminação de informações importantes junto a essa população. Além disso, 

possibilita a reflexão de que são fundamentais as ações dos profissionais da saúde no quesito 

da educação em saúde junto às gestantes, possibilitando que as mesmas adquiram 

conhecimentos acerca da prevenção da transmissão vertical da sífilis, para que sejam capazes 

de promoverem a sua saúde por meio de mudanças comportamentais.   

Além disso, sabe-se que os meios de comunicação têm influência direta ou 

indireta nos hábitos da população, dessa forma, a televisão e a internet pode ser um recurso 

importante como fonte de disseminação em massa de informações importantes que visem a 

promoção da saúde da população. Destaca-se também, que uma parcela significativa de 

gestantes apontou a escola como fonte de informação sobre a temática, lembrando que 

houveram discussões e palestras sobre IST durante o colegial, enfatizando-se que a escola tem 
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uma importante participação como formadora de opiniões. Além disso, algumas mulheres 

apontaram como fonte de informação, os amigos, demonstrando que as relações interpessoais 

podem influenciar no conhecimento e na prática das pessoas. No entanto, vale salientar, que 

nem sempre as informações fornecidas por amigos são as mais confiáveis, visto que muitas 

vezes são carregadas de juízo de valor e de superstições. Para tentar driblar tais pontos 

negativos e utilizar essa fonte de forma confiável, é necessária a formação de multiplicadores 

em saúde por meio de atividade educativas e aconselhamentos em saúde promovidos por 

profissionais da saúde. 

Quando questionadas sobre uma participação prévia em uma atividade educativa 

que abordasse a temática, a maioria 30 (73,2%) referiu nunca haver participado de tal 

atividade. Salienta-se que a gestação é um período essencial para se investir em atividades 

educativas, por meio de grupos de gestantes, nos quais deve-se oferecer informações 

importantes sobre esse período de profundas transformações e que requer vários cuidados 

preventivos, visando a saúde materno-fetal, dentre eles, a prevenção de doenças 

infectocontagiosas na gestação, como a sífilis. 

Em estudo do tipo caso-controle, um quantitativo significante de puérperas 

declarou a falta de realização de orientação dos profissionais de saúde sobre IST e formas de 

prevenção durante o pré-natal. Dificultando a obtenção de conhecimento adequado por parte 

das gestantes, favorecendo o desenvolvimento de práticas inseguras nas relações sexuais e 

ampliando, assim, a possibilidade de ocorrência de IST (MENDES, 2016). Além disso, 

verifica-se a realização de poucas orientações educativas durante o pré-natal (ANVERSA et 

al., 2012), reduzindo-se ainda mais no contexto das IST. 

A educação em saúde é primordial para o desenvolvimento de habilidades 

pessoais, a qual consiste em uma das estratégias de promoção da saúde (WILSON et al., 

2013). Tais ferramentas permitem que os indivíduos conheçam várias opções de cuidado e 

conduzam práticas favoráveis à saúde. Nessa perspectiva, enfatiza-se a Enfermagem como 

profissão firmada no desenvolvimento de práticas educativas, que se constituem como 

ferramentas importantes para promoção da saúde. Fortalecer o papel do enfermeiro como 

agente social indispensável ao compartilhamento de saberes relacionado ao uso de 

preservativos é importante para a prestação de cuidados relacionados à prevenção de HIV e 

IST (ANDRADE et al., 2015). 

Vale destacar que tais atividades educativas precisam envolver os parceiros, visto 

que uma das principais dificuldades para o controle da sífilis congênita é o não tratamento do 

parceiro. Demonstrando que os mesmos precisam ser alvo dessas ações que sejam capazes de 
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sensibilizá-los quanto à importância da prevenção das IST, do diagnóstico precoce e do 

tratamento adequado, visando a redução da transmissão vertical de diversos agravos, tais 

como a sífilis.  

Porém, sabe-se que o envolvimento do parceiro durante as consultas de pré-natal 

não é tão comum. Em uma revisão sistemática com escopo de avaliar as barreiras e aspectos 

facilitadores do envolvimento masculino em programas de prevenção da transmissão vertical 

do HIV, constatou os seguintes aspectos que dificultam a participação masculina nesses 

programas: fatores do sistema de saúde, tais como longos tempos de espera na clínica pré-

natal e a frieza masculina; falta de comunicação do casal; receio dos homens de conhecer o 

próprio status sorológico; receio da violência doméstica após os resultados; temor de 

ocorrência do divórcio (MORFAW et al., 2013). 

Quanto ao conhecimento das gestantes acerca da transmissão vertical da sífilis, 

verificou-se que previamente a maioria das mulheres apresentou um conhecimento extenso 17 

(41,5%) e substancial 14 (34,1%), indicando que as mesmas possuíam um conhecimento 

adequado acerca da temática. No entanto, um número significativo de mulheres 10 (24,4%) 

foram classificadas como moderado, limitado ou nenhum conhecimento, ou seja, um 

conhecimento inadequado. Demonstrando a necessidade de intervenções eficazes e capazes de 

mudar esse cenário de desconhecimento e desvalorização da sífilis congênita como um 

importante problema de saúde pública, que precisa ser evitado por meio de ações simples, 

mas que requer um forte envolvimento da mulher e de seu parceiro ao promover mudanças 

comportamentais e adotar hábitos sexuais saudáveis, dentre outras várias ações. 

A carência de informações acerca da sífilis foi notória em estudo qualitativo 

realizado com mulheres com diagnóstico de sífilis na gestação. O conhecimento é inerente à 

prevenção e à adesão ao tratamento da doença e o seu desconhecimento torna a problemática 

das IST ainda maior, ocasionando sentimentos e atitudes que dificultam o processo de cura e 

prevenção da doença (CAVALCANTE et al., 2012). 

Ademais, acredita-se que o conhecimento sobre a sífilis pode ajudar a gestante no 

enfrentamento da doença, minimizando os sentimentos negativos e as repercussões desse 

problema de saúde em suas vidas, tais como o receio de serem alvo de preconceito e 

abandono por parte do parceiro sexual e da sociedade, podendo acarretar alterações 

emocionais e psicológicas (CAVALCANTE et al., 2012). 

Vale salientar que após a intervenção educativa proposta no presente estudo, com 

a leitura da cartilha educativa juntamente com a gestante, houve um aumento desse 

conhecimento em todas as gestantes, tanto no pós-teste imediato 41 (100%) como no pós-teste 
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do 7º dia 38 (100%), nos quais o conhecimento foi classificado como extenso para todas as 

participantes, conforme ilustrado no gráfico 3.  

Destaca-se que quanto ao conhecimento prévio das mulheres não se identificou 

associação estatisticamente significativa com uma atitude prévia (p=0,565) e nem com uma 

prática prévia (p=0,319). Podendo-se inferir que o fato de a maioria das mulheres ter um 

conhecimento prévio adequado sobre a prevenção da sífilis, não há influência na sua atitude e 

na sua prática antes da intervenção. 

 

Gráfico 3 - Distribuição do percentual de gestantes segundo grau de seu conhecimento prévio, 

imediatamente e no 7º dia após a intervenção, acerca da prevenção da transmissão vertical da 

sífilis. Fortaleza, 2016. 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras 

 

Em relação às categorias do conhecimento que foram avaliadas por meio do CAP, 

pode-se verificar a sua distribuição na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Distribuição do número e percentual de gestantes segundo as categorias do 

conhecimento acerca da prevenção da transmissão vertical da sífilis. Fortaleza, 2016. 

 

Categorias do conhecimento no pré-teste (n=41) 

Adequado Inadequado 

N % N % 

Formas de transmissão da sífilis 32 78,0 9 22,0 

Principais sintomas da sífilis 12 29,3 29 70,7 

Complicações da transmissão vertical  21 51,2 20 48,8 

Diagnóstico da sífilis 30 73,2 11 26,8 

Cuidados para o controle da sífilis congênita 33 80,5 8 19,5 

Tratamento da sífilis 31 75,6 10 24,4 

Importância da assistência pré-natal 40 97,6 1 2,4 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Sobre as formas de transmissão da sífilis, a maioria das gestantes 32 (78%) 

souberam identificar a relação sexual desprotegida. Porém, ainda existe um quantitativo 

relevante de mulheres que desconhecem as formas de transmissão da sífilis, equivalendo a 9 

(22%) das participantes, que acreditavam que a transmissão poderia ocorrer por meio do 

compartilhamento de fômites ou que a sífilis não é uma infecção transmissível.  

Sabe-se que a sífilis é uma patologia de caráter sistêmico, infeccioso e contagioso, 

causada pela bactéria espiroqueta Treponema pallidum, a qual pode ser transmitida através do 

contato sexual, transfusão sanguínea ou via transplacentária (FREITAS et al, 2010). 

Em estudo do tipo caso-controle identificou-se que a maioria das puérperas que 

participaram dessa pesquisa elencaram formas adequadas de transmissão da sífilis, dentre as 

quais se destacam as seguintes: relação sexual, com 66% (n=33) do grupo caso e 91,5% 

(n=183) do controle; transmissão vertical, com 30% (n=15) do grupo caso e 68,5% (n=137) 

do controle. Porém, ainda existe um quantitativo relevante de mulheres que desconhecem as 

formas de transmissão da sífilis, equivalendo a 34% (n=17) das participantes do grupo caso e 

6,5% (n=13) do grupo controle. Além disso, constataram-se percepções errôneas, pois 

algumas mulheres mencionaram o contato cutâneo/mucosa íntegra e a transmissão por vias 

aéreas como formas de transmissão desse agravo (MENDES, 2016). 

Em relação aos principais sintomas da sífilis, observou-se que a maioria 29 

(70,7%) desconhecia as manifestações clínicas da doença. Muitas associaram ao aparecimento 

de feridas nas regiões genitais que causariam bastante dor e incômodo. Apenas 12 (29,3%) 

associaram os sintomas da sífilis com os estágios clínicos da doença. Corroborando com 

estudo realizado no município de Sobral, o qual verificou que o conhecimento e o 
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desconhecimento da sífilis muitas vezes cruzaram-se nos relatos das mulheres, já que algumas 

afirmaram não conhecer a doença e outras ouviram falar na sífilis, em algum momento de 

suas vidas, porém não reconheciam as manifestações clínicas e as formas de prevenção e 

transmissão da doença, dificultando o seu diagnóstico precoce. Por uma série de razões, a 

população continua sem saber o que é a doença, como ocorre a transmissão da sífilis e a 

existência de prevenção para ela (CAVALCANTE et al., 2012). 

A sífilis primária, também conhecida como “cancro duro”, ocorre após o contato 

sexual com o indivíduo infectado, com período de incubação de 10 a 90 dias. A primeira 

manifestação é caracterizada por uma úlcera, geralmente única, que ocorre no local de entrada 

da bactéria (pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca, ou outros locais do tegumento), 

indolor, com base endurecida e fundo limpo, rica em treponemas. Esse estágio pode durar 

entre duas e seis semanas, desaparecendo espontaneamente, independentemente de tratamento 

(BRASIL, 2015d).  

A sífilis secundária surge em média entre seis semanas e seis meses após a 

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

principalmente no tronco; eritemata palmo-plantares; placas eritematosas branco-acinzentadas 

nas mucosas; lesões pápulo-hipertróficas nas mucosas ou pregas cutâneas (condiloma plano 

ou condiloma lata); alopécia em clareira e madarose. A sintomatologia pode desaparecer 

espontaneamente em poucas semanas (BRASIL, 2015d).  

O período em que não se observa sinal ou sintoma clínico de sífilis é caracterizado 

como sífilis latente, a qual é dividida em latente recente (menos de um ano de infecção) e 

latente tardia (mais de um ano de infecção). Por fim, a sífilis terciária ocorre 

aproximadamente em 30% das infecções não tratadas, após um longo período de latência, 

podendo surgir entre dois e 40 anos depois do início da infecção. A sífilis nesse estágio 

manifesta-se na forma de inflamação e destruição tecidual, sendo comum o acometimento do 

sistema nervoso e cardiovascular. Além disso, verifica-se a formação de gomas sifilíticas na 

pele, mucosas, ossos ou qualquer tecido. As lesões causam desfiguração e incapacidade, 

podendo ser fatais (BRASIL, 2015d). 

O fato de a maioria das gestantes não conhecer as manifestações clínicas da sífilis 

é bastante preocupante, visto que dificulta ainda mais o diagnóstico precoce da doença. 

Adicionado a tal problemática, tem-se que a sífilis já tem a característica de ser silenciosa, 

pois os sintomas são pouco expressivos e desaparecem sem nenhum tratamento, além de ser 

uma doença com um longo período de latência, sem nenhuma sintomatologia. Dessa forma, 

torna-se necessário o empoderamento das gestantes e de seus parceiros, para que sejam 
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capazes de identificar alterações no seu corpo que podem indicar possíveis IST, possibilitando 

uma procura ao serviço de saúde de forma precoce.  

Quando indagadas acerca dos principais desfechos da transmissão vertical da 

sífilis, as respostas foram bem equiparadas, sem haver grande variabilidade entre as mulheres 

que desconheciam as consequências da sífilis na gestação 20 (48,8%) e as que reconheciam o 

abortamento, o óbito fetal ou neonatal ou o nascimento de uma criança com sífilis congênita 

como as principais repercussões da transmissão vertical 21 (51,2%). Salienta-se que muitas 

mulheres associaram a contraindicação do aleitamento materno em casos de sífilis na gestação 

sem tratamento. Talvez por confundir com as informações mais amplamente divulgadas da 

prevenção da transmissão vertical do HIV. 

Tal percepção errônea também foi identificada em estudo do tipo caso-controle 

que identificou uma predominância no grupo caso da concepção de que a não amamentação 

seria o mais adequado, correspondendo a 64% (n=32) das puérperas, enquanto que 77,5% 

(n=155) das participantes do grupo controle consideraram a realização da amamentação 

adequada mesmo em mulheres com diagnóstico de sífilis confirmado (MENDES, 2016). 

A transmissão vertical do Treponema pallidum pode ocorrer em qualquer fase 

gestacional ou estágio clínico da doença, e cerca de 40% das crianças infectadas a partir de 

mães não tratadas terão como desfecho o aborto espontâneo, natimorto e morte perinatal. 

Quanto à transmissão através do aleitamento materno, ocorrerá apenas se houver lesões 

mamárias por sífilis (BRASIL, 2006a). 

Com relação ao conhecimento das gestantes acerca do diagnóstico da sífilis na 

gestação, 30 (73,2%) responderam adequadamente, destacando a realização do VDRL ou 

teste rápido para sífilis durante o pré-natal. No entanto, 11 (26,8%) desconheciam tal 

informação. Constatando o desconhecimento das gestantes de que a investigação diagnóstica 

da sífilis é recomendada durante a assistência pré-natal e é de fundamental importância na luta 

pelo controle da sífilis congênita.  

Em relação aos cuidados para prevenção da sífilis congênita, verificou-se que a 

maioria das gestantes 33 (80,5%) reconheceu a realização do pré-natal e a utilização do 

preservativo durante as relações sexuais como medidas importantes. No entanto, 8 (19,5%) 

não as conheciam. Corroborando com pesquisa qualitativa realizada com 20 puérperas que 

tiveram sífilis, na qual se identificou que as depoentes relacionaram a transmissão com a 

atividade sexual e apontaram o preservativo como forma de prevenção (VÍCTOR et al., 

2010). No entanto, em pesquisa do tipo caso-controle identificou-se um elevado 
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desconhecimento sobre os cuidados para prevenção da sífilis entre as puérperas do estudo 

(MENDES, 2006). 

Quanto ao tratamento da sífilis na gravidez, identificou-se que muitas gestantes 31 

(75,6%) apresentaram conhecimento adequado, destacando que o tratamento deve ser 

prescrito pelo profissional de saúde e que o número de doses de Penicilina G Benzatina 

depende do estágio clínico da doença. No entanto, um número significativo de mulheres 10 

(24,4%) desconheciam tais informações. 

Uma vez que a gestante é diagnosticada com sífilis, o tratamento preconizado é a 

penicilina G benzatina, já que este é o único fármaco capaz de prevenir a transmissão vertical. 

No entanto, ao analisar os casos de gestantes com sífilis notificadas no SINAN, verifica-se 

que em 2013, no Brasil, 86,3% receberam penicilina benzatina, 2,8% outro esquema, 6,5% 

não utilizaram nenhum medicamento e para 4,4% não há informação (ignorado/branco). 

Demonstrando que essas mulheres estão sendo diagnosticas e tratadas com o fármaco ideal, 

porém não está sendo evitado novos casos de sífilis congênita somente com tais ações 

(BRASIL, 2015a).  

Logo, apesar de a literatura evidenciar que a maioria das mães de crianças com 

sífilis congênita estão tendo acesso ao pré-natal e recebendo o diagnóstico de sífilis durante a 

gravidez, verifica-se que a cadeia de transmissão vertical da sífilis não está sendo 

interrompida. Dentre os vários entraves para a instituição do tratamento, destaca-se o baixo 

índice de aplicação da penicilina na gestante durante o pré-natal, apesar do ligeiro aumento 

apontado pela avaliação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na 

Atenção Básica (PMAQ). Associado com o problema no abastecimento da matéria prima e do 

diluente para a fabricação da medicação que houve no segundo semestre de 2014. Segundo os 

laboratórios, esses problemas foram sanados, mas a distribuição aos estados e municípios 

ainda segue um cronograma lento, devido à demanda reprimida e ao aumento das solicitações 

(BRASIL, 2015a). 

Outra problemática bastante reconhecida pela literatura é a dificuldade de se 

realizar o tratamento do parceiro. Dados do SINAN mostram que a proporção de parceiros 

tratados entre os casos de sífilis congênita notificados no País foi de 18,2% em 2013 

(BRASIL, 2015a). Por outro lado, a meta da OMS é a identificação e tratamento > 80,0% dos 

parceiros de gestantes com sífilis com pelo menos uma dose de Penicilina G Benzatina 

(WHO, 2012).  

Portanto, destaca-se que o tratamento do(s) parceiro(s) é importante para evitar a 

reinfecção durante a gravidez, além de uma oportunidade de tratamento e prevenção de novos 
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casos de infecções sexualmente transmissíveis na população geral (DOMINGUES et al., 

2014). 

Quando questionadas sobre a importância da assistência pré-natal, verificou-se 

que apenas 1 (2,4%) não reconheceu a sua devida importância para o monitoramento da saúde 

materno-fetal, solicitação de exames, diagnóstico de doenças e garantia de um nascimento 

saudável. 

O controle da sífilis congênita depende da realização de uma assistência pré-natal 

de qualidade. Sendo necessária uma capacitação técnica dos profissionais que realizam o 

acompanhamento das gestantes, especialmente na atenção primária em prol da prevenção da 

doença e consequentemente da melhoria dos indicadores de morbimortalidade materna e fetal 

(ANDRADE et al., 2011). Além de enfermeiros capacitados para a educação em saúde das 

gestantes, utilizando estratégias atrativas e sensibilizadoras, visando a promoção da saúde 

materno-fetal.  

 

6.5.3 Atitude das gestantes acerca da prevenção da transmissão vertical da sífilis 

 

Quanto à atitude das gestantes acerca da transmissão vertical da sífilis, verificou-

se que previamente a maioria das mulheres apresentou uma atitude consistentemente positiva 

35 (85,4%) e muitas vezes positiva 5 (12,2%), indicando que as mesmas possuíam uma 

atitude adequada acerca da temática. Apenas uma gestante teve uma atitude classificada como 

às vezes positiva, ou seja, uma atitude inadequada.  

Em relação à atitude prévia das gestantes, não se identificou associação 

estatisticamente significativa com a prática antes da intervenção (p=0,347). Fato que pode ser 

observado na predominância de mulheres com uma atitude adequada frente a prevenção da 

transmissão vertical da sífilis, mas que na prática não necessariamente apresentam ações 

positivas. 

Vale salientar que após a intervenção educativa proposta no presente estudo, com 

a leitura da cartilha educativa juntamente com a gestante, houve uma melhoria da atitude em 

todas as gestantes, tanto no pós-teste imediato 41 (100%) como no pós-teste do 7º dia 38 

(100%), nos quais a atitude foi classificada como consistentemente positiva para todas as 

participantes. Conforme ilustrado no gráfico 4. 

Destaca-se novamente que as respostas das participantes no pós-teste imediato e 

no pós-teste do 7º dia não tiveram variabilidade, e essa constância dos dados impediu a 

aplicação de testes estatísticos para avaliar a sua associação com outras variáveis. 
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Gráfico 4 - Distribuição do percentual de gestantes segundo grau de sua atitude prévia, 

imediatamente e no 7º dia após a intervenção, acerca da prevenção da transmissão vertical da 

sífilis. Fortaleza, 2016. 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

A definição do termo atitude permeia, essencialmente, as opiniões, os 

sentimentos, as predisposições e as crenças relativamente constantes dos indivíduos 

direcionadas a um objetivo, pessoa ou situação específica, relacionando-se ao domínio 

afetivo, ou seja, a dimensão emocional (AMU; ADEGUN, 2015). Logo, o conhecimento da 

adequação das atitudes das gestantes frente à prevenção da transmissão vertical da sífilis 

facilita o direcionamento de intervenções que modifiquem suas crenças e opiniões 

relacionadas a esse agravo.  

Em relação às categorias da atitude que foram avaliadas por meio do CAP, pode-

se verificar a sua distribuição na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Distribuição do número e percentual de gestantes segundo as categorias da atitude 

acerca da prevenção da transmissão vertical da sífilis. Fortaleza, 2016. 

 

Categorias da atitude no pré-teste (n=41) 

Adequada Inadequada 

N % N % 

Importância do pré-natal 41 100 -- -- 

Tratamento da gestante e do parceiro 36 87,8 5 12,2 

Realização dos exames  41 100 -- -- 

Utilização do preservativo 33 80,5 8 19,5 

Controle da sífilis congênita 35 85,4 6 14,6 

Repercussões da sífilis congênita 36 87,8 5 12,2 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Em relação à atitude das gestantes previamente à intervenção, verificou-se que 

todas demonstraram ter uma opinião positiva em relação à importância de a gestante realizar o 

acompanhamento pré-natal e realizar os exames solicitados durante o mesmo, assim como 

retornar para mostrá-los para um profissional de saúde.  

Sabe-se que uma assistência pré-natal deficiente leva à ocorrência de falhas no 

tratamento de gestantes com sífilis e pode resultar em um aumento no número de casos da 

sífilis congênita. E tal falha gera um desfecho muito mais oneroso para o governo e para a 

família acometida por tal agravo, visto que o diagnóstico e o tratamento da sífilis congênita 

são mais complexos que os da sífilis materna e envolve o prolongamento da hospitalização 

bem como a realização de exames mais dispendiosos, o que pode acarretar danos individuais, 

familiares e custos adicionais ao sistema de saúde (MAGALHÃES et al., 2013). 

Quando questionadas sobre a importância do tratamento da gestante e do seu 

parceiro para o controle da sífilis congênita, a maioria 36 (87,8%) concordaram plenamente.  

Um dos principais entraves para o sucesso no controle da sífilis congênita está no 

tratamento do parceiro, uma vez que, em grande parte dos casos, este não realiza o tratamento 

concomitante à gestante, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, condicionando-a ao 

tratamento inadequado e a reinfecção e culminando em mais casos de sífilis congênita 

(CAMPOS et al., 2012; SARACENI; MIRANDA, 2012). 

Em relação à opinião das gestantes acerca da utilização do preservativo em todas 

as relações sexuais como uma das formas mais importantes de evitar a sífilis, 33 (80,5%) 

concordaram com tal assertiva. No entanto, um número significativo de mulheres 8 (19,5%) 

apresentou uma opinião negativa frente a tal informação. Corroborando com pesquisa que 

identificou um percentual de puérperas que considerou desnecessária a utilização do 
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preservativo nas relações sexuais para prevenção da sífilis. Fato que pode ser associado a 

percepção de probabilidade reduzida do parceiro ser infectado por sífilis, favorecendo a 

realização de práticas de risco para infecção da sífilis, como a não utilização de preservativo, 

devido à confiança exacerbada no parceiro e a omissão das mulheres, dentre outros 

(MENDES, 2016).  

Quando indagadas sobre as suas opiniões frente a assertiva de que a sífilis 

congênita é um problema grave e que pode ser evitada se a gestante e seu parceiro realizarem 

o tratamento corretamente, a grande maioria 35 (85,4%) apresentou uma opinião positiva. No 

entanto, 6 (14,6%) discordaram da mesma. 

O tratamento do parceiro é um determinante para a cura eficaz da mulher, assim 

como para o fim do agravo, visando o controle da doença e a detecção precoce e válida das 

mulheres em idade fértil que apresentam riscos de uma reinfecção, problemática abordada 

como um possível agravante para a prevalência da sífilis (OLIVEIRA; FIGUEIREDO, 2011). 

Em relação ao reconhecimento de que existem desfechos negativos para o bebê 

caso a mulher e seu parceiro não realizem o tratamento, predominou uma opinião positiva 36 

(87,8%) entre as mulheres. 

Desfechos negativos entre as gestantes com sífilis são comuns, tais como 

abortamento e natimortalidade. Em estudo realizado com 67 mulheres com sífilis, 15 eram 

gestantes e entre elas, três tiveram como desfecho da gestação o abortamento, enquanto 52 

eram puérperas, entre as quais duas tiveram natimorto (MAGALHÃES et al., 2013). 

Quanto à atitude de puérperas para a prevenção da transmissão vertical da sífilis, 

verificou-se em estudo do tipo caso-controle uma prevalência de 77,5% (n=155) de 

adequação desse quesito no grupo controle, enquanto que a maioria das puérperas do grupo 

caso possuía uma atitude inadequada, correspondendo a 64% (n=34) das mulheres desse 

grupo (MENDES, 2016).  

Em pesquisa realizada em Bangladesh que buscou verificar o nível de atitude de 

mulheres em relação às IST e suas associações com atributos sociodemográficos, identificou-

se que a maioria (70,6%) das mulheres possuem uma atitude favorável para prevenção das 

IST, a qual é influenciada pelo nível educacional e o fato de assistir TV (HOSSAIN et al., 

2014). 

De uma forma geral, verifica-se que é importante que a mulher tenha uma opinião 

favorável frente a prevenção da transmissão vertical, pois facilita a sua sensibilização quanto 

à importância de mudanças comportamentais. Em estudo do tipo caso-controle identificou-se 

a existência de uma associação estatisticamente significativa entre a atitude e a ocorrência da 



194 

 

sífilis congênita (p=0,001), podendo-se concluir que mulheres que possuem uma atitude 

pertinente para a prevenção desse agravo, principalmente quanto à consciência da 

probabilidade de infecção pessoal e/ou do parceiro, necessidade de realização do teste 

diagnóstico da sífilis e necessidade do uso do preservativo, possuem uma diminuição de até 

86% da chance de ocorrência desse agravo (OR: 0,14; IC 95%: 0,07 - 0,27) (MENDES, 

2016). 

 

6.5.4 Prática das gestantes acerca da prevenção da transmissão vertical da sífilis 

 

Em relação à avaliação da prática das gestantes, vale salientar que tal variável foi 

medida apenas no pré-teste e no pós-teste do 7º dia, visto que não seria viável investigá-la 

logo após a intervenção, pois não teria tempo suficiente para haver mudanças na sua prática. 

Dessa forma, ao se avaliar a prática das gestantes acerca da transmissão vertical 

da sífilis, verificou-se previamente que a maioria das mulheres apresentou uma prática 

substancialmente adequada 19 (46,3%) e 3 (7,3%) gestantes apresentaram uma prática 

totalmente adequada, indicando que um pouco mais da metade das participantes possuía uma 

prática adequada acerca da temática. No entanto, um número significativo de gestantes 19 

(46,3%) apresentou uma prática inadequada. 

Vale salientar que após a intervenção educativa proposta no presente estudo, com 

a leitura da cartilha educativa juntamente com a gestante, houve uma melhoria considerável 

da prática entre as participantes após a aplicação do pós-teste do 7º dia, na qual se verificou 

que 35 (92,1%) das gestantes passaram a ter uma prática adequada. Conforme ilustrado no 

gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Distribuição do percentual de gestantes segundo grau de sua prática prévia e no 7º 

dia após a intervenção, acerca da prevenção da transmissão vertical da sífilis. Fortaleza, 2016. 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Salienta-se que essa mudança expressiva na prática das gestantes após a 

intervenção foi estatisticamente significativa (p=0,002), demonstrando que a leitura da 

cartilha educativa foi efetiva para promover mudanças comportamentais, principalmente no 

que se refere a adoção de prática sexual saudável. No entanto, como referido anteriormente, o 

fato de pelo menos uma variável em cada tabela bidirecional ser uma constante, 

impossibilitou a realização de testes estatísticos de verificação de associação entre variáveis, 

que possibilitaria identificar se esse aumento seria estatisticamente significativo também para 

o conhecimento e para a atitude. 

Dessa forma, optou-se pela aplicação do teste T de Student para verificar se a 

diferença entre as médias de adequação do conhecimento e da atitude também foram 

estatisticamente significativas, conforme ilustrado na tabela 11. 
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Tabela 11 - Distribuição do número de mulheres e da média de adequação do nível de 

conhecimento, atitude e prática sobre a prevenção da transmissão vertical da sífilis, antes da 

intervenção, imediatamente e sete dias após a intervenção. Fortaleza, 2016. 

 

 Pré-teste Pós-teste  

Imediato 

Diferença 

entre as 

médias 

p* Pós-teste 

7º dia 

Diferença 

entre as 

médias 

p* 

 N % N %   N %   

Conhecimento     0,24 0,01   0,18 0,005 

Adequado 31 75,6 41 100   38 100   

Inadequado 10 24,4 -- --   -- --   

Atitude     0,24 0,32   0,26 0,32 

Adequada 40 97,6 41 100   38 100   

Inadequada 1 2,4 -- --   -- --   

Prática         0,31 0,01 

Adequada 22 53,6 -- --   35 92,1   

Inadequada 19 46,4 -- --   3 7,9   
*Teste t de Student. 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Verifica-se que apesar de as gestantes terem previamente um conhecimento e uma 

atitude satisfatória quanto à prevenção da transmissão vertical da sífilis, pode-se perceber que 

uma quantidade expressiva não colocava tais conhecimentos e opiniões em prática. E após a 

intervenção educativa proposta no presente estudo, houve um aumento significativo para 

todas as variáveis do CAP.  

Considera-se a cartilha eficaz na produção de conhecimento, uma vez que, após 

leitura, obteve-se melhoria do conhecimento em 100% das participantes, ou seja, houve um 

aumento de 24,4% nas duas avaliações após a intervenção. Além disso, verificou-se que a 

média de adequação do conhecimento das gestantes no pré-teste foi diferente da média no 

pós-teste imediato (p=0,01) e no pós-teste do 7º dia (p=0,005), sendo uma diferença 

estatisticamente significativa. 

Compreende-se que o conhecimento em saúde é requisito fundamental para o 

autocuidado, o qual depende do empoderamento do indivíduo, que precisa conhecer as ações 

necessárias para a prevenção de um determinado agravo, julgar importante essas ações e ter 

consciência e motivação para adquirir novos hábitos de vida. 

Portanto, ressalta-se que o conhecimento é importante, porém, não 

necessariamente, é preditor de autocuidado. Estudo que objetivou verificar conhecimentos e 

atitudes de pessoas com diabetes que participavam de um programa de educação para o 

autocuidado, indicou que os participantes tinham conhecimento e compreensão acerca da 
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doença, no entanto, apresentaram dificuldades de mudanças. Assim, não modificaram atitudes 

para o enfrentamento adequado da doença (RODRIGUES et al., 2009). 

Em virtude da necessidade de mudanças no estilo de vida e adoção de hábitos 

saudáveis, a educação em saúde deve ser incluída como estratégia de cuidado às gestantes e 

seus companheiros, com o desafio de realizar essa atividade de forma atrativa e que gere 

aprendizagem significativa capaz de promover mudança. 

Na variável atitude não se identificou diferença entre as médias significativas 

(p=0,32), visto que as mulheres já tinham uma atitude prévia adequada, não havendo 

variabilidade nas respostas das participantes. 

Em relação à variável prática, identificou-se que houve uma diferença 

estatisticamente significativa entre a sua adequação no pré-teste ao comparar-se com o pós-

teste do 7º dia (p=0,01). Demonstrando mais uma vez, que houve uma melhoria significativa 

na prática dessas mulheres após a intervenção e que a cartilha foi efetiva no que diz respeito a 

promover mudanças comportamentais.  

Tem-se, portanto, que a intervenção educativa baseada na leitura e 

disponibilização de uma cartilha educativa melhorou o conhecimento e a prática das 

participantes com relação à prevenção da transmissão vertical da sífilis, e que estas mudanças 

permaneceram ao longo do tempo. 

Estudos utilizando o inquérito CAP como forma de avaliação da intervenção 

desenvolvida tem sido uma realidade crescente na comunidade científica. Estudo realizado 

com o objetivo de avaliar o CAP de mulheres com relação ao preservativo feminino, antes e 

depois de uma intervenção educativa, obteve melhoria nos escores dos mesmos, após a 

intervenção (FERNANDES et al., 2012). 

Com relação às categorias utilizadas para avaliar a prática das gestantes, vale 

destacar que a única variável que não foi reavaliada no pós-teste do 7º dia foi se a mesma 

iniciou precocemente o pré-natal, visto que tal informação não iria divergir da resposta obtida 

no CAP prévio à intervenção. Dessa forma, para avaliar a prática desse momento, retirou-se a 

opção de prática moderadamente adequada. Conforme demonstrado na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Distribuição do número e percentual de gestantes segundo as categorias da prática 

acerca da prevenção da transmissão vertical da sífilis. Fortaleza, 2016. 

 

 

 Pré-teste (n=41) Pós-teste 7º dia (n=38) 

Categorias da prática 

Adequada Inadequada Adequada Inadequada 

N % N % N % N % 

Realizando pré-natal 35 85,4 6 14,6 35 92,1 3 7,9 

Início precoce do pré-natal 22 53,6 19 46,4 -- -- -- -- 

Realização dos exames 32 78,0 9 22,0 35 92,1 3 7,9 

Utilização do preservativo 7 17,1 34 82,9 19 50,0 19 50,0 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 

Em relação à realização de acompanhamento pré-natal, verificou-se que 

previamente 35 (85,4%) das gestantes confirmaram que estavam tendo assistência pré-natal. 

No pós-teste do 7º dia houve um aumento para 92,1%. Além disso, não se verificou 

associação estatisticamente significativa entre as variáveis sociodemográficas (idade, 

escolaridade e estado civil) e adoção de uma prática adequada no que se refere a realização do 

pré-natal.  

A cobertura de assistência pré-natal no Brasil é praticamente universal e alcança 

valores superiores a 90,0%, independentemente da região geográfica do País ou características 

maternas. Entretanto, coberturas pouco mais baixas foram observadas na região Norte e entre 

as mulheres de menor escolaridade e as indígenas, provavelmente decorrentes de barreiras de 

acesso geográficas, culturais e sociais. Isso exige estratégias diferenciadas para maior alcance 

dessas populações mais vulneráveis. As mulheres sem assistência pré-natal apresentam uma 

prevalência mais elevada de sífilis na gestação (DOMINGUES et al., 2014). 

Quanto ao início precoce do pré-natal, observou-se que as respostas na avaliação 

do pré-teste foram bem equiparadas, um pouco mais da metade das mulheres 22 (53,6%) 

iniciaram precocemente. No entanto, um número expressivo 19 (46,4%) referiu um início 

tardio do pré-natal. Demonstrando uma lacuna frequentemente encontrada na literatura, a qual 

impede um diagnóstico precoce e uma otimização na realização das ações preventivas para a 

sífilis congênita. 

Dentre as mulheres com início tardio do pré-natal, identificou-se que a maioria 

das gestantes apontaram como motivo a inconformidade do sistema de saúde no que se refere 

ao acesso facilitado ao pré-natal. O relato mais frequente entre as gestantes foi de que não é 

fácil conseguir uma vaga para o pré-natal, visto que a agenda sempre está lotada. E também 
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duas gestantes referiram que procuraram repetidas vezes marcar uma consulta em uma 

unidade básica de saúde, mas o médico encontrava-se de licença ou de férias e não havia 

atendimento nesse período. 

Salienta-se que se verificou associação estatisticamente significativa entre o nível 

de escolaridade e o início precoce do pré-natal (p=0,01), demonstrando que mulheres com um 

maior nível educacional tendem a compreender a importância desse início precoce e procurar 

à assistência pré-natal logo após o diagnóstico de gravidez. No entanto, não se identificou 

associação estatística entre a idade e o estado civil das gestantes. 

O início tardio da assistência pré-natal é uma das barreiras para o controle da 

sífilis na gestação, segundo a OMS (WHO, 2012). Esse início tardio associa-se ao menor 

número de consultas e à menor realização de exames de rotina (DOMINGUES et al., 2012). 

No estudo Nascer no Brasil também se identificou um elevado número de mulheres com o 

início tardio da assistência pré-natal, após a 12ª semana gestacional, correspondendo a 40,0% 

das gestantes (DOMINGUES et al., 2014). 

Quando indagadas quanto à realização de exames para diagnóstico da sífilis, a 

maioria 32 (78,0%) realizou pelo menos um exame (VDRL ou teste rápido) para diagnóstico 

da sífilis. No pós-teste do 7º dia, houve um aumento da prática dessas mulheres, visto que 

somente 7 (7,9%) ainda não havia realizado nenhum exame. 

Salienta-se que durante a entrevista, muitas mulheres 12 (31,6%) referiram que 

desconheciam a realização de algum exame para diagnóstico da sífilis, mas ao consultar o seu 

cartão de pré-natal, as mesmas haviam realizado o VDRL. Apenas duas gestantes referiram 

que haviam recebido orientações sobre o exame antes de sua realização. 

Ao associar-se a prática de realizar os exames solicitados no pré-natal, dentre eles 

o VDRL ou teste rápido para sífilis, com as variáveis sociodemográficas, observou-se uma 

associação estatisticamente significativa com o estado civil das mulheres (p=0,002), 

inferindo-se que mulheres casadas ou com união consensual tendem a ter uma prática mais 

adequada no que se refere a realização de tais exames. 

Em estudo realizado com sete mulheres com diagnóstico de sífilis verificou-se 

que as mulheres não receberam informações acerca da doença ou, quando informadas, não 

conseguiam assimilá-las. Sabe-se que muitas vezes o nível de escolaridade influencia na 

assimilação de tais informações, sendo importante destacar a possibilidade de que tais 

mulheres tenham sido informadas sobre a doença e este resultado sugere a necessidade de 

reavaliar as estratégias educativas que devem ser condizentes com os aspectos sociais, 

educacionais e culturais do usuário (CAVALCANTE et al., 2012). 
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Essa discrepância entre o relato da gestante e o registro do cartão também foi 

evidenciada em estudo realizado no município do Rio de Janeiro – RJ, o qual verificou que 

quatro gestantes não sabiam informar o resultado do exame ou referiram resultado não reator, 

mas apresentavam registro de VDRL “reator” no cartão; uma gestante referiu exame positivo, 

no entanto não apresentava registro do resultado no cartão. Evidenciando que a ausência de 

ações de aconselhamento resultou no desconhecimento da própria realização do exame, 

inclusive em gestantes com exames reagentes. (DOMINGUES et al., 2013a). 

Tal fato pode evidenciar que o exame de VDRL foi incorporado na rotina da 

unidade, como um ato mecânico e os profissionais, muitas vezes, limitam-se a preencher a 

requisição desse exame (ANDRADE et al., 2011). Fazendo com que muitas mulheres não 

realizem tais exames por não saber a sua importância. 

Adicionado a tal problemática, sabe-se que há casos em que os profissionais 

mesmo conhecendo o período correto para a realização dos exames de VDRL, os mesmos não 

estão solicitando ou existem questões operacionais nas unidades de saúde que impedem a sua 

realização (ANDRADE et al., 2011). 

Em estudo com abordagem nacional verificou-se que o registro do resultado da 

primeira sorologia para sífilis apresentou proporção elevada, mas não alcançou 100% das 

gestantes em nenhuma região do País. E o registro do resultado do segundo exame apresentou 

proporções mais baixas, com cobertura > 50,0% das gestantes na região Sul (DOMINGUES 

et al., 2014). 

Segundo a Política Nacional de Saúde de 2013, 97,4% das mulheres declararam 

ter feito acompanhamento pré-natal, dentre as quais, 83,7% o iniciaram com menos de 13 

semanas de gestação; 97,3% das gestantes declararam ter feito exame de sangue e 64,8% 

fizeram o exame de sangue para sífilis (IBGE, 2015). Demonstrando mais uma vez que apesar 

de as gestantes terem acesso ao pré-natal, ainda há uma inconsistência na qualidade do 

mesmo, visto que muitas não realizaram o exame diagnóstico para sífilis conforme 

preconização das políticas ministeriais. 

Tornando-se imperativo a necessidade de estratégias que promovam a fixação da 

mulher no serviço de saúde pela captação precoce, oferta de rotina mínima de exames 

preconizados pelos protocolos, registros apropriados e garantia de tratamento oportuno e 

adequado, inclusive de parceiros, com acolhimento e reconhecimento de necessidades, como 

estratégias para a organização do serviço, melhoria da qualidade e seguimento efetivo dos 

casos de sífilis na gestação (MAGALHÃES et al., 2013). 



201 

 

Em relação à utilização do preservativo, verificou-se que a maioria das gestantes 

34 (82,9%) referiu não o utilizar nas suas relações sexuais. E um dado bastante animador foi o 

fato de após a realização da intervenção, metade das mulheres 19 (50,0%) passaram a referir a 

utilização do preservativo. Ressalta-se que em algumas circunstâncias em que a gestante 

referiu que não havia tido relação sexual no período de sete dias após a intervenção, adotou-se 

a pergunta no futuro, ou seja, caso a mesma fosse ter uma relação sexual, faria uso ou não do 

preservativo. Essa melhoria da prática demonstra que a leitura da cartilha educativa 

juntamente com a gestante é uma estratégia viável e efetiva para promover uma maior 

sensibilização das mulheres e de seus parceiros quanto a importância de mudanças 

comportamentais, visando a promoção da saúde do casal e de seu bebê. 

Destaca-se que não se verificou associação estatisticamente significativa entre as 

variáveis sociodemográficas (idade, escolaridade e estado civil) e adoção de uma prática 

adequada no que se refere a utilização de preservativo em todas as relações sexuais.  

Salienta-se que a maioria das mulheres do presente estudo apresentou uma atitude 

positiva frente a importância da utilização do preservativo na avaliação pré-teste. 

Evidenciando que essa crença não é o suficiente para colocá-la em prática. Corroborando com 

estudo realizado com 300 mulheres no município de João Pessoa – PB, o qual verificou que a 

maioria das mulheres possuía conhecimento insatisfatório sobre o preservativo masculino, 

ainda que grande parte das mulheres do estudo tenha uma atitude adequada acerca do uso. 

Todavia, ficou claro que somente acreditar que a utilização do preservativo masculino é 

necessária em todas as relações e práticas sexuais não respalda o uso concreto (ANDRADE et 

al., 2015). 

Ao serem questionadas sobre os motivos para a não utilização do preservativo, as 

respostas foram bem equivalentes, destacando sempre a questão do incômodo gerado pela 

utilização do preservativo 14 (41,2%), a confiança no esposo (50,0%), a falta de hábito 1 

(2,9%) e a realização de exames prévios pelos parceiros, demonstrando que os mesmos se 

encontram saudáveis 2 (5,9%). Após a intervenção, verificou-se que 12 (35,3%) dessas 

mulheres referiram que tiveram a oportunidade de ler a cartilha juntamente com o parceiro e 

decidiram pela utilização do preservativo pelo menos durante o período da gestação, devido 

ao risco de infecção para o bebê. 

Outro estudo aponta como motivos para a não adoção de práticas sexuais seguras 

a resistência masculina; a dificuldade das mulheres em exigir a utilização do preservativo e a 

vergonha de decepcionar o parceiro. Dessa forma, a confiança no parceiro resulta na adoção 

de uma prática sexual sem proteção (SILVA; VARGENS, 2009). Demonstrando mais uma 
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vez, a posição submissa da mulher numa tomada de decisão que influencia na sua saúde e 

caso gestante, de seu filho. 

Verifica-se uma predominância do poder que o seu companheiro tem em decidir 

sobre a adoção de medidas preventivas. As mulheres vivem em condições de vulnerabilidade 

em virtude ainda da submissão ao parceiro. Tornando-se necessário, que os profissionais de 

saúde estejam capacitados para desenvolver estratégias educativas juntos às gestantes e seus 

parceiros, que sejam efetivas e condizentes com os determinantes sociais do público-alvo, 

visando possíveis mudanças comportamentais na adoção de práticas sexuais seguras. 

Embora a maior ênfase dos programas de prevenção seja focada no uso do 

preservativo, esta prática traz consigo um conjunto de situações em que os preconceitos 

superam os efeitos positivos de uma prática sexual segura. A desconfiança do parceiro, a 

recusa do parceiro em usá-lo e a possibilidade de desestruturação do relacionamento 

configuram-se como situações de risco social e pessoal que as mulheres não estão dispostas a 

correr (SILVA; VARGENS, 2009). 

Nesses termos, acredita-se que uma abordagem baseada em esforços voltados para 

a captação e a orientação da mulher e do parceiro por parte do profissional de saúde possa 

contribuir de maneira decisiva para a realização de ações eficazes para o combate da sífilis, de 

maneira a ser implementada em uma relação harmoniosa e ética, sustentada no compromisso 

com a segurança do cliente e com a resolubilidade de seus problemas (PISANI; ZOBOLI; 

FRACOLLI, 2011). 
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7 CONCLUSÕES 

 

A construção e validação da cartilha educativa “Como prevenir a transmissão da 

sífilis de mãe para filho? Vamos aprender!” passou por um processo rigoroso de 

desenvolvimento do material e de avaliação por parte de juízes especialistas e por 

representantes do público-alvo, gestantes e puérperas com diagnóstico de sífilis, 

contemplando a amplitude do conteúdo referente à prevenção da transmissão vertical da 

sífilis, por meio de linguagem e ilustrações claras, objetivas, acessíveis e atraentes às 

gestantes e seus companheiros. 

A cartilha educativa foi a primeira a ser desenvolvida na temática e mostrou-se 

como material validado do ponto de vista de aparência e conteúdo, visto que apresentou IVC 

global (0,96) na validação pelos juízes e excelente homogeneidade entre as respostas dos 

participantes, com Alfa de Cronbach total da cartilha de 0,955. Na avaliação dos juízes pelo 

SAM, o material educativo foi considerado “superior”.  

Em relação à validação de aparência pelo público-alvo, a cartilha obteve 100% de 

concordância quanto aos aspectos clareza e relevância e um IVC global máximo de 1,00, 

demonstrando que o material construído é confiável e validado para se aplicar junto às 

gestantes, visando a prevenção da transmissão vertical da sífilis. Assim pode ser considerada 

no contexto das atividades educativas como um instrumento capaz de favorecer às medidas 

preventivas da sífilis congênita.  

Após realizar as adequações pertinentes ao processo de validação, a cartilha 

passou por modificações, ajustes e acréscimos a fim de torná-la mais eficaz, mesmo tendo 

alcançado IVC favorável, de forma que a cartilha passou de 22 páginas para 25 em sua versão 

final. Em seguida passou pela avaliação de sua legibilidade por meio da aplicação ILF, sendo 

a leitura dos domínios da cartilha classificada como “fácil” ou “muito fácil”, pois os 

resultados do ILF variaram entre 59 e 78. 

Na última fase do estudo, ao avaliar os efeitos da intervenção educativa, verificou-

se aumento da porcentagem de mulheres classificadas com um conhecimento adequado de 

75,6% no pré-teste para 100% no pós-teste imediato e do 7º dia. Em relação à atitude das 

gestantes, observou-se que após a intervenção educativa proposta no presente estudo, com a 

leitura da cartilha educativa juntamente com a gestante, houve uma melhoria da atitude em 

todas as gestantes, tanto no pós-teste imediato 41 (100%) quanto no pós-teste do 7º dia 38 

(100%). E quanto à prática houve uma melhoria considerável, visto que a prática adequada no 
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pré-teste esteve presente em 53,6% das gestantes, aumentando para 92,1% após a aplicação 

do pós-teste do 7º dia. 

Essa mudança considerável na prática das gestantes após a intervenção foi 

estatisticamente significativa (p=0,002), demonstrando que a leitura da cartilha educativa foi 

efetiva para promover mudanças comportamentais, principalmente no que se refere a adoção 

de prática sexual saudável. 

Frente ao exposto, acredita-se que o uso desta tecnologia educativa com as 

gestantes e seus companheiros, facilitará o processo de educação em saúde, tendo em vista 

que se constitui em um material ilustrado capaz de favorecer o diálogo entre profissionais e 

mulheres, facilitar a aquisição de conhecimentos por parte destas, memorização dos cuidados 

necessários à prevenção da sífilis congênita, proporcionar o empoderamento das mulheres, 

bem como um meio de padronizar as orientações dadas pelos profissionais  

Portanto, infere-se que a cartilha pode ser utilizada como recurso auxiliar nas 

atividades de educação em saúde, como uma tecnologia educativa facilitadora do processo 

ensino-aprendizagem. 

Por fim, comprova-se a tese: a elaboração e validação de uma cartilha educativa 

para a prevenção da sífilis congênita possibilita a melhoria do conhecimento, atitude e prática 

das gestantes sobre o assunto após a leitura da mesma. 
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8 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Durante a execução do estudo foram identificadas algumas limitações, as quais 

serão elencadas no presente tópico. 

A construção de um material educativo demanda tempo, esforço e custos 

financeiros por parte do pesquisador, visto que é necessário contratar um profissional da área 

de diagramação e imprimir várias versões coloridas da cartilha para os juízes e público-alvo, 

demonstrando a necessidade de apoio e incentivo dos órgãos de fomento em pesquisa para 

tais trabalhos.  

Na fase de validação de conteúdo e aparência, destaca-se a dificuldade de 

profissionais da saúde que atendam aos critérios estabelecidos visando contemplar a prática 

clínica e o conhecimento científico do profissional. Acrescenta-se a demora no retorno de 

suas avaliações, visto que alguns excederam o prazo de 15 dias concedidos pela pesquisadora. 

Vale salientar que a maioria dos juízes foram muito receptivos e responderam prontamente os 

instrumentos. 

A cartilha foi avaliada quanto à legibilidade, sendo considerada adequada ao 

público-alvo. No entanto, houve dificuldade em realizar a validação com o público-alvo, visto 

que aos serem questionadas quanto ao conteúdo e aparência da cartilha, todas as respostas 

foram muito positivas, mas não se obtiveram respostas que suscitassem mudanças no material 

produzido. 

Enfatiza-se, por fim, a necessidade do apoio dos órgãos governamentais para a 

reprodução, divulgação e ampla distribuição deste material nos serviços de saúde, em 

diferentes mídias, além da versão impressa. 
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APÊNDICE A  

 

CARTA CONVITE AOS JUÍZES  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM  

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

CARTA CONVITE 

 

Prezado (a) ____________________________________________________, 

 

      Eu, Camila Chaves da Costa, enfermeira e doutoranda do Programa de Pós-

graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, venho por meio desta convidá-

la (o) a ser um dos juízes na validação da cartilha educativa que estou construindo e validando 

para minha tese. Trata-se de uma Cartilha Educativa para Prevenção da Transmissão Vertical 

da Sífilis, cujo objetivo é trazer orientações sobre os cuidados preventivos da transmissão 

materno-infantil da sífilis para gestantes durante a assistência pré-natal. E dessa forma, ampliar 

o conhecimento, a atitude e a prática de gestantes sobre o controle da sífilis congênita. 

Certa de contar com sua valorosa contribuição, desde já agradeço. 

 

Atenciosamente, 

 

_________________________________ 

Camila Chaves da Costa 
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APÊNDICE B 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA AVALIAÇÃO DA CARTILHA 

EDUCATIVA COM OS JUÍZES ESPECIALISTAS 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - 01 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

NOME DA TAREFA: COLETA DE DADOS 

PARA DESENVOLVIMENTO DE TESE DE 

DOUTORADO 

ESTABELECIDO EM:  

MAIO A JUNHO DE 2016  

RESPONSÁVEL: CAMILA CHAVES DA COSTA 

OBJETIVOS 

Avaliar a cartilha educativa junto aos especialistas.  

MATERIAL NECESSÁRIO 

Kit contendo: 

- Carta Convite; 

- Termo de consentimento livre esclarecido; 

- Cartilha educativa a ser avaliada;  

- Questionário de validação; 

-Questionário de avaliação. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

1. Contatar juízes que preencham os critérios de inclusão, pessoalmente ou via e-mail, através de Carta 

Convite, a qual trará os objetivos de pesquisa e da cartilha; 

2. Após aceitação, será entregue o TCLE, para que seja realizada sua anuência;  

3. Em seguida, serão disponibilizados o questionário de avaliação e a cópia da cartilha;  

4. Aos especialistas, serão dadas as seguintes instruções: 

4.1. Por favor, leia minuciosamente a cartilha; 

4.2. Em seguida, solicito que analise o instrumento, assinalando um “X” em um dos números que estão 

na frente de cada pergunta referente à clareza da linguagem, pertinência prática e  relevância teórica;  

4.3. Dê sua opinião de acordo com a afirmativa que melhor represente sua opinião acerca das variáveis, 

na qual: 1 = pouquíssima; 2= pouca; 3= média; 4= muita; 5= muitíssima; 

4.4. Para as opções 1 e 2, descreva o motivo pelo qual considerou esse item no espaço destinado após as 

variáveis;  

4.5. Caso julgue necessário, inclua comentários e/ou sugestões. Elas serão importantes para a construção 

deste material educativo que está sob sua avaliação;  

4.6 Para o instrumento de avaliação da cartilha (SAM), assinale com um “X” nas opções superior, 

adequado ou inadequado para cada variável que será avaliada; 

5. Depois disso, serão recolhidos os instrumentos (checando se estes foram preenchidos por completo), 

contendo as contribuições dos especialistas e a cartilha. 

 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

 

PREPARADO POR: EXECUTADO POR: 
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APÊNDICE C 

 
 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (JUÍZES) 

Prezado (a) Senhor (a): 

Estou convidando-o (a) a participar de um estudo que será desenvolvido sob minha 

responsabilidade. Tenho como objetivo nesse estudo validar e verificar os efeitos de uma cartilha 

educativa para prevenção da transmissão vertical da sífilis. Pretendo assim contribuir para a prestação 

de uma assistência de Enfermagem mais qualificada no que se refere à prevenção da transmissão 

vertical da Sífilis, e dessa forma contribuir para o controle desse agravo.  

Os participantes convidados serão profissionais com experiência em transmissão vertical 

da Sífilis, Assistência Pré-natal ou em desenvolvimento de materiais educativos/ tecnologia educativa. 

Caso concorde em participar do estudo, o senhor (a) receberá um kit via correio eletrônico e/ou 

pessoalmente composto por: Procedimento Operacional Padrão para avaliação dos juízes (POP), o 

qual aborda as instruções para operacionalização do papel de juiz; instrumento de validação; 

instrumento de avaliação; a cartilha, além deste termo de consentimento. 

Para operacionalização da avaliação da cartilha, será necessário que o senhor (a) leia 

minuciosamente a cartilha e analise o instrumento de coleta, assinalando a afirmativa que melhor 

represente sua opinião acerca das variáveis. Caso considere algum item inadequado, será necessário 

descrever o motivo. Caso julgue necessário, inclua comentários e/ou sugestões gerais acerca da 

cartilha.  

O senhor (a) poderá realizar a avaliação da cartilha no próprio domicílio ou em outro 

local que lhe for mais conveniente, sendo estabelecido um prazo de quinze dias para que se realize a 

análise, preencha o instrumento de avaliação e os devolva ao pesquisador via correio eletrônico ou 

pessoalmente. 

Dou-lhe a garantia de que as informações obtidas serão utilizadas apenas para a 

realização deste estudo. O senhor (a) tem o direito de sair do estudo a qualquer momento, se assim 

desejar, sem que sua desistência possa trazer-lhe qualquer prejuízo. Finalmente, informo que sua 

identidade será preservada tanto durante a condução do estudo como quando em publicações 

posteriores. A participação no estudo não lhe trará nenhum custo.  

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será impresso em duas vias, sendo que 

uma ficará comigo (pesquisadora) e a outra, com você (entrevistado (a)). 

Em caso de dúvidas e/ou desistência, pode-se entrar em contato com o Comitê de Ética da 

UFC por meio do telefone (85) 3366-8344. Caso precise entrar em contato comigo, informo-lhe meu 

nome e endereço: 

Camila Chaves da Costa 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará 

Rua Alexandre Baraúna, 1115. Fone: (85) 3366-8448 

E-mail: milinha_ita@yahoo.com.br 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ___________________________________________RG nº___________________, declaro que 

tomei conhecimento do estudo citado acima, compreendi seus objetivos e concordo em participar da 

pesquisa. 

                                                              

 Fortaleza, ____ de _______________ de 2016. 

 

_____________________________ ____        _________________________________                                   

          Assinatura do participante                              Assinatura do pesquisador 

 

 

________________________________           _________________________________                                

                      Testemunha                                 Assinatura de quem coletou os dados 
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APÊNDICE D 

 

Instrumento de validação da cartilha educativa para prevenção da transmissão vertical 

da sífilis (juízes especialistas) 

Parte 1 – Identificação 

Nome do Avaliador: __________________________________________________ 

Idade _______  Sexo _____ Profissão: ______________________________________  

Tempo de Formação: _____  

Área de trabalho: ________________________________________________ 

Função/cargo na instituição: ________________________________  

Tempo de trabalho na área: _______  

Titulação: Especialização/Residência (   ) Mestrado (   ) Doutorado (   )  

Tema do trabalho de conclusão: Especialização/Dissertação/ Tese:  

_______________________________________________________________________ 

Participação em grupos/projetos de pesquisa com a temática Sífilis ou na área obstétrica e pré-

natal: 

(   ) Sim (   ) Não - Se sim, especificar o tempo de participação: ____________________ 

Publicação de pesquisa envolvendo a temática: (   ) Transmissão vertical da Sífilis (   ) 

Obstetrícia (   ) Pré-natal (   ) Outros:(especificar): _________________________________ 

 

 

Parte 1 – Instrumento de validação pelos juízes 

 

INSTRUÇÕES 

Caros juízes, a avaliação da cartilha é feita mediante escala de Likert. O resultado mostrará a 

equivalência de conteúdo. Nesse momento as figuras e os textos da cartilha serão avaliados 

em três critérios: Clareza da linguagem, Pertinência prática e Relevância teórica (PASQUALI, 

2010). Para respostas seguras segue instruções quanto aos critérios. Os critérios clareza da 

linguagem, pertinência prática e relevância teórica serão avaliados segundo grau de 

concordância aos critérios, de forma que 1 representa “pouquíssima”, 2 representa “pouca”, 3 

representa “média”, 4 representa “muita”e 5 representa “muitíssima”.  

 

Clareza da linguagem: Considera a linguagem utilizada nos itens, tendo em vista as 

características da população respondente. O senhor (a) acredita que a linguagem de cada 

figura e texto da cartilha é suficientemente clara, compreensível e adequada para esta 

população? Em que nível?  

 

Pertinência prática: Analisa se cada figura e texto possui importância para a cartilha. O 

senhor (a) acredita que as figuras e textos propostos são pertinentes para esta população? Em 

que nível?  

 

Relevância teórica: Considera o grau de associação entre as figuras e textos e a teoria. Visa 

analisar se a cartilha está relacionada com o constructo. O senhor (a) acredita que o conteúdo 

de cada figura e texto é relevante? Em que nível?  
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ASSUNTOS  

(Figuras e textos) 

 

CLAREZA DA  

LINGUAGEM  

As figuras e os  

textos possuem  

linguagem clara,  

compreensível e  

adequada para  

a população? 

PERTINÊNCIA  

PRÁTICA  

As figuras e os  

textos possuem  

importância para  

a cartilha? 

RELEVÂNCIA  

TEÓRICA  

O conteúdo de  

cada figura e 

texto  

é relevante? 

SUGESTÕES 

 1. pouquíssima  

2. pouca  

3. média  

4. muita  

5. muitíssima  

 

1. pouquíssima  

2. pouca  

3. média  

4. muita  

5. muitíssima  

 

1. pouquíssima  

2. pouca  

3. média  

4. muita  

5. muitíssima  

 

 

 1. pouquíssima  

2. pouca  

3. média  

4. muita  

5. muitíssima  

 

1. pouquíssima  

2. pouca  

3. média  

4. muita  

5. muitíssima  

 

1. pouquíssima  

2. pouca  

3. média  

4. muita  

5. muitíssima  

 

 

 1. pouquíssima  

2. pouca  

3. média  

4. muita  

5. muitíssima  

 

1. pouquíssima  

2. pouca  

3. média  

4. muita  

5. muitíssima  

 

1. pouquíssima  

2. pouca  

3. média  

4. muita  

5. muitíssima  
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 1. pouquíssima  

2. pouca  

3. média  

4. muita  

5. muitíssima  
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APÊNDICE E  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (PÚBLICO-ALVO) 

Prezada senhora, 

 

Estou convidando a senhora a participar de um estudo que está sob minha 

responsabilidade. Nesse estudo pretendo construir e validar uma cartilha educativa para 

prevenção da transmissão vertical da Sífilis. As participantes serão gestantes e puérperas com 

VDRL reagente atendidas na presente maternidade. Pretendemos com esta pesquisa contribuir 

para a prestação de uma assistência de Enfermagem qualificada no que se refere à prevenção 

da transmissão vertical da Sífilis.  

Caso a senhora concorde em participar do estudo, realizarei a leitura da cartilha 

citada juntamente com a senhora e aplicarei, em seguida, um questionário para avaliação da 

mesma. Sua participação neste estudo é livre e deve durar em média entre 20 e 30 minutos. 

Dou-lhe a garantia de que as informações obtidas serão utilizadas apenas para a 

realização deste estudo. A senhora tem o direito de sair do estudo a qualquer momento, se 

assim desejar, sem que sua desistência possa prejudicar seu atendimento na rede pública ou 

privada de saúde. Finalmente, informo que sua identidade será preservada tanto durante a 

condução do estudo como quando publicado em periódicos científicos. A participação no 

estudo não trará nenhum custo à senhora. A senhora poderá fazer qualquer pergunta durante a 

leitura desse termo. 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será impresso em duas vias, 

sendo que uma ficará comigo (pesquisadora) e a outra, com você (entrevistada). 

Em caso de dúvidas e/ou desistência da entrevista, pode-se entrar em contato com 

o Comitê de Ética da UFC por meio do telefone (85) 3366-8344. Caso precise entrar em 

contato comigo, informo-lhe meu nome e endereço: 

Camila Chaves da Costa  

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará 

Rua Alexandre Baraúna, 1115. Fone: (85) 3366-8448 

E-mail: milinha_ita@yahoo.com.br 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

 

 

Eu, ___________________________________________ RG nº___________________, 

declaro que tomei conhecimento do estudo citado acima, compreendi seus objetivos e 

concordo em participar da pesquisa. 

                                                    

           Fortaleza, ____ de _______________ de 2016. 

 

      

  _______________________________                ____________________________                        

           Assinatura do participante                             Assinatura do pesquisador 

 

 

___________________________           ______________________________              

                    Testemunha                         Assinatura de quem coletou os dados 
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APÊNDICE F 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA AVALIAÇÃO DA CARTILHA 

EDUCATIVA COM O PÚBLICO-ALVO 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - 02 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

NOME DA TAREFA: COLETA DE DADOS 

PARA DESENVOLVIMENTO DE TESE DE 

DOUTORADO 

ESTABELECIDO EM:  

MAIO A JUNHO DE 2016  

RESPONSÁVEL: 

CAMILA CHAVES DA COSTA 

OBJETIVOS 

Avaliar a cartilha educativa junto ao público-alvo.  

MATERIAL NECESSÁRIO 

- Termo de consentimento livre esclarecido; 

- Cartilha educativa a ser avaliada; 

- Questionário. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

1. No momento do encontro, deve ser realizada a leitura do TCLE e deste POP junto com as gestantes/ 

puérperas que consentirem em colaborar com o estudo;  

2. A cartilha educativa deve ser lida em conjunto com as gestantes/ puérperas;  

3. Ao final, será aplicado o instrumento de avaliação pela pesquisadora da seguinte forma: 
3.1. Escreva no espaço destinado do questionário ou refira para a pesquisadora as respostas ao 

questionário dissertativo que avalia a compreensão, atratividade, autoeficácia, aceitação cultural e 

persuasão da presente cartilha; 

3.2. Identifique as palavras e frases que são difíceis de entender e substitua por outras que ajudará a 

melhorar o seu entendimento do texto; 

3.3. Identifique as figuras que você considerou difíceis de entender; 

3.4. Indique uma sugestão para substituir essa figura. 

3.5. Assinale com um “X” o seu julgamento quanto à clareza, relevância e grau de relevância para cada 

assunto disponível em cada página da cartilha; 

4. Depois disso, serão recolhidos os instrumentos (checando se estes foram preenchidos por completo), 

contendo as contribuições das participantes e a cartilha. 

 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

 

PREPARADO POR: EXECUTADO POR: 
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APÊNDICE G 

 

 Instrumento de avaliação da Cartilha Educativa para Prevenção da Transmissão Vertical 

da Sífilis (público-alvo) 

 

Parte 1 – Identificação sociodemográfica e obstétrica 
Nome:_____________________________________  

Procedência: ________________ Idade: ______  

Escolaridade (em anos): _____________ Religião: ________________  

Cor: (   ) Branca  (   ) Negra  (    ) Parda   (    ) Amarela    

Profissão:_____________  Renda familiar: _____________ 

Estado civil: (     ) Solteira (     ) Casada  (     ) União consensual (     ) Viúva  

(     ) Divorciada 

 

Para gestantes: 
Número de consultas pré-natal desta gravidez:_______  

Idade gestacional (IG) :_______  

G __ P __ A__ Quando foi o diagnóstico de sífilis:_________________  

Fez tratamento para sífilis na gestação: (    ) Sim (    ) Não – Se sim, quando?__________  

Quantas doses?_______________ 

Onde realizou o tratamento?_____________________ 

Caso não tenha realizado o tratamento, quais foram os motivos? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

O seu parceiro foi convocado para a realização do tratamento: (     ) sim  (     ) não 

Caso sim, como foi essa convocação:__________________________________________ 

O parceiro realizou o tratamento: (     ) sim  (     ) não 

Caso não, porquê?_________________________________________________________ 

Recebeu orientações para prevenção da transmissão da sífilis de mãe para filho durante a 
gestação?  (  ) Sim (  ) Não - Se sim, quais orientações? Lembra qual foi o profissional que 

orientou? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Tem algum filho com sífilis congênita? (    ) Sim (    ) Não 

 

Para puérperas: 

Número de consultas pré-natal desta última gravidez:_______  

G __ P __ A__ Quando foi o diagnóstico de sífilis:_________________  

Fez tratamento para sífilis na gestação: (    ) Sim (    ) Não – Se sim, quando?__________  

Quantas doses?_______________ 

Onde realizou o tratamento?_____________________ 

Caso não tenha realizado o tratamento, quais foram os motivos? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

O seu parceiro foi convocado para a realização do tratamento: (     ) sim  (     ) não 

Caso sim, como foi essa convocação:__________________________________________ 

O parceiro realizou o tratamento: (     ) sim  (     ) não 

Caso não, porquê?_________________________________________________________ 
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Recebeu orientações para prevenção da transmissão da sífilis de mãe para filho durante a 

gestação?  (  ) Sim (  ) Não - Se sim, quais orientações? Lembra qual foi o profissional que 

orientou? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Tem algum outro filho com sífilis congênita? (    ) Sim (    ) Não 

Tipo de parto: (    ) cesáreo (    ) normal  

Fez tratamento para sífilis na maternidade: (     ) sim  (     ) não  

O parceiro foi convocado para a realização do tratamento: (     ) sim  (     ) não 

Caso sim, como foi essa convocação:__________________________________________ 

O parceiro realizou o tratamento: (     ) sim  (     ) não 

Caso não, porquê?_________________________________________________________ 

Recebeu orientações para prevenção da transmissão da sífilis de mãe para filho durante o 

puerpério?  (  ) Sim (  ) Não - Se sim, quais orientações? Lembra qual foi o profissional que 

orientou? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Parte 2 – Questionário   dissertativo   para   avaliação   da   cartilha educativa (DOAK; 

DOAK; ROOT, 1996).  

 

NÍVEL DE AVALIAÇÃO                                        FATOR A SER AVALIADO  

 

1.Comente sobre o que fala a cartilha.  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

2. Diante da cartilha você pode me dizer quais os riscos da sífilis na 

gestação? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________  

_________________________________________________ 

3. Ao ler a cartilha você pode citar os cuidados que devem ser 

realizados para evitar a transmissão da sífilis para o bebê durante a 

gestação?  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Compreensão 
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4. Você poderia identificar as partes da cartilha que não entendeu ou 

achou difícil?  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

                                         5. Você tem vontade de ler essa cartilha até o fim? (Se não, poderia me 

dizer o porquê?)  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

6. Você acredita que pode seguir o que a cartilha mostra?  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

7. Você necessita saber mais alguma coisa para seguir esta 

explicação? O que está faltando?  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

8. Quais cuidados parecem mais importantes? Você já sabia de todos?  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

9. Você gostaria que existisse alguma outra informação nessa cartilha 

que não tenha sido exposta?  

__________________________________________________  

Atratividade 

Autoeficácia 
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__________________________________________________  

__________________________________________________  

 

10. Tem alguma coisa nessa cartilha que você ache agressivo, ruim,  

que a incomoda?  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

11. O que você gostou na cartilha? O que você não gostou na cartilha?  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

 

12. Você pretende seguir as informações da cartilha para evitar a 

sífilis na gestação e a transmissão para o seu bebê?  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

13. Você acha que, caso tenha que informar alguma outra mulher a 

como evitar a transmissão da sífilis para o bebê, informaria conforme 

mostra a cartilha?  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

__________________________________________________  

Parte 3  - Instrumento para avaliação da cartilha educativa quanto à compreensão.  

As figuras apresentadas sobre os cuidados que você deve ter para evitar a transmissão da sífilis 

para seu bebê durante a gestação: 

(   ) Ajudam para que você tenha uma melhor compreensão sobre o assunto.  

(   ) Dificultam a compreensão do assunto.  

Aceitação 

Cultural 

Persuasão 
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(   ) Outro. Qual?_________________________________ 

 

Parte 4 - Instrumento para avaliação da cartilha educativa quanto à clareza, relevância e 

grau de relevância dos assuntos abordados na cartilha.  

 

ASSUNTOS CLAREZA RELEVÂNCIA GRAU DE 

RELEVÂNCIA 

SUGESTÕES 

 1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Irrelevante  

2. (    ) Pouco 

relevante 

3. (   ) Realmente 

relevante  

4. (   ) Muito 

relevante 

 

 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Irrelevante  

2. (    ) Pouco 

relevante 

3. (   ) Realmente 

relevante  

4. (   ) Muito 

relevante 

 

 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Irrelevante  

2. (    ) Pouco 

relevante 

3. (   ) Realmente 

relevante  

4. (   ) Muito 

relevante 

 

 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Irrelevante  

2. (    ) Pouco 

relevante 

3. (   ) Realmente 

relevante  

4. (   ) Muito 

relevante 
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1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Irrelevante  

2. (    ) Pouco 

relevante 

3. (   ) Realmente 

relevante  

4. (   ) Muito 

relevante 

 

 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Irrelevante  

2. (    ) Pouco 

relevante 

3. (   ) Realmente 

relevante  

4. (   ) Muito 

relevante 

 

 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Irrelevante  

2. (    ) Pouco 

relevante 

3. (   ) Realmente 

relevante  

4. (   ) Muito 

relevante 

 

 

1. (   ) Sim  
2. (   ) Não 

1. (   ) Sim  
2. (   ) Não 

1. (   ) Irrelevante  
2. (    ) Pouco 

relevante 

3. (   ) Realmente 

relevante  

4. (   ) Muito 

relevante 

 



244 

 

 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Irrelevante  

2. (    ) Pouco 

relevante 

3. (   ) Realmente 

relevante  

4. (   ) Muito 

relevante 

 

 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Irrelevante  

2. (    ) Pouco 

relevante 

3. (   ) Realmente 

relevante  

4. (   ) Muito 

relevante 

 

 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Irrelevante  

2. (    ) Pouco 

relevante 

3. (   ) Realmente 

relevante  

4. (   ) Muito 

relevante 

 

 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Irrelevante  

2. (    ) Pouco 

relevante 

3. (   ) Realmente 

relevante  

4. (   ) Muito 

relevante 
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1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Irrelevante  

2. (    ) Pouco 

relevante 

3. (   ) Realmente 

relevante  

4. (   ) Muito 

relevante 

 

 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Irrelevante  

2. (    ) Pouco 

relevante 

3. (   ) Realmente 

relevante  

4. (   ) Muito 

relevante 

 

 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Irrelevante  

2. (    ) Pouco 

relevante 

3. (   ) Realmente 

relevante  

4. (   ) Muito 

relevante 

 

 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Sim  

2. (   ) Não 

1. (   ) Irrelevante  

2. (    ) Pouco 

relevante 

3. (   ) Realmente 

relevante  

4. (   ) Muito 

relevante 
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APÊNDICE H  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (CAP) 

Prezada senhora, 

 

Estou convidando a senhora a participar de um estudo que está sob minha responsabilidade. 

Nesse estudo pretendo construir e validar uma cartilha educativa para prevenção da transmissão vertical 

da Sífilis. As participantes serão gestantes que realizam sua assistência pré-natal na presente instituição. 

Pretendemos com esta pesquisa contribuir para a prestação de uma assistência de Enfermagem qualificada 

no que se refere à prevenção da transmissão vertical da Sífilis.  

Caso a senhora concorde em participar do estudo, a coleta dos dados será realizada por meio 

do preenchimento de um instrumento ou inquérito. Este inquérito será preenchido uma primeira vez, que 

será hoje, nessa oportunidade. Em seguida será disponibilizado para a senhora uma cartilha educativa 

sobre a prevenção da transmissão vertical da sífilis para que a senhora leia com atenção. Após sua leitura, 

o inquérito será novamente aplicado, repetindo essa aplicação após 7 dias por meio de um contato 

telefônico. 

Dou-lhe a garantia de que as informações obtidas serão utilizadas apenas para a realização 

deste estudo. A senhora tem o direito de sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar, sem que 

sua desistência possa prejudicar seu atendimento na rede pública ou privada de saúde. Finalmente, 

informo que sua identidade será preservada tanto durante a condução do estudo como quando publicado 

em periódicos científicos. A participação no estudo não trará nenhum custo à senhora. A senhora poderá 

fazer qualquer pergunta durante a leitura desse termo. 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será impresso em duas vias, sendo que 

uma ficará comigo (pesquisadora) e a outra, com você (entrevistada). 

Em caso de dúvidas e/ou desistência da entrevista, pode-se entrar em contato com o Comitê 

de Ética da UFC por meio do telefone (85) 3366-8344. Caso precise entrar em contato comigo, informo-

lhe meu nome e endereço: 

Camila Chaves da Costa  

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará 

Rua Alexandre Baraúna, 1115. Fone: (85) 3366-8448 

E-mail: milinha_ita@yahoo.com.br 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

 

 

Eu, ___________________________________________ RG nº___________________, declaro que 

tomei conhecimento do estudo citado acima, compreendi seus objetivos e concordo em participar da 

pesquisa. 

                                                    

           Fortaleza, ____ de _______________ de 2016. 

 

      

  _______________________________                ____________________________                        

           Assinatura do participante                             Assinatura do pesquisador 

 

 

___________________________           ______________________________              

                    Testemunha                         Assinatura de quem coletou os dados 
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APÊNDICE I 

INQUÉRITO CAP 

Nº do formulário: ______ 

1. Data de preenchimento: ____/____/____ 

2. Nome da participante:__________________________________________________ 

3. Idade: _______ 

4. Escolaridade:_____________________________ 

5. Estado civil: _______________________________ 

6. Endereço:____________________________________________________________ 

7. Telefone para contato: _________________________________________________ 

8. Inquérito  

    1 (   ) Pré-teste (antes da intervenção)     

    2 (   ) Pós-teste (logo após a intervenção) 

    3 (   ) Pós-teste (7 dias após a intervenção)    

    4 (   ) Pós-teste (30 dias após a intervenção) 

 

PARTE I- Inquérito CAP – Conhecimento Sobre o Controle da Sífilis Congênita 

1.1 Você já ouviu falar sobre sífilis? 

1 (   ) SIM     2 (   ) NÃO 

 

1.2 Se SIM, onde ouviu? 

1 (   ) TV   2 (   ) Rádio   3 (   ) Amigos  4 (   ) Profissionais da Saúde  5 (   ) Família  6 (   ) Vídeo  

7 (   ) Internet  8 (   ) Folder  9 (   ) Outros_____________ 

 

1.3 Você já participou de alguma atividade educativa sobre sífilis?  

1 (   ) SIM     2 (   ) NÃO 

 

Assinale com um X a resposta que você considerar correta para a pergunta:  

1.4 A sífilis pode ser transmitida de uma pessoa para outra das seguintes formas:  
1. Relação sexual sem camisinha.  

2. Utilizando a mesma toalha de uma pessoa que tem sífilis.  

3. A sífilis não pode ser transmitida. 

4. Não sei. 

 

1.5 Os sintomas da sífilis dependem do estágio da doença:  

1. Sim, pois a sífilis pode ser primária, secundária, latente e terciária. 
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2. Não, pois a sífilis não provoca nenhum sintoma. 

3. Não, pois o único sintoma da sífilis é o aparecimento de uma ferida na vagina ou no pênis 

que dói muito. 

4. Não sei.  

 

1.6 Quando a mulher pega sífilis durante a gravidez, os riscos e complicações são: 

1. Abortamento, bebê nascer morto ou bebê nascer doente, com sífilis congênita. 

2. A mãe não poder amamentar após o nascimento para não transmitir a doença. 

3. Não tem nenhuma complicação, pois a sífilis é uma doença muito simples.  

4. Não sei.  

 

1.7 Como posso descobrir se tenho sífilis na gestação? 

 

1. Realizando os exames solicitados pelos profissionais durante o pré-natal, geralmente o 

VDRL ou o teste rápido para sífilis. 

2. Somente se estiver com algum sintoma da doença. 

3. Não preciso realizar nenhum tipo de exame. 

4. Não sei.  

 

1.8 São medidas importantes para o controle da sífilis congênita?  

 

2  1. Fazer o acompanhamento pré-natal e fazer sexo sempre com camisinha. 

3  2. Não realizar o tratamento recomendado pelo profissional. 

4  3. Não comunicar ao companheiro, pois ele não precisa fazer o tratamento junto com a 

mulher.  

5  4. Não sei. 

 

1.9 O tratamento da sífilis na gravidez: 

1. Não precisa de tratamento, pois com o tempo a doença desaparece. 
2. O tratamento deve ser prescrito pelo profissional de saúde e o número de doses de 

Benzetacil vai depender do estágio da doença. 

3. Não é necessário comunicar ao parceiro. 

4. Não sei.  

 

1.10 A assistência pré-natal: 

1. Não é tão importante, não havendo necessidade de comparecer a todas as consultas. 

2. É totalmente desnecessária. 

3. É muito importante para monitorar a saúde da mãe e do bebê, solicitar exames, 

diagnosticar doenças, e garantir o nascimento de um bebê saudável. 

4. Não sei.  

 

PARTE II- Inquérito CAP – Atitude Sobre o Controle da Sífilis Congênita 

Leia cada frase a seguir e assinale com um X no quadrado de acordo com o grau de concordância 

que você acha que a frase deve ter:  
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2.1 É importante que a gestante realize o acompanhamento pré-natal:  

 0. Concordo plenamente 

 1. Concordo em parte 

 2. Não tenho opinião 

 3. Discordo em parte 

 4. Discordo plenamente 

 

 

2.2 O tratamento da gestante e do seu parceiro é fundamental para o controle da sífilis congênita:  

 0. Concordo plenamente 

 1. Concordo em parte 

 2. Não tenho opinião 

 3. Discordo em parte 

 4. Discordo plenamente 

 

 

2.3 Realizar os exames do pré-natal e retornar para a consulta para mostrá-los ao profissional é 

importante: 

 

 0. Concordo plenamente 

 1. Concordo em parte 

 2. Não tenho opinião 

 3. Discordo em parte 

 4. Discordo plenamente 

  

2.4 A utilização da camisinha em todas as relações sexuais é uma das formas mais importantes de 

se evitar a sífilis. 

 

 0. Concordo plenamente 

 1. Concordo em parte 

 2. Não tenho opinião 

 3. Discordo em parte 

 4. Discordo plenamente 

 

2.5 A sífilis congênita é um problema grave e que pode ser evitado se a gestante e seu parceiro 

realizarem o tratamento corretamente. 

 

 0. Concordo plenamente 

 1. Concordo em parte 

 2. Não tenho opinião 

 3. Discordo em parte 

 4. Discordo plenamente 
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2.6 Caso eu não realize o tratamento de sífilis junto com meu parceiro durante a gravidez, o meu 

bebê pode nascer doente. 

 

 0. Concordo plenamente 

 1. Concordo em parte 

 2. Não tenho opinião 

 3. Discordo em parte 

 4. Discordo plenamente 

 

PARTE III- Inquérito CAP – Prática Sobre o Controle da Sífilis Congênita 

Leia cada frase e marque sua resposta.  

 

3.1 Você está realizando acompanhamento pré-natal? 

1 (   ) Sim   2 (   ) Não. Por quê? ___________________________ 

Caso sua resposta seja “SIM”, Quantas consultas: _______________________ 

 

3.2 Você iniciou seu pré-natal precocemente? 

1 (   ) Sim   2 (   ) Não. 

Caso sua resposta seja “SIM”, Quantas semanas: _______________________ 

 

3.3 Você já realizou algum exame para diagnóstico de sífilis? 1 (   ) Sim   2 (   ) Não   

Caso sua resposta seja “SIM”, Quantos: ___________________ 

E você recebeu o resultado do exame? 

    1 (   ) Sim. Mostrou o resultado para algum profissional? 1 (   ) Sim   2 (   ) Não   

 

2 (   ) Não. Por quê? ___________________________ 

 

3.4 Faz sexo com camisinha em todas as relações sexuais 1 (   ) Sim   2 (   ) Não   

Caso sua resposta seja “NÃO”, Porquê?____________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 



251 

 

APÊNDICE J 

CARTA-CONVITE PARA OS ESPECIALISTAS (JUÍZES) DO CAP 

 

Sr(a). profissional, meus cumprimentos. 

Apresento-me como Enfa. Me Camila Chaves da Costa e estou realizando uma 

pesquisa voltada à prevenção da transmissão vertical da sífilis, por meio da elaboração e 

validação de uma cartilha educativa voltada para gestantes. Para tanto, utilizarei o Inquérito de 

Conhecimento, Atitude e Prática (CAP), como instrumento de coleta de dados das participantes 

para verificar o impacto dessa cartilha no conhecimento, atitude e prática antes e após a 

realização da referida intervenção. Assim, utilizando o termo “inquérito CAP” no Google, 

identifiquei seu artigo publicado, no qual também usou o mesmo método. Portanto, venho 

convidá-lo a participar como avaliador deste inquérito, a observar os seguintes aspectos: 

extensão do inquérito, clareza, formato e adequação das perguntas e das opções de respostas. 

Solicito que as contribuições gerais sejam enviadas na forma textual e havendo contribuições 

específicas para perguntas/respostas, que seja indicada o número da pergunta. 

Caso, aceite o convite, estarei encaminhando via e-mail dois anexos: o inquérito 

CAP e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Solicito que este último seja impresso, 

assinado, escaneado e devolvido. Por gentileza, queira enviar suas contribuições em até no 

máximo 10 dias após o recebimento deste e-mail. 

Espero contar com suas valiosas contribuições e, nesta oportunidade, antecipo os 

meus sinceros agradecimentos. 

Camila Chaves da Costa 

Doutoranda em Enfermagem - Universidade Federal do Ceará.  
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APÊNDICE K  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (JUÍZES - CAP) 

Prezado (a) Senhor (a): 

Estou convidando-o (a) a participar como juiz(a), no processo de construção e 

validação de um “Questionário” a ser aplicado em Inquérito CAP (Conhecimento, Atitude e 

Prática), voltado à prevenção da transmissão vertical da sífilis. Essa atividade constitui parte do 

desenvolvimento da Tese intitulada “Efeitos de uma intervenção educativa voltada ao controle 

da sífilis congênita” junto ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Ceará. A pesquisa tem como objetivo testar uma intervenção de Enfermagem 

utilizando uma cartilha educativa para promover uma melhoria no conhecimento, atitude e 

prática das mulheres participantes frente ao controle da sífilis congênita.  

Sua identificação como juiz(a) foi realizada via internet, utilizando o termo 

“inquérito CAP”, no Google, no qual identifiquei seu artigo publicado, o qual também utilizou o 

mesmo método. 

Dou-lhe a garantia de que as informações obtidas serão utilizadas apenas para a 

realização deste estudo. O senhor (a) tem o direito de sair do estudo a qualquer momento, se 

assim desejar, sem que sua desistência possa trazer-lhe qualquer prejuízo. Finalmente, informo 

que sua identidade será preservada tanto durante a condução do estudo como quando em 

publicações posteriores. A participação no estudo não lhe trará nenhum custo.  

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será impresso em duas vias, sendo 

que uma ficará comigo (pesquisadora) e a outra, com você (entrevistado (a)). 

Em caso de dúvidas e/ou desistência, pode-se entrar em contato com o Comitê de 

Ética da UFC por meio do telefone (85) 3366-8344. Caso precise entrar em contato comigo, 

informo-lhe meu nome e endereço: 

Camila Chaves da Costa 

Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará 

Rua Alexandre Baraúna, 1115. Fone: (85) 3366-8448 

E-mail: milinha_ita@yahoo.com.br 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ___________________________________________RG nº___________________, declaro 

que tomei conhecimento do estudo citado acima, compreendi seus objetivos e concordo em 

participar da pesquisa. 

                                                              

 Fortaleza, ____ de _______________ de 2016. 

 

_____________________________ ____        _________________________________                                   

          Assinatura do participante                              Assinatura do pesquisador 

 

 

________________________________           _________________________________                                

                      Testemunha                                 Assinatura de quem coletou os dados 

 

 

 

 



253 

 

APÊNDICE L 

QUESTIONÁRIO DE APRECIAÇÃO (JUÍZES - CAP) 

Data:       /      /        N°:    

PARTE 1. IDENTIFICAÇÃO DOS JUÍZES 

Idade:       Sexo: (   ) Masculino    (   ) Feminino 

Profissão:        Tempo de formação:      

Área de trabalho:            

Função/ Cargo na instituição:          

Tempo de trabalho na área:           

Titulação:  Especialização (   )  Mestrado (   )   Doutorado (   ) 

Especificar:              

 

Publicação de pesquisa envolvendo a temática: 

(   ) Sim (   ) Não, especificar:          

 

PARTE 2. INSTRUÇÕES 

Após conhecer e utilizar o material em validação, aplique e analise o instrumento que segue marcando um 

“X” em um dos números que estão à frente de cada afirmação. Dê sua opinião de acordo com a 

abreviação que melhor represente o grau em cada critério abaixo: 

Valoração: 

1 – Totalmente adequado  3 – Parcialmente adequado   

2 – Adequado                                          4 – Inadequado 

Para as opções 3 e 4, descreva o motivo pelo qual considerou este item no espaço abaixo da tabela. 

OBS.: Não existem respostas corretas ou erradas. O que importa é sua opinião. Por favor, responda a 

todos os itens. 

1. ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO: Refere-se à forma de apresentar as informações e conteúdos. 

Isto inclui sua organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e formatação, extensão 

do inquérito, clareza e formato das perguntas e adequação das opções de respostas. 

1.1  Extensão do inquérito  1 2 3 4 

1.2  Clareza das perguntas  1 2 3 4 

1.3  Formato das perguntas  1 2 3 4 

1.4  Adequação das opções de respostas  1 2 3 4 

1.5  A visualização da apresentação é adequada 1 2 3 4 

1.6  A apresentação é atrativa, com sequência lógica 1 2 3 4 

1.7  O material está apropriado aos aspectos socioculturais do 

público-alvo 

1 2 3 4 

1.8  O conteúdo é suficiente  1 2 3 4 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT 

 

Revisão 

Integrativa 

X X        

Envio ao Comitê 

de Ética 

  X       

Construção da 

Cartilha  

   X X     

Validação da 

cartilha com os 

juízes e pré-teste 

com o público-

alvo 

          X X   

Avaliação da 

cartilha 

educativa pelas 

gestantes 

       X  

Construção do 

Banco de Dados 

       X  

Defesa        X X 
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ORÇAMENTO  

 

CAPITAL QTDE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

JUSTIFICATIVA 

Especialista em 

Desenho 

1 600,00 600,00 Elaboração da cartilha 

educativa 

Impressão colorida 

da cartilha 

77 18,00 1.386,00 Impressão do material de 

pesquisa 

Recarga de crédito 2580 

minutos 

0,21 541,80 Realização dos pós-testes 

no 7º e 30º após a 

intervenção (ligações). 

TOTAL   2.527,80*  

*OBS: Todos os gastos serão custeados pelo pesquisador responsável. 
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ANEXO 
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Suitability Assessment of Materials (SAM) 

 CLASSIFICAÇÃO 

FATOR FINALIDADE SUPERIOR  ADEQUADO  INADEQUADO  

1. Conteúdo 

(a) Objetivo é 

evidente 

 É importante que os 

leitores prontamente com

preendam a 

finalidade dos 

materiais. Se não 

perceberem o objetivo 

claramente, 

podem perder pontos 

principais. 

(     ) Objetivo é explicitamente 

indicado no título, ilustração ou na 

introdução. 

 

(     ) Está implícito ou 

múltiplos objetivos são 

indicados. 

 

(     ) Nenhum objetivo é 

indicado no título, ilustração ou 

na introdução. 

(b) O conteúdo aborda 

comportamentos 

O conteúdo de maior 

interesse e uso são  

informações relacionadas 

a comportamento que 

ajudem a resolver  

o problema. 

(     ) O material é sobre a aplicação 

de conhecimentos/habilidades 

destinadas ao alcance de um  

comportamento desejável, em vez 

de fatos não relacionados a 

comportamentos. 

(     ) Pelo menos 40% do teor 

dos tópicos enfocam 

comportamentos ou ações 

desejáveis 

. 

 

(     ) Quase todos os temas não 

são abordados por 

comportamentos. 

(c) A proposta é 

limitada 

A proposta do material é 

limitada ao(s) objetivo (s) 

e para o que o público-

alvo possa 

razoavelmente aprender 

no tempo permitido. 

(     ) A proposta é limitada às  

informações essenciais diretamente 

relacionadas 

ao objetivo e ao que pode ser 

aprendido no tempo permitido. 

(     ) A proposta é expandida 

além do objetivo, porém não 

além de 40%, e os pontos 

principais podem ser 

aprendidos no tempo 

permitido. 

(     ) A proposta está fora dos 

objetivos e não consegue ser 

alcançada no tempo permitido. 

(d) Resumo ou revisão Uma revisão dá ao (     ) Um resumo está incluído e os (     ) Alguns tópicos principais (     ) Não há resumo ou revisão 
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leitor a chance de ver ou 

ouvir os pontos principais 

em outras palavras, com 

exemplos ou imagens. Os 

leitores muitas vezes 

perdem os pontos 

principais na primeira 

exposição. 

pontos principais são recontados em 

outras palavras  e/ou exemplos 

ou imagens. 

são revistos. incluídos. 

2 Demanda Alfabetização/Linguagem adequada para a população 

 FINALIDADE 

 

SUPERIOR  

 

ADEQUADO  INADEQUADO  

(a) Grau de leitura Se houver texto, o nível 

de leitura deve ser 

adequado para a 

compreensão do público-

alvo.  

(     ) O texto adequado para nível de 

leitura de pessoas na 5ª série ou menos. 

(     ) O texto adequado para 

pessoas com nível de leitura 

de 6ª a 8ª série. 

(     ) O texto adequado para 

pessoas com nível de leitura 

acima da 8ª série. 

(b) Estilo de voz ativa 

é usado 

 

 

Estilos de conversação e 

de voz ativa facilitam o 

entendimento do texto. 

Enquanto que 

informações na voz 

passiva e longas ou 

múltiplas frases retardam 

o processo de leitura e 

tornam a compreensão 

mais difícil. Exemplo: 

“Tome sua  

vitamina C todos os 

dias”, é mais fácil de 

entender do que: “os 

(     ) Estilo de conversação, voz ativa e 

frases são utilizados extensivamente. 

(     ) Mais da metade do 

texto usa o estilo de 

conversa na voz ativa; e 

menos da metade das 

sentenças são complexas, 

com frases longas. 

(     ) A voz passiva é utilizada 

em todo o texto e mais da 

metade tem frases longas ou 

múltiplas. 
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pacientes são 

aconselhados a 

tomarem sua vitamina C 

diariamente”. 

(c) Vocabulário utiliza 

palavras comuns 

 

 

 

 

Palavras comuns 

explícitas são 

usadas. (Exemplo: Use 

doutor em vez de 

médico). Poucas palavras 

ou nenhuma  

utiliza termos gerais, tais 

como categorias 

(Exemplo: Uso de leite 

em vez de produtos 

lácteos) ou juízos de 

valor  

(Exemplo: dor que não 

passa em 5 minutos em 

vez de dor excessiva). 

Palavras usadas na forma 

de imagem que facilitem 

a visualização da 

situação (Exemplo: Use 

nariz escorrendo, em vez 

de excesso de muco).  

(     ) Existem todos os três fatores: 

  

 

1) Palavras comuns são usados o tempo 

todo.  

2) Técnica, conceito, categoria e 

palavras com juízo de valor (CCVJ)  

são explicadas.  

3) Palavras usadas como imagens 

apropriadamente. 

(     ) Existem os três 

fatores: 

 

1) Palavras comuns são 

usadas com frequência.  

2. Palavras técnicas de 

juízo de valor são 

explicadas às vezes.  

3. Alguns jargões são 

utilizados.  

(     ) Existem dois ou mais 

fatores: 

 

1) Palavras incomuns são 

usadas com frequência.  

2) Nenhuma explicação ou 

exemplos são dados para 

técnicas e palavras de juízo de 

valor.  

3) Uso extensivo de jargões.  

 

 

 

(d) Em primeiro lugar 

o contexto 

Nós aprendemos novos 

fatos e comportamentos 

mais rapidamente 

quando o contexto é dado 

em primeiro lugar. 

(     ) Rotineiramente o contexto é dado 

antes da apresentação de novas 

informações. 

(     ) Pelo menos na metade 

do tempo, o contexto 

é dado antes da 

apresentação de 

novas informações. 

(     ) Contexto é dado no final 

ou não é dado. 
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(e) Aprendizagem  

mediada por sinais 

avançados 

 

 

 

Aprendizagem reforçada 

por organizadores 

avançados (Sinais de 

estrada): cabeçalhos ou 

legendas de tópicos que 

dizem muito brevemente  

o que vem a  seguir. Estes 

sinais fazem o texto 

parecer menos 

intimidante e preparam o 

processo de pensamento 

do leitor  

para esperar o tema 

anunciado.  

(     ) Quase todos os temas são 

precedidos por um organizador 

(cabeçalhos ou legendas).  

(     ) Cerca de metade dos 

tópicos são precedidos por 

organizadores (cabeçalhos 

ou legendas). 

 

(     ) Poucos ou nenhum 

organizador é utilizado 

(cabeçalhos ou legendas). 

3  Ilustrações gráficas, listas, tabelas, gráficos.  

 FINALIDADE SUPERIOR  ADEQUADO  INADEQUADO  

a) Capa  

 

 

 

 

 

As pessoas não julgam 

um livro pela capa. A 

imagem da capa, muitas 

vezes é o fator 

decisivo em uma 

atitude do 

leitor de interesse pelo 

material. 

(     ) A capa possui os três critérios: 

1) É amigável 

2) Atrai a atenção. 

3) É evidente que retrata a propósito do 

material.  

(     ) A capa tem um ou 

dois critérios:  

1) É amigável 

2) Atrai a atenção. 

3) É evidente que retrata 

a propósito do material. 

(     ) A capa não tem nenhum 

dos critérios:  

1) É amigável 

2) Atrai a atenção. 

3) É evidente que retrata 

a propósito do material.  

(b) Tipo de ilustrações 

 

Desenhos de 

linhas simples 

podem promover realism

o, sem 

perder detalhes. Imagens 

(     ) Existem os dois fatores: 

1) Utilização de desenhos e traços 

apropriados para adultos. 

2) As ilustrações são susceptíveis de 

(     ) Existe apenas um dos 

fatores: 

1) Utilização de desenhos e 

traços apropriados para 

(     ) Não existe nenhum dos 

fatores: 

1) Utilização de desenhos e 

traços apropriados para adultos. 
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são 

melhor aceitas e 

lembradas se retratam o 

que é familiar e 

facilmente 

reconhecido. Os 

espectadores podem 

não reconhecer o 

significado dos símbolos 

médicos ou abstratos. 

serem familiares aos leitores. adultos. 

2) As ilustrações 

são susceptíveis de 

serem familiares aos 

leitores. 

2) As ilustrações 

são susceptíveis de 

serem familiares aos leitores. 

(c) Relevância das 

ilustrações.  

 

. 

 

Detalhes irrelevante, tais 

como fundos de quarto, 

bordas elaboradas,  

Cores desnecessárias 

podem distrair o 

espectador. Os olhos do 

espectador podem 

ser distraídos para esses 

detalhes. As ilustrações 

devem evidenciar os 

pontos principais. 

(     ) Ilustrações apresentam  

mensagens visuais fundamentais para 

que o leitor possa compreender 

os pontos principais sozinho, sem 

distrações. 

(     ) 1) Incluem 

algumas distrações. 

2) Uso insuficiente 

de ilustrações. 

 

 

(     ) Sem ilustrações ou um 

excesso de ilustrações. 

(d) Lista, Tabelas, 

gráficos, formas. 

Muitos leitores 

não compreendem o 

propósito de listas e 

gráficos. 

Explicações ou 

orientações são 

essenciais. 

(     ) Fornece instruções com exemplo 

para construir a autoeficácia 

(confiança).  

(     ) As explicações são 

insuficientes para os 

leitores compreenderem a 

usar o gráfico sem ajuda. 

(     ) Os gráficos são dados sem 

qualquer explicação. 

 

(e) As legendas são 

utilizadas. 

As legendas são usadas 

para explicar gráfico, 

podendo rapidamente 

(     ) Legendas explicativas são 

incluídas em todas ou quase todas as 

(     ) Legendas breves são 

utilizadas para algumas 

(     ) Legendas não são 

utilizadas. 
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dizer ao leitor acerca do 

que o gráfico é e onde se 

concentrar dentro do 

gráfico. Um 

gráfico sem legenda 

normalmente perde a 

oportunidade de 

aprendizagem. 

ilustrações e gráficos. 

 

ilustrações e gráficos. 

 

 

 

 

 

4 Layout e tipografia FINALIDADE  SUPERIOR ADEQUADO  INADEQUADO  

(a) Fatores de 

layout 

 

. 

 

 

 

 

Layout tem uma 

influência substancial sob

re a adequação de 

materiais 

(     ) Pelo menos 5 dos seguintes 

8 fatores estão presentes: 

1) Ilustrações são adjacentes ao 

texto relacionado. 

2) Layout e sequência de 

informações são consistentes, 

tornando-se 

fácil prever o fluxo de informações. 

3) Dispositivos visuais (caixas, as 

setas, sombreamento) são usados para 

direcionar para o conteúdo principal. 

4) Espaço em branco é usado para 

reduzir a desordem. 

5) Uso de cores compatíveis e que não 

se afastam da mensagem. 

Os leitores não precisam de aprender os 

códigos de cores para compreender e 

utilizar a 

mensagem. 

6) Comprimento da linha é de 30 a 50 

caracteres e espaços. 

7) Há um contraste elevado entre o tipo 

e o papel. 

(     ) Pelo menos 3 

dos seguintes 8 fatores 

estão presentes: 

1) Ilustrações são 

adjacentes ao 

texto relacionado. 

2) Layout e sequência de 

informações são 

consistentes, tornando-se 

fácil prever o fluxo de 

informações. 

3) Dispositivos visuais (cai

xas, as 

setas, sombreamento) são 

usados para direcionar para 

o conteúdo principal. 

4) Espaço em branco é 

usado para reduzir a 

desordem. 

5) Uso de cores 

compatíveis e que não se 

afastam da mensagem. 

Os leitores não precisam 

(     ) Parece pouco 

convidativo ou difícil de ler. 

Ou/e Dois ou menos 

dos seguintes 8 fatores estão 

presentes: 

1) Ilustrações são adjacentes ao 

texto relacionado. 

2) Layout e sequência de 

informações são consistentes, 

tornando-se 

fácil prever o fluxo de 

informações. 

3) Dispositivos visuais (caixas, 

as setas, sombreamento) são 

usados para direcionar para o 

conteúdo principal. 

4) Espaço em branco é usado 

para reduzir a desordem. 

5) Uso de cores compatíveis e 

que não se afastam da 

mensagem. 

Os leitores não precisam 

de aprender os códigos de 
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8) O papel tem uma superfície não-

brilhosa ou com pouco brilho. 

de aprender os códigos de 

cores para compreender e 

utilizar a 

mensagem. 

6) Comprimento da linha é 

de 30 a 50 caracteres e 

espaços. 

7) Há um contraste 

elevado entre o tipo e 

o papel. 

8) O 

papel tem uma superfície 

não-brilhosa ou com pouco 

brilho. 

cores para compreender e 

utilizar a 

mensagem. 

6) Comprimento da linha é de 

30 a 50 caracteres e espaços. 

7) Há um contraste 

elevado entre o tipo e o papel. 

8) O papel tem uma superfície 

não-brilhosa ou com pouco 

brilho. 

 

(b) Tipografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo e tamanho 

de fontes podem tornar o 

texto mais fácil ou difícil 

para os leitores de todos 

os níveis. Por exemplo, 

digitar tudo em 

maiúsculas retarda a 

compreensão durante 

a leitura. Quando muitos 

tipos de fontes (<6) e 

tamanhos são 

usados em uma página, 

a aparência torna-

se confusa e o foco é 

incerto. 

 

(     ) Pelo menos 3 dos 4 

seguintes fatores estão presentes: 

1) Texto possui letras maiúsculas e 

minúsculas. 

2) Tamanho da fonte é de, pelo 

menos, 12 pontos (Esta é 12 pontos). 

3) Pistas tipográficas (negrito, cor, 

tamanho). 

4) Não usa maiúsculas em todas as 

manchetes e textos longos em 

execução. 

 

 

(     ) Pelo menos 2 dos 4 

seguintes fatores estão 

presentes: 

1) Texto possui letras 

maiúsculas e minúsculas. 

2) Tamanho da fonte é de, 

pelo menos, 12 

pontos (Esta é 12 pontos). 

3) Pistas tipográficas (negri

to, cor, tamanho). 

4) Não usa maiúsculas em 

todas as manchetes e 

textos longos em execução. 

 

(     ) Seis ou mais tipos de 

fonte/ tamanhos de fonte são 

usados em uma página. 

OU 

Existe 1 ou nenhum dos  4 

seguintes fatores: 

1) Texto possui letras 

maiúsculas e minúsculas. 

2) Tamanho da fonte é de, pelo 

menos, 12 pontos (Esta é 12 

pontos). 

3) Pistas tipográficas (negrito, 

cor, tamanho). 

4) Não usa maiúsculas em todas 

as manchetes e 

textos longos em execução. 

(c) Os subtítulos Poucas pessoas podem se (     ) 1) As listas são agrupadas (     ) Não mais do que 7 (     ) Mais do que 7 itens são 
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são utilizados 

 

 

 

 

 

 

lembrar de mais de 

7 itens 

independentes. Para 

aqueles com baixa 

alfabetização, o limite 

pode ser de 3 a 5 

itens. Listas mais longas 

precisam ser divididas 

em pedaços menores. 

em subposições descritivas. 

2) Não mais do que 5 itens são 

apresentados sem um subtítulo. 

itens são 

apresentados sem um 

subtítulo. 

 

 

apresentados sem um subtítulo. 

5 Estimulação para aprendizagem  e motivação 

 FINALIDADE SUPERIOR  ADEQUADO  INADEQUADO  

(a) Interação é 

incluída no texto e/ou 

nas figuras 

 

 

 

 

 

 

Quando um leitor faz 

algo para responder a 

uma pergunta ou 

problemas, mudanças 

químicas ocorrem no 

cérebro que melhoram 

a retenção da memória de 

longo prazo. Leitores 

devem ser levados a 

resolver problemas, fazer 

escolhas e demonstrações 

de habilidades. 

(     ) Problemas ou questões são 

apresentadas para que os leitores as 

respondam. 

 

 

 

(     ) Pergunta e respostas 

formadas são usadas para 

discutir problemas e 

soluções 

(interação passiva). 

 

 

 

(     ) Nenhum 

aprendizado interativo ou 

estimulação são fornecidos. 

 

 

(b) Padrões de 

comportamento deseja

dos são 

modelados ou mostrad

os em termos 

específicos 

 

Os leitores, muitas vezes, 

aprendem mais 

facilmente através da 

observação e quando ele 

mesmo realiza as ações 

do que pela leitura ou por 

ouvir alguém contando 

(     ) Modelos de Instrução de 

comportamentos e habilidades 

específicas. Exemplo:   

informação sobre nutrição 

enfatizam mudanças nos 

padrões alimentares, nos comerciais, 

lojas, nas cozinhas. 

(     ) Informação é uma 

mistura de linguagem 

técnica e comum de modo 

que o leitor 

não pode facilmente 

interpretar em termos da 

vida diária. Exemplo: 

Muito açúcar, alimentos de 

(     ) Informação é apresentada 

em itens inespecíficos ou 

categóricos, como 

grupos de alimentos. 
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alguma coisa. 

Muitas vezes as 

pessoas aprendem mais 

facilmente quando 

específicos 

e casos familiares são 

usadas em vez 

de conceitos abstratos ou 

gerais. 

baixo valor nutritivo, em 

vez de Alimentos não 

energéticos. 

(c) Motivação 

autoeficácia 

 

 

 

 

As pessoas são 

motivadas a 

aprender quando 

acreditam que tarefas e 

comportamentos são 

factíveis. 

(     ) Temas complexos são 

subdivididos para que os 

telespectadores possam experimentar 

pequenos sucessos na compreensão ou 

resolução de problemas, levando a 

autoeficácia (confiança). 

(     ) Alguns tópicos 

são subdivididos 

para melhorar a 

confiança dos leitores. 

(     ) Não existem tópicos 

subdivididos.  

6 Adequação Cultural 

 FINALIDADE  SUPERIOR  ADEQUADO  INADEQUADO  

a) Jogo Cultural -

 Lógica, Linguagem 

e Experiência (LLE) 

 

 

 

Uma medida válida da   

adequação cultural do 

material é quando possui 

uma linguagem lógica e 

quando a experiência 

(inerente à instrução) 

correspondem 

ao LLE do público-

alvo (não do 

revisor). Exemplo: Instru

ção sobre Nutrição é 

(     ) Os conceitos principais do 

material parecem ser culturalmente 

semelhantes a LLE da cultura da 

população-alvo. 

 

(     ) Metade dos conceitos 

e ideias principais parecem 

ser culturalmente 

correspondidos. 

 

 

 

(     ) Clara 

incompatibilidade cultural na L

LE do telespectador. 
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um jogo de cultura 

pobre se ao 

dizer aos leitores para 

comerem vegetais que 

raramente 

são consumidos 

por pessoas nessa 

cultura/localidade e não 

são 

vendidos aos leitores do 

bairro. 

 

(b) Imagem Cultural e 

exemplos 

 

 

 

 

Para ser aceito, o material 

deve mostrar Imagens 

adequadas à cultura e 

exemplos de maneira 

realista e positiva. 

(     ) Imagens e exemplos apresentam a 

cultura de uma forma positiva. 

 

 

(     ) Apresentação neutra 

das imagens e exemplos da 

cultura. 

(     ) Imagens negativas, e os 

exemplos são exagerados 

ou possuem características 

caricatas da cultura, ações 

ou exemplos. 

 Adequado para a sua população?  

Considerando os contextos socioeconômicos e culturais presentes em sua população e sua análise do TÍTULO DO MATERIAL, você recomendaria A 

Cartilha Educativa para o programa. Circule o número que mostra a força da sua recomendação. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NO          YES 

      

 

Definitivamente 
não é 

recomendado 

Recomendado sem 
reservas 
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