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Bauru, 15 de  fevereiro de 2023. 

De: DPAC/Comissão de Protocolos 

Para: Profissionais participantes da Capacitação de Atenção à Gestante com sífilis. 2023 
 
 

Nos dias 18, 19 e 20 de Janeiro de 2023 aconteceram as Capacitações de Profissionais de 

Enfermagem da Rede Municipal de Saúde de Bauru sobre o tema : SÍFILIS EM GESTANTES com 

a participação de 71 profissionais (enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos). 

 

Durante a capacitação alguns questionamentos e problemas foram apontados pelos 

participantes. 

Neste documento pretendemos dar um feedback com respostas e evidências, assim como 

alteração do Protocolo para melhor atendimento à população. 
 

Questionamento Resposta 

1. O laboratório CDA não 
recebe os frascos/tubos 
de exames (VDRL) por 
ficar armazenados em 
geladeira 

Resposta: 2 horas (colocar horário na etiqueta) 
 
Enviado email para questionar qual o tempo e temperatura 
ideais de armazenamento deste frasco/tubo e a resposta foi: 

Para o exame de VDRL, o material precisa ser encaminhado em 
até duas horas para o laboratório, pois sem centrifugação corre 
o risco de ruptura das membranas celulares causando a 
hemólise, que é critério de rejeição para essa análise, mesmo em 
grau leve. 

Após centrifugação, a amostra é estável por até 3 dias 
refrigerada de 2°C a 8 °C. 

Thais T Oliboni Gestora Laboratório CDA Bauru 

2. Algumas gestantes não 
querem informar às 
parcerias sobre o 
diagnóstico de sífilis. 
Alguns parceiros podem 
ser agressivos quanto ao 
diagnóstico de sífilis da 
parceira/gestante. 

Ficou resolvido e alterado o protocolo que a enfermeira irá 
orientar à gestante para informar sua situação de saúde ao 
parceiro e prescrever o tratamento para o parceiro somente 
quando esse estiver presente. 
Uma vez que: 

Legal e eticamente não se pode revelar o 
resultado do exame da gestante ao 
parceiro/prontuário de saúde, onde a Portaria 
1.820/2009 que Dispõe sobre os direitos e deveres 

dos usuários da saúde: 

Art 5º Inciso II -o sigilo e a confidencialidade de 
todas as informações pessoais, mesmo após a morte, salvo 
nos casos de risco à saúde pública; 

3. As equipes do frota não 
estão    disponíveis para 
coletar exames 

Verificar junto ao frota e laboratório CDA como podemos 
pactuar essa coleta: 
 
A gerente do CDA sugeriu para que as amostras fossem 
encaminhadas às UPAS mais próximas. 
 
Frota: 14-31041481 e ver disponibilidade de fazer esse 
transporte. 
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4. O enfermeiro pode usar 

CID? 
Resposta: SIM. 
A CID é utilizado por médicos, outros profissionais de saúde, 
pesquisadores e gestores em saúde, empresas, seguros de 
saúde e organizações de pacientes, para classificar doenças e 
problemas em saúde nos registros em saúde em todo o 
mundo. 
A saber: 
A anotação da CID é atribuição do profissional médico e não 
pode ser feita pelo enfermeiro, no entanto, conforme 
referenda o Parecer Cofen Nº 38/2008, poderá ser 
transcrita pelo enfermeiro nas requisições de exames ou 
para preenchimento de formulário, como é feito nas fichas 
de Investigação Individual (SINAN) e por protocolo 
municipal. 

 
 

Responsável : 
Enf Maria Eugenia Guerra Mutro  

Coren:129250 
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