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Humanização é o conjunto de valores, técnicas,

comportamentos e ações que, construídas dentro de
seus princípios, promovem a qualidade das relações
entre as pessoas nos serviços de saúde.



Estamos mesmo preparados para um atendimento 

humanizado e individualizado?



Nantes é um município brasileiro do Estado de São Paulo.

Localiza-se a uma latitude 22º37'14" sul e a uma longitude

51º14'13" oeste, estando a uma altitude de 418 metros. Sua

população estimada em 2020 era de 3.179 habitantes.

Possui uma área de 287,4 km², região oeste paulista,

pertencendo a DRS XI – Presidente Prudente – CIR Alto

Capivari.



Desenvolvimento gestacional mais 

prazeroso, tranquilo, fisiológico e 

humanizado

Sífilis Gestacional
Humanização no Pré-Natal



O que temos a ver com isso?



FONTE: Telessaúde SC

Controle  da
sífilis

Realizar PROMOÇÃO e  
PREVENÇÃO em Saúde  Sexual 

e Reprodutiva

Realizar o
DIAGNÓSTICO

de sífilis

Realizar o
TRATAMENTO

correto para  sífilis

Realizar  
ACOMPANHAMENTO

dos casos

Realizar abordagem  da 
PARCERIA sexual

Realizar
NOTIFICAÇÃO

sífilis



Case:
RRP, 34 anos, GIII, PN2, segundo casamento.

- Início PN – 03/03/2020

- Solicitações exames - LC

- TR – Positivo

- VDRL - 1:32

- FTAABS - IgG e IgM – Positivo

- Tratamento – Terciário

- Parceiro convocado- não apresentava confiança na equipe 

de saúde do município de residência, comparecendo para 

coleta do exame 30 dias depois sendo todos resultados 

negativos

- Titulação sem regressão 30 dias após o tratamento

- Conduta ??

-Encaminhada ao serviço de Alto risco



Gestante retratada pelo alto risco – sem sucesso após 

3 meses do 1º tratamento.

- Vínculo mantido permanente com a AB .

- Após seis meses do 1º tratamento e três meses do 

segundo se manteve sem resposta sendo indicado pelo 

alto risco um terceiro tratamento.



Solicitado avaliação com serviço de infectologia, novo 

exame apresenta titulação de 1:16 – Gestante já com 40 

semanas considerada com tratamento eficaz.

Parto cesáreo realizado em 14/10, RN com titulação de 1:8 

foi encaminhado ao serviço de referencia onde foi 

hospitalizado por 4 dias, realizado novos exames e 

medicado, recebendo alta hospitalar.



Todos temos um papel no  

enfrentamento da sífilis!!!

Obrigada!!!


