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 A sífilis é uma doença sexualmente transmissível e quando não tratada pode se tornar congênita, 

acarretando consequências, desde prematuridade até óbito. Revisão integrativa da literatura, nas bases 

de dados Scielo e Lilacs, com os critérios de inclusão: artigos completos, em português, publicados de 

2010 a 2015, com os descritores: Sífilis Congênita, Pré-natal, Cuidados de Enfermagem. Foram 

selecionados 23 artigos. Os fatores de risco foram categorizados: Socioeconômicos: renda familiar; 

escolaridade; promiscuidade sexual; suporte familiar; uso de drogas ilícitas e acesso às informações de 

saúde. Processo de trabalho: educação permanente dos profissionais; pré-natal falho e tardio e falta de 

investimento em prevenção. Os fatores de riscos são os principais entraves para a não erradicação da 

sífilis congênita no Brasil, sendo necessárias medidas efetivas, como a execução de planos de ações e 

sensibilização de gestores. 

 

 
 
 
 

RESUMO 

 

Sífilis Congênita, Pré-natal, Cuidados de Enfermagem. 

PALAVRAS - CHAVE 



1. INTRODUÇÃO 

 

Sífilis é uma doença infecciosa sexualmente transmissível, causada pela bactéria Treponema 

pallidum, classificadas em três fases: na primária há o aparecimento de lesões nos genitais, chamada de 

cancro; na secundária, de quatro a oito semanas após o surgimento do cancro, é característico lesões na 

pele principalmente na planta dos pés e mãos, além de comprometer órgãos internos; e na terciária, lesões 

de pele e comprometimento de nervos e do sistema cardiovasculares. Além do contato sexual, conhecida 

como sífilis adquirida, também pode ser transmitida por outras formas como tatuagem, transfusão de 

sangue, objetos contaminados e verticalmente no caso a sífilis congênita (AVELLEIRA; BOTTINO, 2006).  

A sífilis congênita é a transmissão da bactéria da gestante para o concepto por via transplacentária, 

uma vez que essa não foi tratada ou tratada inadequadamente, podendo ocorrer em qualquer fase da 

gestação, ou estágio clínico da doença (AVELLEIRA; BOTTINO, 2006; BRASIL, 2012). O diagnóstico é 

clínico, pela análise dos sinais e sintomas e com realização de sorologia, sendo a mais utilizada o Veneral 

Disease Research Laboratory (VDRL), além da coleta de licor e radiografias de ossos longos (BRASIL, 

2007; OLIVEIRA, FIGUEIREDO, 2011). 

A falta de tratamento adequado da gestante portadora de sífilis poderá desenvolver consequências 

no neonato; como baixo peso, prematuridade, óbito fetal, complicações agudas, neurológicas, 

deformidades, alterações dentária e óssea (ARAUJO, 2012; GUINSBURG, 2010; SOUZA, 2014). O 

tratamento para gestante portadora de sífilis é realizado com Penicilina e deverá ser finalizado trinta dias 

antes do parto. O parceiro também deve ser tratado concomitantemente; uma vez interrompido, deve- se 

iniciar o tratamento novamente (BRASIL, 2007). Clientes alérgicas a Penicilina deverão ser tratadas com: 

Eritomicina, Azitromicina e Ceftriaxone utilizadas no tratamento como drogas de segunda escolha, não 

sendo eficazes para fins de transmissão fetal (BRASIL, 2012).  

Apesar de a sífilis congênita ser uma patologia bem definida, de fácil prevenção, com tratamento 

conhecido pela medicina, ainda é um grande problema de saúde pública no Brasil, sendo inclusive de 

notificação compulsória (BRASIL, 2014).  No Brasil, em 2004 a prevalência da sífilis congênita chegou a 

1,6%, no entanto, estima-se uma subnotificação de 67%, sendo as regiões sudeste e nordeste com maior 

índice de notificação. Nos países da América Latina e Caribe, a incidência da sífilis congênita em 2002 

chegou a 1,4 a 12 por mil nascidos, com uma prevalência global de 3,1%, variando de 1% a 6% entre os 

países da região (SONDA, 2013). 

 Muitas são as barreiras para prevenção e controle, essas se iniciam na saúde básica com a 

realização do pré-natal, entretanto existem nós que dificultam a assistências às gestantes, como falha na 

triagem, no tratamento dos parceiros, dificuldade de acesso no serviço de saúde, baixas condições 

socioeconômicas e escolaridade (DOMINGUES et al, 2013). O enfermeiro tem um papel fundamental nas 

ações de controle da sífilis gestacional, uma vez que cabe a ele o esclarecimento das informações, além do 

fortalecimento do modelo assistencial, atuando como base nas estratégias de rastreamento da doença no 

pré-natal e captação dos parceiros sexuais. (BENIGNA; MARTINS; NASCIMENTO, 2004). 

Frente ao cenário exposto, o estudo tem como objetivo analisar as evidências disponíveis na 

literatura com relação às ações de controle da sífilis congênita. 

 

 

 



2. METODOS 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com análise e síntese de pesquisas de forma 

sistematizada possibilitando maior conhecimento do tema investigado, consequentemente auxiliando e 

melhorando as práticas prestadas, sendo possível através dos resultados de pesquisas já estudadas e 

existentes na literatura. 

Para a elaboração adotou-se as seguintes etapas: identificação do tema, busca na literatura, 

categorização, avaliação dos estudos incluídos na revisão, discussão e interpretação dos resultados e a 

síntese do conhecimento evidenciado na apresentação dos resultados. 

Para a busca dos artigos, utilizou-se as bases de dados Scielo e Lilacs, com os seguintes critérios 

de inclusão: artigos completos, escritos em português, publicados na série histórica de 2010 a 2015, 

pesquisados nos meses de fevereiro, março e abril de 2015, com os seguintes descritores: Sífilis Congênita, 

Pré-natal, Cuidados de Enfermagem. Os artigos foram analisados de acordo com seu objetivo e da análise 

do resumo. Na base Scielo foram selecionados 55 artigos, no Lilacs 22 artigos, e após a implementação dos 

critérios de inclusão, foram selecionados 23 artigos sendo os mesmos analisados na íntegra. 

Para análise e posterior síntese dos dados, foi utilizado um quadro sinóptico especialmente construído para 

esse fim, que contemplou os seguintes aspectos considerados pertinentes: título, periódico ano, resultados 

encontrados. A apresentação dos resultados e discussão se deu de forma descritiva buscando estabelecer 

uma compreensão e ampliar o conhecimento sobre o tema pesquisado. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Entre os artigos pesquisados, destaca-se a abordagem temática, categorizando-os em ações de 

enfermagem, com 43% dos estudos, e em seguida dados epidemiológicos com 35%. 

 

Tabela 01. Classificação dos artigos pesquisados por tipo de abordagem temática. 

 

Abordagem temática                       N°                       % 

Ações                      10                       43 

Conhecimento profissional                       2                        9 

Epidemiologia                       8                       35 

Políticas Públicas                       1                        4 

Transmissão                       2                        9 

TOTAL                      23                      100 

 

Na análise sistematizada dos artigos, nota-se que o método de estudo que mais aparece foi o 

quantitativo, destacando a importância de ações eficazes para a erradicação de uma patologia de 

notificação compulsória no Brasil.  

 

 

 



Tabela 02. Categorização dos artigos segundo o tipo de método utilizado. 

 Tipo de método                        N°                          % 

Quantitativo                       11                         48 

Qualitativo                        6                         26  

Revisão bibliográfica                        6                         26 

TOTAL                       23                        100 

 

Tabela 3. Distribuição dos artigos segundo ano de publicação: 2010-2015 

Ano de Publicação N° % 

2010 4   17.40 

2011 3   13.00 

2012 5    21.75 

2013 4   17.40 

2014 

2015 

6 

1 

  26.00 

    4.35 

TOTAL 23 100 

 

 

4. DISCUSSÃO 
 

De acordo com os estudos incluídos na revisão destaca-se que fatores de risco são os principais 

entraves para o controle da sífilis congênita, ou seja, situações nas quais a população vive cotidianamente 

que interferem de maneira negativa no tratamento da doença. Os fatores de risco podem ser categorizados 

por: socioeconômicos e de processo de trabalho (LIMA et al 2013; SILVA et al 2010). 

Dentre os fatores de risco socioeconômicos, inclui-se: renda familiar escassa; baixa escolaridade, 

principalmente materna; promiscuidade sexual, sexo inseguro; falta de suporte familiar, em especial por 

parte do parceiro; abuso de drogas ilícitas; falta de acesso às informações de saúde; barreiras geográficas, 

que dificultam o acesso ao serviço (LIMA et al 2013; PIRES et al, 2014).  

Atualmente a grande problemática está com as gestantes usuárias de drogas ilícitas, no que se 

refere à adesão ao tratamento, com necessidade de um pré-natal diferenciado para esse grupo, 

identificando situações de risco e com ações precoces e preventivas, promovendo uma atenção integral, 

entendendo suas dificuldades psicossociais, contexto social em que esta inserida, como pobreza e violência 

(PORTELA et al, 2013; OLIVEIRA, 2011). Na promiscuidade sexual, nota-se elevado número de mulheres 

que não relatam o diagnóstico aos parceiros por terem medo de violência física ou não terem mais contato, 

além das relações extraconjugais, o que dificulta a possibilidade de tratamento do parceiro (LIMA et al, 

2015; CAMPOS et al, 2010). 

  Os parceiros sexuais muitas das vezes não são tratados, ou tratados de forma inadequada, os 

mesmo ficam sabendo do resultado e, no entanto desconhecem a importância do tratamento, começam e 

não terminam, porém continuam sua vida sexual sem preservativos não interrompendo o ciclo de 

transmissão da doença (CAMPOS  et al, 2010; SONDA et al,2013). Ações específicas, como atendimento 



em horário diferenciado para estimular a participação dos parceiros que trabalham nos horários habituais de 

funcionamento da unidade; atividades educativas; realizações de exames em áreas de vulnerabilidade 

social; prontuários eletrônicos específicos para gestantes; carimbos diferenciados em solicitações de 

exames, despertando a importância da agilidade no resultado; sensibilização dos profissionais quanto à 

notificação dos casos para evitar possíveis extorsões nas ações, são estratégias significativas na 

erradicação da sífilis congênita, aumentando os indicadores de qualidade da assistência (LOPES, 2010). 

Já os fatores relacionados ao processo de trabalho evidenciam-se: a falta de educação permanente 

dos profissionais; a ineficácia na realização de pré-natal, com falhas no diagnóstico, consequência do não 

cumprimento dos protocolos ministeriais; início do pré-natal tardio, devido à ausência do retorno da gestante 

na unidade ou por atraso na entrega dos resultados dos exames; não realização de busca ativa das 

gestantes faltosas no pré-natal e falta de sensibilização por parte dos gestores em saúde no que concerne a 

investimento em prevenção (LIMA et al, 2013; DOMINGUES et al, 2013). 

Os estudos analisados apontam falha e baixa qualidade no pré-natal, observado com o aumento de 

sífilis congênita, com consequências graves ao feto, podendo levar a morte (NASCIMENTO et al, 2012; 

SOUZA, 2014). A baixa qualidade do pré-natal deve-se a falhas no serviço de saúde, e falta de políticas de 

avaliação da qualidade da assistência prestada, nota-se com a não realização do rastreamento das 

gestantes, ausência do retorno das gestantes a unidade, não adesão e tratamento dos parceiros, não 

realização do protocolo de 7 consultas durante a gestação (DUARTE, 2012; LOPES, 2010).Uma vez a sífilis 

não tratada além de tornar o tratamento mais caro, ocasionará transmissão vertical, com consequências 

graves ao neonato como, hepatomegalia, alterações ósseas, anemia miocardite, alterações cutâneas, 

neurológicas, baixo peso, ou até óbito fetal (ALBUQUERQUE, 2014). 

Pensando na erradicação da doença e consequentemente na contribuição da prevenção de 

possíveis futuras complicações, a literatura traz a execução de planos de ação, nas três esferas de governo 

(municipal, estadual e federal), que envolvem: melhorias na infra-estrutura em saúde, ampliação e 

aperfeiçoamento na qualidade da cobertura do pré-natal, qualificação dos recursos humanos, vigilância nas 

notificações, corrigindo erros de registro e a possibilidade de vinculação do pagamento do parto (normal ou 

cesárea) à apresentação do resultado do VDRL da gestante (DOMINGUES et al, 2013; ANDRADE et al, 

2011).  

O enfermeiro é fundamental para a erradicação da sífilis congênita, uma vez que contribuem 

significativamente com seu conhecimento técnico científico conduzindo ações para a solução ou 

amenização do problema, ações essas como: busca ativa, rastreamento das gestantes portadoras de sífilis 

e seus parceiros, qualidade na assistência prestada no pré-natal, orientações, solicitações de exames, 

inclusão do parceiro no pré-natal, com tratamento adequado do mesmo, proporcionar educação em saúde 

nas escolas, unidades de saúde, realizar VDRL no 1°, 3°e no momento do parto (GUINSBURG, 2010; 

PIRES et al, 2014; MAGALHÃES et al, 2011; COSTA, 2010). 

O pré-natal agilizado com ações como melhorar a estrutura e processo em saúde com diagnóstico 

precoce, cumprimento do protocolo proposto pelo Ministério, implementação do teste rápido para sífilis na 

primeira consulta, ampliação do acesso a saúde, maior números de ônibus equipados para prestar 

assistência, realizar prevenção e diagnóstico, políticas de avalição do funcionamento das ações, diminuição 

do prazo e entregas dos exames, contribui significativamente para erradicação da sífilis congênita e óbito 

fetal (NASCIMENTO et al, 2012). Para contribuir com a diminuição dos altos índices de sífilis congênita, 

campanhas públicas são lançadas pelo ministério da saúde como: Dia nacional do combate à sífilis, que 



ocorre no 3° sábado de Outubro, Rede Cegonha, com tratamento das gestantes e seus bebês até dois anos 

de idade (BRASIL, 2013). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O estudo apresentado mostra que os fatores de riscos são os principais entraves para a não 

erradicação da sífilis congênita no Brasil, sendo necessárias medidas efetivas, como a execução de planos 

de ações e sensibilização de gestores, ambos unidos para um objetivo comum, de erradicação da mesma. 
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