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Jeniffer Silva Hissa² 

Livia Fajin de Mello dos Santos³ 
RESUMO 

 

 A sífilis é uma doença infecto contagiosa, adquirida através do contato sexual e pela 

transmissão vertical da gestante infectada não tratada ou tratada inadequadamente. 

Objetivos: identificar as dificuldades encontradas pelo o enfermeiro para o 

tratamento da gestante e parceiro com sífilis durante o pré-natal a partir dos estudos 

realizados sobre a temática e descrever a atuação do enfermeiro na inserção da 

gestante e parceiro no tratamento da sífilis. Trata-se de uma revisão da literatura 

com abordagem qualitativa, onde foram realizadas buscas nas bases de dados da 

BVS. Após a análise dos artigos emergiram duas categorias: Dificuldades 

encontradas pelo enfermeiro para o tratamento da gestante e parceiro com sífilis 

durante o pré-natal; Atuação do enfermeiro na inserção da gestante e parceiro no 

tratamento da sífilis. Conclui-se  que há necessidade de melhora no atendimento 

pré-natal e  faz-se necessário que tanto os profissionais quanto os gestores estejam 

seriamente comprometidos com a qualidade da assistência. 

 

Palavras chaves: sífilis congênita; enfermagem; gestação e tratamento. 
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ABSTRACT 

 

Syphilis is a infectious contagious disease acquired through sexual contact and 

vertical transmission from infected pregnant untreated or inadequately treated. 

Objectives: to identify the difficulties encountered by the nurse to treat the pregnant 

woman and partner with syphilis during prenatal care from the studies conducted on 

the subject and describe the role of nurses in the pregnant woman's insertion and 

partner in the treatment of syphilis. This is a literature review with qualitative 

approach, where searches were conducted in the VHL databases. After analyzing 

the articles emerged two categories: Difficulties encountered by nurses for treating 

pregnant women and partner with syphilis during prenatal care; Nurses' performance 

on the pregnant woman and integration partner in the treatment of syphilis. It is 

concluded that there is need for improvement in prenatal care and it is necessary that 

both professionals and managers are seriously committed to the quality of care. 

 

  

Key words: congenital syphilis; nursing; pregnancy and treatment. 
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1. INTRODUÇÃO 

O período gestacional é um momento no qual a mulher passa por uma fase 

de transformação em seu corpo, tanto interior quanto exterior. Devido essas 

mudanças, é necessário um acompanhamento rigoroso no pré-natal. O profissional 

que irá acompanhar essa gestante durante o período gravídico e puerperal deverá 

solicitar alguns exames regulares para detectar possíveis patologias prejudiciais à 

mãe e ao recém-nascido (RN). 

 De acordo com Brasil (2012) o profissional deverá solicitar alguns exames 

laboratoriais de sangue, urina e algumas sorologias importantes para evitar a 

transmissão vertical, dentre as quais podemos citar: HIV, sífilis, hepatite e 

toxoplasmose. 

 

No Brasil, o VDRL (Venereal Disease Research Laboratory), é o teste mais 
utilizado. O resultado é descrito qualitativamente (“reagente”, “não 
reagente”) e quantitativamente (titulações tais como 1:2, 1:32 etc). Mesmo 
sem tratamento, o teste apresenta queda progressiva dos títulos ao longo 
de vários anos; com a instituição do tratamento há queda tendendo à 
negativação, podendo, porém, se manter reagente por longos períodos, 
mesmo após a cura da infecção (“memória imunológica”) (BRASIL, 2006 
p18).  

 

De uma forma geral, a utilização de testes sorológicos permanece como 

sendo a principal forma de se estabelecer o diagnóstico da sífilis. A sífilis é uma 

“infecção causada pelo Treponema pallidum, transmitida por contato direto, durante 

relações sexuais ou da mãe para o filho (via transplacentária, chamada de 

transmissão vertical)`” (PORTO, 2007, p.805 ). 

 De acordo com Campos et al (2010) nos últimos tempos vem ocorrendo um 

aumento da prevalência da sífilis em países em desenvolvimento e industrializados, 

sendo o Brasil um desses países. Tem sua relevância em jovens com baixo grau de 

escolaridade, parceria fixa e renda familiar menor que um salário mínimo. 

 A sintomatologia da sífilis costuma ser muito semelhante a outras doenças, 

por isso realiza- se alguns exames específicos como: exames de sangue, cultura de 

bactérias ou punção lombar em recém-nascidos quando necessário. Quando é 

diagnosticada e tratada precocemente diminui a probabilidade de danos à saúde 

materna infantil. O tratamento mais utilizado é realizado à base de antibióticos. Tanto 

o diagnóstico quanto o tratamento são oferecidos em toda rede pública de saúde. 
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 Através do exposto a sífilis apresenta diagnóstico e tratamento facilitado, 

porém, a prevalência de patologia ainda se encontra de forma alarmante, embora 

seja uma doença de notificação compulsória sua estatística se torna inviável, devido 

às subnotificações (MAGALHÃES, 2011). 

 Entende-se que a sífilis é uma doença transmitida sexualmente e também 

pode ser transmitida da mãe para o bebê, a falta de entendimento e aceitação por 

parte da população sobre prevenção e tratamento ainda é um grande desafio para 

os profissionais de saúde, pois grande parte do público masculino não aderem ao 

tratamento reinfectando a parceira que ao engravidar pode contaminar o feto. 

 Campos et al (2010), afirmam que a sífilis congênita é responsável por mais 

de 500 mil mortes fetais por ano no mundo, apresentando no Brasil em parturientes 

uma média entre 1,4% e 2,8% com uma taxa de transmissão vertical de 25%. Onde 

1,6% de prevalência equivale a 48.950 parturientes com sífilis no país e 12.238 

nascidos vivos infectados, embora sejam notificados apenas cerca de 4 mil novos 

casos ao ano. Considerando que essas gestantes não foram adequadamente 

tratadas, simultaneamente com seu parceiro, e entrando em concordância 

intuitivamente para prevenir a transmissão vertical. Embora o teste rápido para sífilis 

e o VDRL devam ser solicitados na primeira consulta de pré-natal e nas 

subsequentes, algumas gestantes ainda acabam chegando nas maternidades, no 

momento do parto, sem resultados dessa sorologia, necessitando do teste rápido 

para que ações imediatas de diagnóstico e tratamento sejam oferecidas ao recém-

nascido como: realizar o VDRL em amostra de sangue periférico de todos os recém-

nascidos, radiografia de ossos longos, hemograma e análise de LCR ( Líquido 

cefalorraquidiano) quando necessário. (MAGALHÃES, 2011). 

A partir desse pressuposto, vale pensar que talvez a escassez de recursos 

financeiros, a falta de conhecimento sobre a doença ou até mesmo a demora dos 

resultados de exames pela rede pública de saúde, fazem com que esta mulher 

chegue a maternidade sem os exames necessários. 

Para tal assunto, Araújo et al (2008) dizem que se faz necessário um plano de 

cuidado para medidas de controles como: documentar rigorosamente os exames no 

cartão da gestante , notificar novos casos, orientar o parceiro quanto ao tratamento e 

ressaltar a importância dessa adesão evitando a proliferação dessa patologia. É 

importante que a mulher e o parceiro estejam integrados a equipe de saúde, 

esclarecendo dúvidas e realizando possíveis tratamentos. Existe uma dificuldade 
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nesse contexto, a demora nos resultados de exames como já foi citado 

anteriormente e a falta de consultas de pré-natal eficazes e humanizados. 

  A adequada assistência ao pré-natal requer, por parte dos profissionais de 

saúde, atenção especial aos registros no prontuário e no cartão da gestante. O 

objetivo desses registros é permitir o acompanhamento sistemático da gestante e 

subsidiar a atuação dos diferentes profissionais envolvidos no atendimento 

(ARAÚJO et al, 2008). 

A partir da problemática apresentada surge o objeto de estudo: a atuação do 

enfermeiro na inserção da gestante e parceiro no tratamento da sífilis. Tem como 

questão norteadora: De que forma o enfermeiro pode atuar na inserção da gestante 

e parceiro no tratamento da sífilis?  

Este estudo objetiva identificar as dificuldades encontradas pelo o enfermeiro 

frente ao diagnóstico da sífilis durante o pré-natal e descrever a atuação do 

enfermeiro na inserção da gestante e parceiro frente ao diagnóstico da sífilis. 

Para a academia, este estudo se propõe em ressaltar a importância de um 

pré-natal de qualidade, visando auxiliar na prevenção de possíveis infecções 

neonatais. Além de buscar esclarecimentos sobre as dificuldades encontradas pelo 

profissional de saúde na triagem dessas infecções e o déficit nos registros de 

prontuários na Rede Pública. 

A pesquisa contribuirá para que os profissionais de saúde elaborem 

estratégias para prevenir a sífilis congênita e orientar os usuários à aderirem o uso 

de preservativo para que possam refletir sobre uma ato sexual seguro como 

consequência a  diminuição o números de casos de incidência na Rede Pública. A 

enfermagem desenvolve um papel importante nesse contexto, pois é ela que está 

envolvida em todo o processo de atenção, acolhimento e cuidado à mulher. 

Para a sociedade, contribuirá de forma que todas as gestantes e seus 

parceiros tenham conhecimento sobre a importância do diagnóstico precoce de sífilis 

na gestação e o tratamento adequado .O enfermeiro  através de informações dadas 

durante o pré-natal de forma clara e objetiva irá adquirir a confiança da gestante e 

parceiros ,e assim, consolidará sua atuação diante ao tratamento e garantirá a  

saúde materna e fetal.  
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2. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, caráter descritivo e 

abordagem qualitativa. De acordo com Marconi e Lakatos (2010) uma revisão 

bibliográfica envolve toda bibliografia publicada relativo à temática do estudo 

(revistas, publicações, boletins, jornais, livros, pesquisas, material cartográfico, 

meios de comunicação oral e outros). 

 

 

 

A pesquisa qualitativa se ocupa, nas ciências sociais, com um nível de 
realidade que não pode ou não deveria ser quantificado, ou seja, ela 
trabalha com o universo dos significados, dos motivos, Das Aspirações, das 
crenças, dos valores e das atitudes. (MINAYO, 2011 p 21). 

 

Para verificar a frequência de publicações acerca do assunto, foi necessária a 

utilização de descritores, visando garantir uma melhor delimitação para busca. Os 

descritores utilizados foram: sífilis congênita; enfermagem; gestação e tratamento. 

Os dados foram coletados através de meio eletrônico indexados pela 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS): Base de Dados em Enfermagem (BDENF), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO), no período de setembro a outubro de 2015. 

Adotaram-se como critérios de inclusão: artigo em língua portuguesa, 

publicados nos últimos dez anos, disponível texto completo e que abordassem a 

temática. E como critérios de exclusão: os artigos que não abordavam o tema, com 

publicação superior a dez anos, artigos de língua estrangeira,  repetidos em outras 

bases de dados e que só tinham resumo disponível.   

Primeiramente realizou a busca pelos artigos nas bases de dados 

relacionadas, utilizando os descritores separadamente, onde foi encontrada uma 

grande quantidade de artigos. Para refinar a pesquisa, foram associados os 

descritores utilizando o operador boleano and, conforme mostra o quadro 1. 
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Descritores 

Bdenf Lilacs Scielo   

encontrados selecionados encontrados selecionados Encontrados selecionados 

Sífilis 

Congênita 

and 

Tratamento 

6 0 96 2 10 3 

Sífilis 

Congênita 

and 

Gestação 

7 1 171 2 7 2 

Sífilis 

Congênita 

and 

Enfermagem 

4 0 12 1 0 0 

Quadro 1: Número de artigos encontrados e selecionados nas bases de dados da BVS no período de 

setembro a outubro de 2015 

 

Conforme mostra o quadro acima, foram encontrados 313 artigos, porém 

após realizar a leitura dos resumos disponíveis foram adotados os critérios de 

exclusão e inclusão, sendo selecionados 11 artigos para análise. 

Primeiramente, foi realizada uma leitura flutuante de todos os artigos e depois 

foi utilizado canetas coloridas foram destacados com cores iguais os assuntos que 

se aproximavam, emergindo assim 02 categorias que serão discutidas 

posteriormente. 

 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

1ª Categoria: Dificuldades encontradas pelo enfermeiro frente ao diagnóstico 

da sífilis durante o pré-natal 

 

A assistência pré-natal é fundamental à saúde materno-infantil. É neste 

momento que o profissional enfermeiro deve promover medidas assistenciais 

relacionadas à identificação de riscos para gestante e feto. 

Embora a sífilis apresente tratamento e diagnóstico facilitado, ainda existem 

diversas dificuldades para que a gestante e parceiro façam a adesão ao tratamento 
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de forma adequada. Dificuldades essas encontradas pelo profissional que assiste a 

essa gestante. O acompanhamento é de suma importância para uma gravidez 

saudável, sendo assim, o Ministério da Saúde preconiza no mínimo seis consultas 

de pré-natal. A primeira consulta deve ser realizada logo após a confirmação da 

gestação. 

Um estudo realizado por Campos et al (2010),  aponta que de 100 gestantes 

pesquisadas 22 (46,8%) das realizaram pré-natal e  fizeram a primeira consulta no 

primeiro trimestre de gestação, 21 (44,7%) no segundo trimestre e 4 (8,5%) no 

terceiro trimestre, resultado semelhante a pesquisa de Araújo et al (2008). De acordo 

com os dados de Almeida e Pereira, (2007) ao avaliar o perfil epidemiológico da 

sífilis congênita em Salvador (Bahia) apenas 12% dos casos notificados realizam 

mais de seis consultas de pré-natal.  

Esses dados revelam a dificuldade do tratamento tanto da gestante quanto do 

parceiro sexual, pois quanto mais tardio o início do acompanhamento pré-natal maior 

a probabilidade da transmissão vertical da sífilis, e quando não tratada ou 

inadequadamente tratada, pode ocasionar abortamento, prematuridade e 

natimortalidade.  

Outra situação relevante apontada é a ausência de informações primordiais 

que deveriam constar nos registros de prontuários e cartões de gestantes, 

notificações essas indispensáveis para o controle e transmissibilidade deste grande 

agravo para saúde pública. O que torna a assistência pré-natal desatualizada e 

reflete diretamente no acompanhamento e tratamento da gestante e parceiro. 

De acordo com Koiffman e Bonadio (2005), uma das principais formas de 

avaliação da qualidade da assistência, são os registros realizados pelos profissionais 

envolvidos. A pesquisa realizada por Saraceni et al (2005), com análise em bases de 

dados fornecidas pela Coordenação de Programas de Epidemiologia da Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-RJ), revela graves deficiências na 

triagem sorológica da sífilis na gestação, refletindo no déficit da qualidade pré-natal. 

A falta de registros acerca do tratamento do parceiro sexual é outra grave 

dificuldade encontrada no sistema. Vale ressaltar, o medo que os parceiros têm da 

descoberta de infidelidade, uma vez que o diagnóstico de DST (Doença 

Sexualmente Transmissível) pode desvendar tal prática extraconjugal, fator que 

dificulta o rastreamento de doenças como a sífilis, e impede que os homens se 

dirijam aos serviços para tratamento, revela Campos et al ( 2012).  
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Podemos salientar, que o próprio sistema de saúde forneça obstáculos para 

que os profissionais possam garantir um tratamento adequado a esses parceiros 

sexuais de mulheres com sífilis, uma vez que as políticas de saúde são 

historicamente excludentes em relação ao homem. Ressalta-se que aspectos 

culturais fazem a diferença entre homens e mulheres, principalmente em relação ao 

autocuidado.  

Campos et al, (2012) afirma que o autocuidado relacionado à saúde, é 

atribuição e responsabilidade da mulher na visão masculina, resultado encontrado 

também em estudos realizados por Magalhães et al, (2013) onde revela que os 

serviços de saúde são destinados quase que exclusivamente às mulheres, crianças 

e idosos, fato que pode justificar a pouca presença masculina nos serviços. 

A identificação e tratamento de agravos em gestantes e parceiros tem 

impacto positivo na redução da prevalência da sífilis congênita.  

Através do exposto pode-se sintetizar, que as dificuldades encontradas pelos 

profissionais que assistem à essas gestantes e parceiros, baseiam-se principalmente 

em uma busca tardia para o acompanhamento pré-natal, a ausência de dados 

importantes nos prontuários e cartões para rastreamento de infecções e o bloqueio 

que os homens possuem em buscar serviços de saúde de forma preventiva. 

 

2ª Categoria: Atuação do enfermeiro na inserção da gestante e parceiro no 

tratamento da sífilis 

 

Cabe ressaltar a importância que o mesmo tem diante a gestante e parceiro 

acometidos pela sífilis, a necessidade desse profissional em criar estratégias com 

qualidade, que resulta na redução da transmissão vertical da sífilis e outras doenças 

infecciosas. 

O recrutamento precoce de gestantes realizado por enfermeiros retrata no 

diagnóstico antecipado de agravos gestacionais. Tal contexto, é relatado no estudo 

realizado por Magalhães et al  (2011) onde destaca-se que a testagem oportuna de 

gestantes e parceiros com a captação precoce para o pré-natal diminui 

consideravelmente a transmissão.  

Estudos evidenciam que além da captação prévia das gestantes, as 

atividades de aconselhamento realizadas nas consultas de enfermagem ou para o 
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casal gravídico é uma estratégia fundamental para adesão dos mesmos ao 

tratamento de forma imediata após o diagnóstico clínico  (ZAMPIER, 2008). Tal 

realidade é semelhante no estudo realizado por Costa (2012), onde destaca- se que 

a educação em saúde deve ser utilizada como instrumento diferencial de promoção 

da saúde e estímulo ao autocuidado na assistência pré-natal.   

Evidenciou-se também em um estudo sentinela realizado por Domingues et al 

(2013), no qual mostra a necessidade urgente de revisão dos procedimentos 

adotados e maior responsabilização dos profissionais perante um problema evitável. 

A inclusão do aconselhamento sobre a doença e formas  de prevenção, poderá 

aumentar a adesão ao tratamento e a diminuição da vulnerabilidade das mulheres e 

seus parceiros à sífilis. 

Por isso, os enfermeiros, precisam estar capacitados e acreditar no potencial 

da educação em saúde, já que a partir de estratégias educativas possibilita-se a 

formação de uma reflexão crítica por parte dos usuários. 

Neste contexto, é indispensável que o parceiro seja sensibilizado a participar 

das consultas de pré-natal, além das melhorias assistenciais e assimile a magnitude 

da realização do teste. Para mais, as gestantes expressam satisfação quando o 

esposo está envolvido e participante neste momento único na vida do casal. 

Ressalta-se a importância da implementação de políticas que busquem qualificar a 

assistência pré-natal e garanta os recursos necessários para o atendimento das 

gestantes e cônjuges afetados por sífilis. 

As principais estratégias utilizadas pelo enfermeiro são: recrutamento precoce 

para o pré-natal o que diminui consideravelmente agravos gestacionais e atividades 

de aconselhamento para o casal gravídico, aspecto importante para que se possa 

colher a maior gama de informações sobre a saúde de ambos, e mostrar a eles a 

importância de um acompanhamento adequado. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Este estudo demostrou a necessidade de melhora do atendimento ao pré-

natal, sendo necessário que tanto os profissionais quanto os gestores estejam 

seriamente comprometidos com a qualidade da assistência e evidencia que a 
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quantidade de consultas realizadas pelas gestantes não são suficientes para garantir 

o controle da sífilis e sim quando providências de prevenção e controle forem 

adequadamente executadas. É notório um déficit durante o acompanhamento no 

pré-natal, o que mostra uma dificuldade encontrada no Programa DST/AIDS, 

consequentemente, ocorre um alto índice de danos as gestantes e seus conceptos 

acometidos pela sífilis. 

Através dos estudos analisados no Brasil, observou- se um aumento 

significativo da taxa de sífilis durante a gestação e o quanto é precário as 

informações contidas nos prontuários, devido a ausência de notificações ocorre um 

bloqueio para erradicar a doença, percebe-se que o problema da sífilis congênita 

ainda está longe de ser equacionado no Brasil. 

          Tais dados descritos nos estudos sinalizam a importância de conhecimento 

sobre tal patologia e a necessidade de incentivo a educação continuada, para fins de 

rastreamento, acompanhamento, tratamento tanto das gestantes quanto dos 

parceiros sexuais, que muitas vezes não é feita de forma adequada o que mantém a 

cadeia de transmissão e a notificação dos novos casos de sífilis de modo que se 

consiga efetivamente eliminar a sífilis congênita do país.  

 Concluiu-se que há dificuldades em abordar providências a serem tomadas 

sobre o parceiro sexual, devido à falta de estudos que abordam tal temática. Com 

isso certifica-se que há necessidade de estudiosos aprofundarem temas referentes 

ao cônjuge de gestantes acometidas por sífilis.  

Espera-se que esta pesquisa contribua para melhorar o acompanhamento 

pré-natal e investigar a história pregressa de doenças sexualmente transmissíveis na 

gestante e em seu parceiro sexual e que os profissionais desenvolvam medidas e 

ações de orientação sexual e de planejamento familiar.  
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