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RESUMO 

A sífilis é uma patologia infecciosa ocasionada pela bactéria Treponema pallidum, 
cujo sintoma mais comum é uma úlcera indolor na região genital. As principais 
formas de transmissão ocorrem pela via sexual e vertical, da mãe para o feto. Este 
trabalho teve como objetivo analisar a qualidade da assistência da enfermagem no 
acompanhamento da gestante sífilis positivo da gravidez até o parto. Trata-se de um 
estudo de revisão literária. Como fontes de dados foram utilizadas as seguintes 
bases de dados: SCIELO (Scientific Eletronic Library Online) e LILACS (Literatura 
Científica e Técnica da América Latina e Caribe).Os seguintes descritores foram 
utilizados: “sífilis congênita”, “cuidados de enfermagem”, “cuidado pré-natal”. Como 
critérios de inclusão utilizou-se artigos com publicações em português e com 
relevância com o tema. A assistência de enfermagem durante o período de pré-natal 
é de extrema importância e para que haja uma melhor assistência é necessário 
programas de treinamento e capacitação para os profissionais da saúde. 

PALAVRAS-CHAVE 

Sífilis congênita. cuidados de enfermagem. cuidado pré-Natal. 

 

ABSTRACT 

Syphilis is an infectious disease caused by the bacterium Treponema pallidum, the 
most common symptom is a painless ulcer in the genital area. The main forms of 
transmission occurs through sexual and vertical route, from mother to fetus. This 
study aimed to analyze the quality of nursing care in monitoring pregnant syphilis 
positive pregnancy until delivery. It is a study of literature review. As data sources 
The following databases were used: SCIELO (Scientific Electronic Library Online) 
and LILACS (Latin American Scientific and Technical Literature and the Caribbean) 
.The following descriptors were used: "congenital syphilis", "nursing care" "prenatal 
care". As inclusion criteria we used articles with publications in Portuguese and with 
relevance to the topic. The nursing care during the prenatal period is very important 
and that there is better care need training and training programs for health 
professionals. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Modificação psicológicas e biológicas permeiam o organismo feminino no 

período da gestação criando vínculos e estabelecendo a comunicação entre o 

binômio mãe-filho, favorecendo  a atuação da enfermagem nesse processo. As 

infecções gestacionais acarretam inúmeras consequências podendo ocorrer 

prejuízos para mãe e o filho (DOMINGUES, 2014).     

 O método mais comum de transmissão de infecções durante a gestação 

posteriormente a infecção materna é a hematogênica transplacentária, a qual é um 

método que ocorre durante a passagem pelo canal de parto ou até mesmo na 

transmissão vertical intra-útero através de amostras de sangue do cordão umbilical. 

As infecções as quais são adquiridas são denominadas de infecções congênitas. 

Inúmeros fatores favorecem e designam o desenvolvimento as infecções 

gestacionais e correspondem ao acometimento do feto os quais se relacionam: a 

idade gestacional; a defesa placentária (ARAÚJO, 2015).    

 Destacando-se a sífilis, o que torna-se imprescindível a implantação de 

medidas visando o controle dos casos e, posteriormente, a erradicação da doença 

no país. A sífilis apresenta-se em distribuição mundial, constituindo assim no mundo 

e no Brasil um importante problema de saúde pública (BASTOS, 2013).  

 Estima-se que grande parte das gestações com sífilis não tratada evoluam 

para perda fetal e que mais de 50% dos recém-nascidos de mães com sífilis não 

tratada ou tratada de forma inadequada, não apresentem sinais evidentes da doença 

logo ao nascimento, retardando o seu diagnóstico e, produzindo consequentemente, 

complicações para a criança no futuro (LIMA, 2014).     

 A medida mais eficaz na prevenção da sífilis congênita consiste na realização 

do rastreamento da sífilis durante o pré-natal através do VDRL que deve ser 

realizado o mais precoce possível para que seja instituído o tratamento (MELLO, 

2015).            

 O tratamento em gestantes deverá ser iniciado o mais precocemente possível 

e deverão ser tratados também seus parceiros. A droga de escolha, única com 
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eficácia comprovada contra sífilis, é a penicilina de uso parenteral. Em casos de 

história de alergia à penicilina, poderá ser utilizado o estearato de eritromicina de 

500mg via oral de 6/6 horas por 30 dias, porém a eritromicina não garante o 

tratamento do feto (COSTA et al., 2013).      

 A assistência de enfermagem é de extrema importância, visto que, a 

qualidade da assistência na gestação e parto é um vetor determinante na redução 

da transmissão vertical da sífilis e de outras doenças infectocontagiosas, 

ressaltando-se a importância da notificação, pois é através desses dados 

epidemiológicos que medidas devem ser tomadas para o controle de casos futuros 

(MAGALHAES, 2013).         

 O presente trabalho mostra-se de elevada importância para a pesquisa em 

saúde, em decorrência de sua relevância para a saúde pública, visto que, observou-

se durante o período de estágio curricular que boa parte das gestantes 

apresentando sífilis de característica reagente não foram tratadas ou acompanhadas 

de forma adequada.         

 Assim este estudo tem como objetivo analisar a qualidade da assistência da 

enfermagem no acompanhamento da gestante sífilis reagente da gravidez até o 

parto, averiguando responder a seguinte questão norteadora: qual a qualidade da 

assistência prestada pelos profissionais em enfermagem no acompanhamento da 

gestante com sífilis positivo da gravidez até o parto? 

2 METODOLOGIA 

 O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura referente à qualidade 

da assistência da enfermagem no acompanhamento da gestante sífilis positivo da 

gravidez até o parto. A revisão de literatura é um tipo de pesquisa que utiliza como 

objetos para o desenvolvimento do estudo os artigos cientificos, demosntrando uma 

análise acerca da qualidade das informações disponíveis nos artigos (BARBOSA, 

2011).            

 A busca dos artigos foi realizada nas seguintes fontes de dados: SCIELO 

(Scientific Eletronic Library Online) e LILACS (Literatura Científica e Técnica da 

América Latina e Caribe).Utilizou-se os seguintes descritores: “Sífilis”, “Cuidados De 

Enfermagem”, “Cuidado Pré-Natal”, de acordo com o  DeCS – Descritores em 
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Ciências da Saúde.          

 Realizou-se a busca no período entre os meses de dezembro de 2015 a maio 

de 2016. Inicialmente foram analisados os títulos e os textos completos para a 

obtenção dos critérios de inclusão os quais incluíram-se em publicações em 

português, publicadas entre os anos de 2010 a 2016, disponíveis na integra. 

 Foram averiguados 40 artigos de acordo com os critérios de inclusão,  destes 

8 apresentaram-se como indicativos para os critérios de exclusão, por não 

apresentarem especificidade com o tema e descreverem a sífilis sem abordar a 

assistência de enfermagem. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Sífilis em gestantes 

 A sífilis é uma patologia sistêmica, infecciosa e de evolução de característica 

lenta, com ocorrência de surtos e períodos de latência. Tem como agente etiológico 

o Treponema Pallidum. Abrange em grau de acometimento sistemas e órgãos e 

apesar do baixo custo que o tratamento possui, vem apresentando-se como um 

grave problema de saúde pública (COSTA et al., 2013).    

 A sífilis desenvolve-se em caráter evolutivo apresentando-se em períodos 

alternativos com características imunológicas, fisiológicas histopatológicas 

diferentes. As fases da sífilis são descritas como: primária, secundária e terciária. A 

sífilis primária tem como lesão especifica o cancro duro que surge em média de três 

semanas posteriores a infecção. No homem ocorre, mas corriqueiramente no sulco 

bálano prepucial, meato uretral e prepúcio, e nas mulheres desenvolve-se com 

maior frequência na parede vaginal, colo uterino e pequenos lábios (MAGALHAES, 

2013).           

 Posteriormente ao período de latência que pode ter duração de seis a oito 

semanas, a patologia entrará novamente em estado de efetividade, caracterizando a 

sífilis secundária. O acometimento desta patologia poderá comprometer os órgãos e 

sistemas internos, havendo a distribuição do agente etiológico em todo o organismo. 

É acompanhado por sinais e sintomas específicos tais como: poliadenomegalia 

generalizada; astenia; mal-estar; faringite; síndrome nefrótica, rouquidão; faringite, 

dentre outros. Esta fase evolui-se em um período de um a dois anos da patologia 
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com o desenvolvimento de novos surtos que diminuem espontaneamente 

(DOMINGOS, 2013).         

 Na sífilis terciária os indivíduos apresentam lesões que se localizam no 

envolvimento de mucosas, pele, sistema nervoso e cardiovascular. As lesões 

características desta fase são solitárias ou em pequenas quantidades, com pouca 

inflamação, assimétricas e endurecidas. Podem acometer os seguintes órgãos: 

fígado, músculos e ossos (FIGUEIREIDO, 2015).     

 A sífilis pode produzir a forma congênita ou adquirida da patologia, o que se 

torna de grande ênfase para a realização de um programa de pré-natal coerente e 

prioritário para a prevenção de complicações e redução da morbimortalidade 

materna e infantil (DOMINGUES, 2013).      

 É uma patologia multifacetada, com sérias implicações para a mulher grávida 

e seu concepto. Quando adquirida durante a gravidez, pode levar a abortamento 

espontâneo, morte fetal e neonatal, prematuridade e danos à saúde do recém 

nascido com repercussões psicológicas e sociais (MARIANO, 2015).  

 A sífilis gestacional é considerada quando toda gestante com evidência clínica 

de sífilis e/ou com sorologia não treponêmica reagente, com qualquer titulagem, 

mesmo na ausência de resultado de teste treponêmico, realizada no pré-natal ou no 

momento do parto ou curetagem (SILVA, 2015).     

 A transmissão ocorre, na maioria dos casos, pela via sexual e se dá pela 

penetração da bactéria através de microscópicas feridas ou abrasões na mucosa da 

vagina ou do pênis. Se não tratada, a doença pode evoluir a estágios que 

comprometem a pele e órgãos internos, como o coração, fígado e sistema nervoso 

central (MONTEIRO, 2015).        

 O diagnóstico da doença pode ser realizado através dos testes treponêmicos 

(FTA-ABS, TPHA e MHA-TP) e não-treponêmicos (VDRL e RPR), ao que se refere 

aos testes treponemicos se caracterizam de modo qualitativa e realizam a detecção 

dos anticorpos antitreponemicos com elevados indicativos de especificidade, diante 

disso a sua realização é mais indicativa durante as fases secundárias e de latência, 

apresentando resultado reagente na maioria dos casos, com relação aos testes 

casos  e não-treponêmicos os mesmos são quantitativos e possuem alta 

sensibilidade, o que são de modo essencial para a realização de monitoração do 
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tratamento, como também para o diagnóstico de recidivas ou reinfecções 

(MARIANO, 2015).           

 O Ministério da Saúde (MS) preconiza a solicitação rotineira e obrigatória de, 

no mínimo, dois testes sorológicos não treponêmicos para o diagnóstico VDRL 

(Venereal Disease Research Laboratory) na assistência pré-natal: no primeiro 

trimestre (idealmente na primeira consulta) e no terceiro trimestre (aproximadamente 

na 28ªsemana) (DOMINGOS, 2013).       

 O tratamento da sífilis é o mesmo para gestantes e não gestantes, com um 

diferencial importante, somente a penicilina é capaz de prevenir a transmissão 

vertical do treponema. Frente à possibilidade 

de alergia à penicilina, procede-se a dessensibilização da gestante em nível 

hospitalar (LIMA, 2015).  

 Quando o tratamento envolver outra droga, que não seja a penicilina, o 

neonato será considerado portador de sífilis congênita e necessitará ser tratado 

imediatamente após o parto (MAGALHÃES, 2013).     

 Através do site do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS) por meio Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN) 

observou-se que entre os períodos de 2009 a 2013 foram confirmados 852 casos de 

sífilis em gestantes. 

Quadro 1: Total de casos em gestantes com sífilis no período de 2009 a 2013 no 

Município de Maceió-AL. 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

 

Sífilis em 

gestantes. 

 

146 

 

210 

 

 222 

 

193 

 

81 

 

852 

Fonte: DATASUS/SINAN.2016. 
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Gráfico 1: Total de casos em gestantes com sífilis no período de 2009 a 2013. 

Fonte: DATASUS/SINAN.2016. 

 Sendo assim é indicado que no período estudado se tem uma maior ênfase 

ao ano de 2011 (222 casos), seguido por 2010 (210 casos) e que o ano de 2013 

apresentou uma redução significativa em relação aos anos anteriores.  

 A incorporação de um atendimento humanizado e holístico para a assistência 

da mulher faz com que se tenha uma redução dos riscos de morbidade mortalidade 

tanto na gestante quanto do feto. A adequada assistência no pré-natal necessita por 

parte dos profissionais de saúde, uma atenção de modo especial aos registros nos 

prontuários e no cartão da gestante. O objetivo do preenchimento desses 

documentos é proporcionar um acompanhamento de forma sistêmica por parte dos 

profissionais e desenvolver ações direcionadas a gestante pelo respectivo 

profissional (FIGUEIREIDO, 2015). 

3.2. Assistência de enfermagem na gestante com sífilis reagente 

A assistência no pré-natal constitui um conjunto de ações clinicas e 

educativas que objetiva a identificação precoce dos agravos que possam resultar em 

risco para a gestante e seu bebê. Um pré-natal de qualidade requer capacitação 

técnica dos profissionais que realizam o acompanhamento das gestantes, 

especialmente na atenção primária em prol da prevenção da Sífilis e 

consequentemente da melhora dos indicadores de morbimortalidades materna e 

fetal (ALMEIDA, 2015).         

 A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é um modelo de 
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característica metodológica de grande importância para o enfermeiro introduzir em 

suas práticas assistenciais através de seus conhecimentos científicos e técnicos, 

proporcionando o cuidado com a criação e organização de situações favoráveis para 

o seu desenvolvimento. O Processo de Enfermagem (PE) possui sua consideração 

direcionada a base de sustentação da SAE, visto que, possui fases e etapas que 

constituem características dos problemas do indivíduo, introduzindo os diagnósticos 

de enfermagem, com o devido plano de cuidados  e a implementação de ações com 

o devido planejamento e avaliação (ANDRADE, 2011).    

 Incorporar a SAE a gestante com sífilis reagente é um modo de introduzir o 

conhecimento técnico e cientifico da enfermagem, promovendo um cuidado 

humanizado, mais justo, contínuo e com qualidade tanto para o paciente quanto 

para o profissional enfermeiro (LIMA, 2015).       

 Para desenvolver um melhor atendimento direcionado ao pré-natal enfatiza-se 

a Rede Cegonha (RC), onde possui o objetivo de implementar uma rede de 

cuidados para que se proporcione as mulheres uma atenção humanizada no período 

gestacional, parto e puerpério, assim como visa garantir um nascimento seguro e um 

desenvolvimento saudável as crianças.  A RC possui embasamento subsidiado por 

meio de mecanismos de origem legal que proporcionam uma integração entre as 

redes de serviço. Apesar da relevante proposta da RC na realização do teste de 

sífilis nas UBS (Unidades Básicas de Saúde), ainda há dificuldades quanto a sua 

realização com abrangência em todas as unidades de saúde no município de 

Maceió-AL, o que dificulta a prevenção, assim como a realização precoce do 

tratamento (DOMINGUES, 2015).       

  O estudo de SILVA (2015) completa e concorda com esse pensamento 

quando diz: 

[...] a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que trata sobre as 
condições de promoção, proteção, e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes; a Lei n° 11.634, de 27 de 
dezembro de 2007, que dispõe sobre o direito da gestante ao conhecimento 
e a vinculação à maternidade onde receberá assistência no âmbito do SUS, 
e; a Lei n° 11.108 de 07 de abril de 2005, a Lei de acompanhante, que 
garante as parturientes o direito de ter um acompanhante durante o trabalho 
de parto e pós-parto imediato, no âmbito do SUS (SILVA, 2015, p.25). 

  

 A RC possui como objetivos implementar um novo modelo assistencial tanto 

para a saúde da mulher quanto da criança, direcionado o foco durante o parto, 
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nascimento e o desenvolvimento da criança; organização da atenção a saúde da 

mulher e da criança para que se tenha uma garantia do acolhimento, acessibilidade 

e redução da mortalidade tanto materna quanto infantil (CARNEIRO, 2015). 

 Poderá alcançar tais objetivos quando organiza e realiza a qualificações nos 

serviços de atenção primária, secundária e terciária, perante a introdução de 

formações e qualificações dos profissionais que operam nessa rede de atenção a 

saúde proporcionando uma atenção e cuidado ao parto e ao nascimento no Brasil, 

mesmo que diante de infecções gestacionais, assim como a sífilis (DOMINGUES, 

2015).           

 Diante disso, vivemos uma política voltada para a atenção integral e 

humanizada à mulher, que vai desde o pré-natal até o nascimento e puerpério, 

enfatizando a promoção da saúde. O tratamento adequado da sífilis na gestante se 

dá através de um tratamento completo, adequado ao estágio da doença, feito com 

penicilina e finalizado pelo menos 30 dias antes do parto, tendo sido o parceiro 

tratado concomitantemente (SILVA, 2016).      

 A qualidade assistencial na gestação e parto é um fator determinante na 

redução da transmissão vertical da sífilis e de outras doenças infectocontagiosas. No 

Brasil, em 2000, o Ministério da Saúde lançou o Programa de Humanização do Pré-

Natal e Nascimento, que tem como objetivo assegurar a ampliação do acesso, da 

cobertura e da assistência pré-natal, parto e puerpério no País e reduzir a 

morbimortalidade materna e perinatal (MAGALHÃES, 2011).   

 O Ministério da Saúde, através do manual de Pré-natal e Puerpério, preconiza 

que seja realizado o VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) no mínimo duas 

vezes na gestação (início do pré-natal e 30ª semana) e no momento de sua 

internação hospitalar (seja para parto ou para curetagem uterina pós-abortamento), 

momento em que apesar de não se conseguir evitar a ocorrência da doença, ao 

menos propicia o tratamento precoce da criança, interrompendo a evolução da 

infecção e suas sequelas irreversíveis (BRASIL, 2010).    

  Havendo a consideração da paciente tratada quando houver manutenção de 

títulos de anticorpos em baixos níveis (por exemplo: 1:2 ou 1:4), ou se houver 

declínio dos títulos; considerar como tratamento inadequado da sífilis materna, 

visando o tratamento do concepto, a aplicação de qualquer terapia não penicilínica 
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ou penicilínica incompleta e/ou finalizado com menos 30 dias antes do parto ou 

parceiro não tratado ou quando não se dispõe desta informação sobre o parceiro 

(FIGUEIREIDO, 2015).         

 Em situações de gestantes com hipersensibilidade comprovada à penicilina, 

estas deverão ser encaminhadas para o serviço de referência para 

dessensibilização ou, na impossibilidade, recomenda-se o uso de estearato de 

eritromicina. Ressalta-se que no caso da gestante não tratada com penicilina 

considerar tratamento inadequado e proceder ao tratamento da criança. Anotar no 

cartão da gestante os resultados dos exames, o tratamento realizado (incluindo 

parceiro) bem como orientar para que o tenha em seu poder no momento do parto 

(ROJAS, 2015).         

 Dentre os casos notificados de Sífilis no Brasil, menos de 20%dos parceiros 

das mães das crianças foram tratados, o que por si já mostra que há muitos 

tratamentos inadequados ou falhas no aconselhamento, que levam a novas 

infecções. Apesar disso, mais de40% das mães iniciam seu pré-natal no primeiro 

trimestre e mais de 60% comparecem a cinco ou mais consultas no pré-natal, o que 

mostra a má qualidade dessas consultas (MAGALHÃES, 2013).  

 Constatou-se no estudo de Mesquita (2012) que muitas das dificuldades 

encontradas durante a análise dos prontuários foram a ilegibilidade das anotações e 

presença de informações incompletas, como, por exemplo, o seguimento dos recém-

nascidos, o que impossibilitou a interpretação correta dos dados contidos. Além 

disso, algumas gestantes não compareceram às consultas de pré-natal e, apesar de 

os profissionais da Estratégia Saúde da Família realizarem constantes buscas ativas 

aos domicílios para uma melhor adesão destas ao serviço, elas continuavam 

resistentes ao acompanhamento (MESQUITA, 2012).   

 Marinho e Barreto (2013) realizaram um estudo no qual foram verificadas as 

intervenções realizadas pelo enfermeiro após o diagnóstico de gestante com sífilis; 

as dificuldades encontradas pelo enfermeiro com relação à sífilis na gestação; e as 

estratégias que os enfermeiros realizam para promoção e prevenção da sífilis na 

gestação (MARINHO E BARRETO, 2013).      

 A priori, apesar do pequeno número de casos, os profissionais apresentaram 

como conduta o encaminhamento das gestantes ao médico da unidade ou ao 
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serviço especializado nos casos em que estes não realizavam a consulta do pré-

natal, a solicitação do exame também ao parceiro, a ampliação das consultas, a 

realização do tratamento e a notificação para alimentação dos sistemas de 

informação (DOMINGUES, 2015).       

 Quanto às dificuldades encontradas pelos enfermeiros, se referem à baixa 

adesão do parceiro e da gestante ao tratamento, o acesso aos serviços de 

referência bem como a inexistência de protocolos de conduta estabelecidos pelo 

município, assim como ausências de medicações. Alguns não especificaram 

fragilidades neste aspecto, demonstrando a organização no atendimento da própria 

unidade. Ainda no mesmo estudo, percebe-se que os enfermeiros realizam 

estratégias tradicionais, denotando a necessidade de produção de novas tecnologias 

em saúde que extrapolem as atividades de educação em saúde baseadas em ações 

pontuais e que não reconhecem as verdadeiras necessidades, desejos e aspirações 

de seus integrantes (MARINHO E BARRETO, 2013).     

 A avaliação da qualidade do pré-natal com a realização do teste para sífilis 

(VDRL) no primeiro e terceiro trimestre de gestação e na hora do parto, o tratamento 

adequado da mãe e do parceiro e as notificações dos casos, são essenciais para 

que se possa controlar as taxas de infecção materno-infantil (SILVA, 2015).  

5 CONCLUSÃO 

 Em conjunto, os achados desse estudo mostraram que apesar dos avanços 

no diagnóstico, tratamento e acompanhamento das gestantes sífilis regente a 

qualidade da assistência de enfermagem nesse acompanhamento apresenta com 

deficiência, em decorrência da ausência de medicações, a não realização de teste 

rápido promovido pela RC e por diversificadas barreiras promovido pelas gestantes 

e seus parceiros.           

 Para que haja uma melhor assistência é necessário programas de 

treinamento e capacitação para os profissionais da saúde. A prevenção efetiva 

depende da identificação da sífilis em gestantes. Portanto, faz-se necessário que a 

avaliação da atenção pré-natal seja realizada através da capacidade de resolução 

de cada atendimento.         

 A enfermagem constrói o cuidado pautado na relação entre os saberes 
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teóricos e práticos inseridos na realidade social. Em relação às gestantes portadoras 

de sífilis, ela exerce papel fundamental nos processos educativos que envolvem 

prevenção e controle da doença bem como na adesão ao tratamento. 
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