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Resumo

A sífi l is congênita ainda é um problema de saúde pública brasileiro, com elevação de sua taxa de incidência nos
últimos anos. O desafio que se impõe não é apenas de tratamento, mas de prevenção e de promoção de saúde.
Nesse sentido, a formação em saúde se coloca como uma estratégia fundamental. No âmbito do projeto
interfederativo de resposta rápida à sífi l is nas Redes de Atenção, busca-se o uso da mediação tecnológica com
foco na educação e comunicação para disseminação de informação voltada aos profissionais, gestores e usuários
do Sistema Único de Saúde - SUS. Este trabalho apresenta uma análise de conteúdo temática de cursos mediados
por tecnologia, disponibil izados nas plataformas virtuais oficiais do Ministério da Saúde: Telelab, UniverSUS, UNA-
SUS e AVASUS. Foram identificados três cursos sobre a temática, dos quais dois abordam a questão do
diagnóstico e um aborda questões epidemiológicas e sociais da sífi l is. Foi possível identificar a carência de
formações sobre sífi l is para os profissionais do SUS, especialmente para os que atuam no território, bem como a
ausência da abordagem do cuidado nas formações propostas, o que reforça a oportunidade de se apoiar na
Educomunicação para buscar melhores alternativas de engajamento dos profissionais no desafio de controle da
doença.
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