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“Dificuldades e obstáculos são fontes valiosas de 

saúde e força para qualquer sociedade”.  

                                                                                                      (Albert Einstein) 

 



 
 

RESUMO 

 

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) constituem-se como um grande 
problema de saúde pública, já que acarretam danos sociais, econômicos e sanitários. 
Ocasionando danos sociais, econômicos e sanitários de grande repercussão às 

populações, especialmente entre mulheres e crianças. Diante deste quadro, sendo a 
sífilis uma doença infectocontagiosa, transmitida por via sexual e verticalmente 
durante a gestação e caracterizando-se por períodos de atividade e latência, tendo 
um acometimento sistêmico disseminado e pela evolução para complicações graves 

em parte dos pacientes que não trataram ou que foram tratados inadequadamente, é 
que se faz necessário elaborar propostas que busquem sistematizar a adequada 
assistência pré-natal a gestantes, tendo atenção especial aos registros no prontuário 
e cartão da gestante, objetivando um melhor acompanhamento sistemático e assim, 

subsidiando a atuação de outros profissionais envolvidos no atendimento. Deste 
modo, o objetivo desta pesquisa é avaliar exames de VDRL reagente em gestantes 
do município da Ilha de Itamaracá – Pernambuco através das notificações registradas 
em prontuários, no período de janeiro 2016 a janeiro de 2019. A análise da qualidade 

dos registros dos prontuários de gestantes com exame reagente de VDLR no período 
de Janeiro/2016 à Janeiro/2019 nos revelou extrema desordem e subnotificação, nos 
revelando um cenário extremamente preocupante. O município dispõe de 09 UBS, 
onde são realizados além do pré-natal, atendimento a outros pacientes com 

necessidades básicas de saúde e prevenção  em geral. Em relação ao pré-natal, 
médico e enfermeiros realizam o atendimento e acompanhamento. Foi possível 
perceber que muitos casos de sífilis congênita poderiam ser evitados com programas 
oportunos, criados e dirigidos pelo próprio Ministério da Saúde (MS). Se cada região 

conhecesse seus próprios limites, os programas criados pelo governo, poderiam se 
tornar mais eficientes, o que garantiria mais saúde à todos. Sem o conhecimento exato 
de onde se encontram as falhas, as ações de saúde podem perder o foco principal, e 
acabar passando despercebidas. Recomenda mais atenção e cuidado no correto 

preenchimento de prontuários médicos, pois são de extrema importância,  
independente do problema ou caso do paciente. A avaliação da qualidade de registro 
dos prontuários nos permite a reflexão sobre os impactos gerados por este fato e 
também sobre como pode ser esta situação pode ser revertida ou melhorada. 

 
Palavras chave: saúde materno infantil, sífilis congênita, subnotificações 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (LIT) son un importante problema de salud 
pública, ya que causan daños sociales, económicos y de salud. Causando daños 

sociales, económicos y de salud con gran repercusión en las poblaciones, 
especialmente en mujeres y niños. Ante esta situación, la sífilis es una enfermedad 
infecciosa, de transmisión sexual y vertical durante el embarazo y caracterizada por 
periodos de actividad y latencia, teniendo una afectación sistémica generalizada y la 

evolución a complicaciones graves en parte de pacientes que no trataron o que fueron 
tratadas de forma inadecuada. Es necesario elaborar propuestas que busquen 
sistematizar la adecuada atención prenatal a la gestante, prestando especial atención 
a los registros en la historia clínica y cartilla de la gestante, con miras a un mejor 

seguimiento sistemático y, así, subsidiando la actuación de otros profesionales 
involucrados. en el servicio. Así, el objetivo de esta investigación es evaluar pruebas 
de reactivo VDRL en gestantes del municipio de Ilha de Itamaracá - Pernambuco a 
través de notificaciones registradas en historias clínicas, de enero de 2016 a enero de 

2019. El análisis de la calidad de los registros de la Los registros médicos de mujeres 
embarazadas con una prueba de reactivo de VDLR de enero / 2016 a enero / 2019 
revelaron desorden extremo y subregistro, revelando un escenario extremadamente 
preocupante. La ciudad cuenta con 09 UBS, donde, además de la atención prenatal, 

se realiza la atención a otras pacientes con necesidades básicas de salud y 
prevención en general. En cuanto a la atención prenatal, los médicos y enfermeras 
brindan atención y seguimiento. Se pudo notar que muchos casos de sífilis congénita 
podrían evitarse con programas oportunos, creados y dirigidos por el Ministerio de 

Salud (MS). Si cada región conociera sus propios límites, los programas creados por 
el gobierno podrían volverse más eficientes, lo que garantizaría una mejor salud para 
todos. Sin el conocimiento exacto de dónde están las fallas, las acciones de salud 
pueden perder el foco principal y terminar pasando desapercibidas. Recomienda 

mayor atención y cuidado en el correcto llenado de las historias clínicas, ya que son 
de suma importancia, independientemente del problema o caso del paciente. Valorar 
la calidad del registro de historias clínicas nos permite reflexionar sobre los impactos 
que genera este hecho y también sobre cómo se puede revertir o mejorar esta 
situación. 

 
Palabras clave: salud maternoinfantil, sífilis congénita, subregistro 
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1 INTRODUÇÃO   

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) constituem-se como um 

grande problema de saúde pública, já que acarretam danos sociais, econômicos 

e sanitários (SILVA et al., 2020; FELICIO et al., 2019; BERTONCELI, 2018). 

Ocasionando danos sociais, econômicos e sanitários de grande repercussão às 

populações, especialmente entre mulheres e crianças. Entre as IST’s, a sífilis  

merece destaque, pois trata-se de uma doença infecciosa e sistêmica, de 

abrangência mundial e evolução crônica causada pelo Treponema pallidum, tem 

o homem como único hospedeiro, transmissor e reservatório (MAGALHÃES et 

al., 2013). Cerca de 2 milhões de gestantes no mundo, são infectadas pela sífilis  

a cada ano (BECK; SOUZA 2018; NONATO et al., 2015). 

A sífilis é uma IST que possui grande importância na população. Onde, é 

definida como uma doença sistêmica infecciosa, causada pela bactéria 

Treponema pallidum e tem evolução crônica, causando sérios danos à pessoa 

portadora (NASCIMENTO et al., 2017; BERTONCELI 2018), sendo a IST com 

maior ocorrência entre as gestantes (SILVA et al., 2020; 2021).  

A Sífilis tem transmissão predominantemente sexual, podendo ser 

também vertical, transplacentária ou sanguínea e se não tratada, a doença pode 

evoluir a estágios que comprometem a pele e órgãos, como o coração, fígado e 

sistema nervoso central (SILVA & GOMES, 2020; SERVIÇO DE VIGILÂNC IA 

EPIDEMIOLÓGICA, 2008). É mais frequente em grandes centros urbanos e 

afeta igualmente todas as camadas sociais (MAGALHÃES et al., 2013). Apesar 

disso, ainda se associam à ocorrência de sífilis o baixo nível socioeconômico, 

coinfecção por HIV, abuso de drogas, gravidez na adolescência, história de 

natimortalidade, comportamento sexual de risco, migração para grandes centros 

urbanos, acesso limitado aos cuidados de saúde e o não tratamento do parceiro 

infectado (NONATO et al., 2015; MAGALHÃES et al., 2013). 

 O seu controle está relacionado com a qualidade da assistência pré-natal, 

evidenciando a necessidade de constante monitoramento e avaliação dessa 

ação. Mesmo com programas governamentais e a obrigatoriedade do teste de 

VDRL (Venereal Diseases Research Laboratories) da mãe, a sífilis permanece 

como problema de saúde pública mundial. Políticas públicas voltadas para saúde 

maternoinfantil, contribuíram para aumento do diagnóstico precoce e 
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notificações em gestantes, como o uso do teste rápido para sífilis. Entretanto, a 

qualidade dos registros nos prontuários de gestantes com exames VDRL 

reagente muitas vezes é incipiente ou mal feito, o que acarreta subnotificações 

de diagnóstico e tratamento, ou a interrupção no tratamento. Colocando 

municípios em situações de alerta, onde, muitas vezes pode não ser exatamente 

o caso. O munícipio de Itamaracá registrou nos últimos 10 anos 183 casos de 

sífilis congênita. Com 30 casos registrados ente Janeiro de 2016 a Janeiro de 

2019 (Boletim Sífilis 2019). 

 

1.1 Problema 

 

Qual é o qualidade dos registros nos prontuários de gestantes com 

exames VDRL reagente em Itamaracá-PE através das notificações registradas 

em prontuários, no período de janeiro 2016 a janeiro de 2019?. 

1.2 Problematização 

 

O preenchimento dos dados dos pacientes, como dados sociais e 

demográficos estavam corretos? 

Dados como endereço e status do tratamento e estão preenchidos por 

completo?. 

Qual o percentual de registros feitos por completo e os feitos de maneira 

incompleta ou inadequada?. 

1.3 Justificativa 
 

O atual cenário referente as infecções sexualmente transmissíveis (IST), 

destacando a sífilis no Brasil, exige que a sociedade, a gestão pública, 

academias de saúde e os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) união para 

a elaborar propostas concisas e de fácil entendimento e execução, para que 

tenhamos uma resposta efetiva na mesma proporção. Todas as ações propostas 

pela Rede SUS, observada ao longo dos anos, em especial nesta última década, 
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se apresenta um número elevado de casos novos de sífilis em comparação a 

dados epidemiológicos registrados por anos anteriores. 

Diante deste quadro, sendo a sífilis uma doença infectocontagiosa, 

transmitida por via sexual e verticalmente durante a gestação e caracterizando-

se por períodos de atividade e latência, tendo um acometimento sistêmico 

disseminado e pela evolução para complicações graves em parte dos pacientes 

que não trataram ou que foram tratados inadequadamente, é que se faz 

necessário elaborar propostas que busquem sistematizar a adequada 

assistência pré-natal a gestantes, tendo atenção especial aos registros no 

prontuário e cartão da gestante, objetivando um melhor acompanhamento 

sistemático e assim, subsidiando a atuação de outros profissionais envolvidos 

no atendimento. 

1.4 Hipótese  
 

A  qualidade dos registros nos prontuários de gestantes com exames VDRL 

reagente em Itamaracá-PE através das notificações registradas em prontuários, 

no período de janeiro 2016 a janeiro de 2019, precisa ser melhorada. 
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2 OBJETIVOS  
 

2.1 Geral  
 

Avaliar exames de VDRL reagente em gestantes do município da Ilha de 

Itamaracá – Pernambuco através das notificações registradas em prontuários, 

no período de janeiro 2016 a janeiro de 2019. 

 

2.2 Específicos 
 

Verificar o correto preenchimento dos dados dos pacientes, como dados 

sociais e demográficos. 

Constatar se dados como endereço e status do tratamento e estão 

preenchidos por completo. 

Quantificar o percentual de registros feitos por completo e os feitos de 

maneira incompleta ou inadequada. 
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3 MARCOTEÓRICO 

 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), estimam que ocorra mais 

de um milhão de infecções sexualmente transmissíveis ao dia, onde, a sífilis  

afeta um milhão de gestantes a cada ano, ocasionando mais de 300 mil mortes 

fetais e neonatais, e conduzindo ao risco de morte prematura mais de 200 mil 

crianças (BRASIL, 2017). 

Nos últimos sete anos tem sido observado um constante aumento nos 

casos de sífilis em gestantes, congênita e adquirida, que pode ser 

responsabilizado pelo aumento da cobertura de testagem bem como pela 

expansão do uso dos testes rápidos, haja visto que quanto maior o número de 

pessoas testadas, maior será o número de pessoas diagnosticadas. Tais 

infecções ocorrem principalmente pela diminuição do uso de preservativo, 

resistência dos profissionais de saúde em prescrever a penicilina na Atenção 

Básica e pela falta mundial desta medicação. Além do que, o aperfeiçoamento 

do sistema de vigilância também pode repercutir na ampliação de casos 

notificados (BRASIL, 2017). 

 

3.1 A SÍFILIS  

 

A sífilis é uma doença infecciosa crônica, que vem desafiando há séculos 

a humanidade. Acomete praticamente todos os órgão e sistemas, e, apesar de 

ter tratamento eficaz e de baixo custo, vem-se mantendo como problema de 

saúde pública até os dias atuais. Tornou-se conhecida na Europa no final do 

século XV, e sua rápida disseminação por todo o continente transformou-a em 

uma das principais pragas mundiais. A abundancia com que acomete a pele e 

das mucosas associou-a fortemente à dermatologia (AVELLEIRA; BOTTINO, 

2006). 

A sífilis é causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum  

(NASCIMENTO et al., 2017; BERTONCELI, 2018), gênero Treponema, da 

família dos Treponemataceae, que inclui ainda dois outros gêneros: Leptospira 

e Borrelia. O gênero possui quatro espécies patogênicas e pelo menos seis não 

patogênicas. As patogênicas são o Treponema pallidum subsp pallidum , 

causador da sífilis, o Treponema carateum, responsável pela pinta, e o 
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Treponema pertenue, agente da bouba ou framboesia. O bejel ou sífilis  

endêmica é atribuído à variante T. pallidum subsp endemicum. T. pallidum tem 

forma de espiral (10 a 20 voltas), com cerca de 5-20μm de comprimento e 

apenas 0,1 a 0,2μm de espessura. Não possui membrana celular e é protegido 

por um envelope externo com três camadas ricas em moléculas de ácido N-acetil 

murâmico e N-acetil glucosamina. Apresenta flagelos que se iniciam na 

extremidade distal da bactéria e encontram-se junto à camada externa ao longo 

do eixo longitudinal. Move-se por rotação do corpo em volta desses filamentos  

(AVELLEIRA; BOTTINO, 2006), conforme pode ser observado na Figura 1 do 

Anexo C. 

A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, de evolução crônica, 

causando sérios danos à pessoa portadora (NASCIMENTO et al., 2017; 

BERTONCELI, 2018), sendo a IST com maior ocorrência entre as gestantes  

(SILVA et al., 2020).  

Sua transmissão ocorre de forma sexual, onde, a doença não tratada 

progride ao longo de muitos anos, podendo ser classificada como: sífilis  

adquirida, gestacional e congênita; sendo que a sífilis adquirida é de transmissão 

sexual; a gestacional ocorre em gestantes, e, caso não seja tratada 

adequadamente, poderá ocorrer a Sífilis Congênita (SC), que é resultado da 

infecção do feto pela bactéria causadora da sífilis através da placenta (FELICIO 

et al., 2019; BERTONCELI 2018; BOLETIM SÍFILIS 2018; MARTINS et al., 2016; 

SILVA et al., 2021).  

Além disso, a sífilis continua presente em nosso meio, mesmo sendo uma 

IST passível de diagnóstico (MACHADO et al., 2018). A OMS estima que cerca 

de 12 milhões de pessoas sejam portadoras dessa doença, e apenas 30% 

procuram os serviços de atenção à saúde (SILVA & GOMES, 2020; 

BERTONCELI, 2018). Tem grande proporção mundial despertando preocupação 

coletiva, devido ao crescente número de casos. É uma doença endêmica na 

África Subsaariana e sudeste da Ásia, e em alguns países como China, EUA e 

Canadá onde já era considera eliminada, tiveram o diagnóstico de novos casos, 

apresentando regresso no processo de saúde (SILVA et al., 2020). 

Em especial, a sífilis na gestação tem levado a mais de 300 mil mortes 

fetais e neonatais por ano no mundo, apresentando um adicional de 215 mil 

crianças em aumento do risco de morte prematura (MACHADO et al., 2018). 
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No Brasil, a sífilis em gestante é doença de notificação compulsória desde 

2005 (Portaria nº. 33/2005) (MACHADO et al., 2018), e a sífilis congênita desde 

1986 (Portaria nº. 542/1986), sendo obrigatória a comunicação à autoridade de 

saúde quando houver confirmação da doença. A notificação compulsória de uma 

doença visa acumular dados suficientes para permitir uma análise que leve a 

intervenções para sua redução e/ou de suas consequências (GUIMARÃES et al., 

2018; SARACENI; MIRANDA, 2012). Para subsidiar ações de prevenção e 

controle, monitorar o perfil epidemiológico e suas tendências e acompanhar e 

avaliar as ações para eliminação da sífilis congênita. Sendo assim, a notificação 

e a vigilância são imprescindíveis para o monitoramento e eliminação da 

transmissão vertical (GUIMARÃES et al., 2018). 

Além disso, no caso da notificação da sífilis em gestantes, a pretensão 

clara é a de reduzir a sua incidência até conseguir a eliminação da sífilis  

congênita, derivada da transmissão vertical do Treponema pallidum. A sífilis  

congênita é causa de importante morbidade para a criança e, também, de 

mortalidade perinatal, especialmente no componente fetal, apesar do baixo custo 

do tratamento e disponibilidade de tecnologia leve para sua prevenção 

(SARACENI; MIRANDA, 2012). 

No Brasil, na última década, o número de casos notificados de sífilis na 

gestação tem aumentado a cada ano (BERTONCELI 2018), o que pode ser 

atribuído, em parte, ao aprimoramento do sistema de vigilância epidemiológica 

e à ampliação da distribuição de testes rápidos (MACHADO et al., 2018). 

Segundo dados do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), 

no ano de 2017 foram confirmados 40.311 casos de sífilis em gestantes e 25.962 

de sífilis congênita, no Brasil (SILVA et al., 2020). Além disso, a OMS 

estabeleceu a sífilis com uma das suas prioridades para ações de prevenção nos 

anos de 2016 à 2021, com o objetivo de redução de 90% dos casos até 2030  

(FELICIO et al., 2019). 

Os recém-natos (RN) de mães com soropositividade para sífilis que não 

recebem o tratamento adequado estão suscetíveis a serem infectados pelo 

Treponema pallidum, desenvolvendo a sífilis congênita, podendo ser infectados 

através da transmissão vertical (via transplacentária) ou por transmissão direta 

através da passagem na via de parto vaginal (sendo que isso será possível 

apenas se houver lesões no canal de parto). Durante os primeiros anos de vida 
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os RN infectados podem demonstrar-se assintomáticos, os desfechos adversos 

presentes na gravidez e no feto variam (SILVA et al., 2021). 

Para enfrentar a infecção, a sífilis na gravidez precisa ser diagnosticada 

precocemente, para que logo seja tratada de maneira adequada. Entretanto, o 

tratamento para ser considerado eficaz não envolve somente a mulher, como 

também o seu parceiro. Sendo de suma importância que os dois sejam tratados, 

para que não haja consequências para o feto, já que essa enfermidade pode ser 

transmitida via transplacentária, com severas consequências para o feto 

(BERTONCELI, 2018). 

A sífilis é diagnosticada através do resultado reagente do teste Venereal 

Diseases Research Laboratories (VDRL) da mãe com sífilis não tratada ou 

tratada inadequadamente (SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC A, 

2008). Onde, a triagem sorológica no pré-natal é uma medida eficaz e o 

tratamento com penicilina é efetivo, barato e facilmente disponível (NONATO et 

al. 2015). A sífilis congênita ocorre quando há infecção do concepto pela 

espiroqueta Treponema pallidum oriunda de gestante não tratada ou 

inadequadamente tratada, é uma doença prevenível, desde que a gestante 

infectada seja diagnosticada e prontamente tratada, assim como seu(s) 

parceiro(s) sexual(is), sendo sua ocorrência indicativa de falhas na assistência 

pré-natal (NONATO et al., 2015; ARAÚJO, 2009).  

Apesar disso, a maioria das gestantes não realiza o teste para sífilis, e as 

que o fazem não são tratadas adequadamente ou sequer recebem tratamento. 

Aproximadamente 50% das gestantes não tratadas ou inadequadamente 

tratadas podem transmitir a doença ao concepto, levando a resultados adversos 

como morte fetal, morte neonatal, prematuridade, baixo peso ao nascer ou 

infecção congênita (NONATO et al., 2015). 

A equipe de enfermagem deve estar atenta para a detecção precoce da 

doença na gestante, principalmente por sua assintomatologia, as gestantes dão 

pouca importância, dependendo do estágio que encontra-se a doença, por isso 

as levam a não considerar a doença como um agravo para a sua saúde e de seu 

filho. Grande parte das gestantes com VDRL reagente tem o diagnóstico tardio. 

A assistência deve abranger as gestantes que não realizam de forma adequada 

o pré-natal, e prestar esclarecimentos acerca da doença (BERTONCELI et al., 

2018). 
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Foram elaboradas duas teorias na tentativa de explicar sua origem. A 

primeira, chamada de colombiana, relata que a sífilis seria endêmica no Novo 

Mundo e teria sido introduzida na Europa pelos marinheiros espanhóis que 

haviam participado da descoberta da América. Outros, acreditavam que a sífilis  

seria proveniente de mutações e adaptações sofridas por espécies de 

treponemas endêmicos do continente africano. A sinonímia da doença refletia a 

beligerante situação sociopolítica da Europa, atribuindo sempre à doença uma 

adjetivação que a identificava com outro povo ou nação. Mal espanhol, mal 

italiano, mal francês foram utilizados até que o nome sífilis, derivado de um 

poema de Hieronymus Fracastorius, sedimentou-se como o principal 

(AVELLEIRA; BOTTINO 2006). 

A sífilis é causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum, gênero 

Treponema, da família dos Treponemataceae, que inclui ainda dois outros 

gêneros: Leptospira e Borrelia. O gênero possui quatro espécies patogênicas e 

pelo menos seis não patogênicas. As patogênicas são o Treponema pallidum 

subsp pallidum, causador da sífilis, o Treponema carateum, responsável pela 

pinta, e o Treponema pertenue, agente da bouba ou framboesia. O bejel ou sífilis  

endêmica é atribuído à variante T. pallidum subsp endemicum (AVELLEIRA; 

BOTTINO, 2006). 

Conforme descrito anteriormente, a doença não tratada progride ao longo 

de muitos anos, sendo classificada de acordo com suas fases clínicas: sífilis  

primária, secundária, terciária, latente (períodos de latência) recente (nos casos 

em que o diagnóstico é feito em até um ano depois da infecção), latente tardia 

(quando o diagnóstico é realizado após um ano) e congênita (SILVA et al., 2020; 

BOLETIM SÍFILIS 2018; AVELLEIRA; BOTTINO, 2006). 

Na sífilis primária a lesão específica é o cancro duro ou protossifiloma, que 

surge no local da inoculação em média três semanas após a infecção. É 

inicialmente uma pápula de cor rósea, que evolui para um vermelho mais intenso 

e exulceração. Geralmente o cancro é único, indolor, praticamente sem 

manifestações inflamatórias perilesionais, bordas induradas, que descem 

suavemente até um fundo liso e limpo, recoberto por material seroso. Após uma 

ou duas semanas aparece uma reação ganglionar regional múltipla e bilateral, 

não supurativa, de nódulos duros e indolores (AVELLEIRA; BOTTINO, 2006).  
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Dentre as alterações corporais sintomáticas presentes na sífilis estão 

alopecia, cefaléia, erupções cutâneas plantar e palmar, e formação de cancros 

principalmente nas regiões genital e anal (SILVA et al., 2020). Avelleira e Bottino 

(2006) relatam ainda que as lesões localizam-se na região genital em 90% a 

95% dos casos. No homem é mais comum no sulco balanoprepucial, prepúcio, 

meato uretral ou mais raramente intra-uretral. Na mulher é mais frequente nos 

pequenos lábios, parede vaginal e colo uterino. Assintomático, muitas vezes não 

é referido. As localizações extragenitais mais comuns são a região anal, boca, 

língua, região mamária e quirodáctilos. O cancro regride espontaneamente em 

período que varia de quatro a cinco semanas sem deixar cicatriz. 

A sífilis secundária pode ocorrer após seis semanas a seis meses da 

infecção primária não tratada. Após este período de latência, a doença entrará 

novamente em atividade, manifestando-se como rash cutâneo eritematoso e 

simétrico em tronco e extremidades, notadamente nas regiões palmar e plantar. 

Podem apresentar-se sob a forma de máculas de cor eritematosa (roséola 

sifilítica) de duração efêmera. O acometimento afetará a pele e os órgãos 

internos correspondendo à distribuição do T. pallidum por todo o corpo. Os 

sintomas gerais mais relatados são mal-estar, cefaleia, febre, prurido (42%) e 

hiporexia. Outros, menos comuns, são dor nos olhos, dor óssea, artralgia,  

meningismo, irite e rouquidão, sendo o paciente nessa fase muito contagioso 

(DAMASCENO et al., 2014). 

Novos surtos ocorrem com lesões papulosas eritêmato-acobreadas, 

arredondadas, de superfície plana, recobertas por discretas escamas mais 

intensas na periferia (colarete de Biett). O ataque das regiões palmares e 

plantares é bem característico. Determinadas vezes a descamação é intensa, 

atribuindo aspecto psorisiforme às lesões. Na face, as pápulas tendem a 

agrupar-se em volta do nariz e da boca, simulando dermatite seborréica. Nos 

negros, as lesões faciais fazem configurações anulares e circinações (sifílides 

elegantes). Na região inguinocrural, as pápulas sujeitas ao atrito e à umidade 

podem tornar-se vegetantes e maceradas, sendo ricas em treponemas e 

altamente contagiosas (condiloma plano). Na mucosa oral, lesões vegetantes de 

cor esbranquiçada sobre base erosada compõem as placas mucosas, também 

contagiosas (AVELLEIRA; BOTTINO 2006). 
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A sífilis terciária ocorre em 1 a 10 anos, com casos de até 50 anos para que 

a evolução se manifeste. Os pacientes desenvolvem lesões localizadas 

envolvendo pele e mucosas, sistema cardiovascular e nervoso. É caracterizada 

pela formação de gomas sifilíticas, que podem acometer principalmente pele, 

mucosas, esqueleto e fígado. Com ausência quase total de treponemas. As 

manifestações mais graves da sífilis terciária são o acometimento neurológico 

(paralisia geral progressiva, pupilas de Argyll Robertson, tabes dorsalis) e 

cardiovascular (aortite, aneurisma de aorta, regurgitação aórtica). 

Aproximadamente 40% dos pacientes com complicações cardiovasculares 

possuem acometimento neurológico associado (SILVA et al., 2020; 

DAMASCENO et al., 2014; AVELLEIRA; BOTTINO, 2006). 

No tegumento, as lesões são nódulos, tubérculos, placas nódulo-ulceradas 

ou tuberocircinadas e gomas. As lesões são solitárias ou em pequeno número, 

assimétricas, endurecidas com pouca inflamação, bordas bem marcadas, 

policíclicas ou formando segmentos de círculos destrutivas, tendência à cura 

central com extensão periférica, formação de cicatrizes e hiperpigmentação 

periférica. Na língua, o acometimento é insidioso e indolor, com espessamento 

e endurecimento do órgão. Lesões gomosas podem invadir e perfurar o palato e 

destruir a base óssea do septo nasal (AVELLEIRA; BOTTINO, 2006).  

A fase latente da doença inclui os pacientes assintomáticos, sem 

envolvimento sistêmico da doença, com sorologia positiva. Pode ser precoce 

(menos de um ano de evolução) ou tardia (mais de um ano de evolução) 

(DAMASCENO et al., 2014).  

Os sintomas geralmente da sífilis cardiovascular desenvolvem-se entre dez 

a trinta anos após a infecção inicial. O acometimento cardiovascular mais comum 

é a aortite (70%), principalmente aorta ascendente, e na maioria dos casos é 

assintomática. As principais complicações da aortite são o aneurisma, a 

insuficiência da válvula aórtica e a estenose do óstio da coronária. O diagnóstico 

pode ser suspeitado pela radiografia de tórax evidenciando calcificações lineares 

na parede da aorta ascendente e dilatação da aorta (DAMASCENO et al., 2014; 

AVELLEIRA; BOTTINO, 2006).  

A neurossífilis é a invasão das meninges pelo treponema. Pode ocorrer de 

maneira precoce, de 12 a 18 meses após a infecção, mas desaparece em 70% 

dos casos sem tratamento. Quando a infecção persiste, se estabelece o quadro 
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de neurossífilis, que pode ser assintomática ou sintomática. Na assintomática é 

definida como a presença de anormalidades do LCR na ausência de sinais ou 

sintomas neurológicos. Poderá nunca se manifestar ou evoluir para uma das 

complicações neurológicas mais tardias do período terciário. As complicações 

mais precoces são as meningéias agudas, que podem acontecer no período 

secundário, principalmente em pacientes infectados pelo HIV, com a 

sintomatologia meningéia clássica. Nos quadros meningovasculares, a 

neurossífilis se apresenta como encefalite difusa com sinais focais, parecendo 

acidente vascular cerebral (AVELLEIRA; BOTTINO, 2006). 

Mais tardia é a neurossífilis parenquimatosa, que pode apresentar-se como 

uma paralisia geral progressiva ou progredir para a tabes dorsalis. E, por último, 

um quadro de neurossífilis gomosa com sintomatologia localizada e semelhante 

à dos tumores cerebrais ou medulares (AZULAY; AZULAY, 2004). 

A sífilis congênita é uma doença evitável desde que a gestante seja 

diagnosticada e o tratamento adequado seja realizado. No entanto, permanece 

como um problema de saúde pública e sua ocorrência evidencia falhas dos 

serviços de saúde, particularmente da assistência pré-natal, tendo em vista que 

o diagnóstico e o tratamento da sífilis em gestantes são medidas simples e 

eficazes. Dessa forma, torna-se um contrassenso uma doença de fácil 

diagnóstico e terapêutica de baixo custo apresentar incidências elevadas no país  

(DAMASCENO et al., 2014). 

No Brasil, a sífilis em gestante é doença de notificação compulsória desde 

2005 (Portaria nº. 33/2005), e a sífilis congênita desde 1986 (Portaria nº. 

542/1986), sendo obrigatória a comunicação à autoridade de saúde quando 

houver confirmação da doença. A vigilância da sífilis na gestação e da sífilis  

congênita tem como objetivo identificar os casos para subsidiar ações de 

prevenção e controle, monitorar o perfil epidemiológico e suas tendências e 

acompanhar e avaliar as ações para eliminação da sífilis congênita. Sendo 

assim, a notificação e a vigilância são imprescindíveis para o monitoramento e 

eliminação da transmissão vertical (BRASIL, 2014). 

A eliminação da sífilis congênita é uma prioridade mundial e nacional, e 

está contida em diversos documentos, como: “Eliminação Mundial da Sífilis  

Congênita: Fundamento Lógico e Estratégia para a Ação” da Organização 

Mundial da Saúde; “Estratégia e Plano de Ação para a Eliminação da 
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Transmissão Materno-Infantil do HIV e da Sífilis Congênita” da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS); e “Rede Cegonha” do Ministério da Saúde. O 

Brasil vem buscando a eliminação da sífilis congênita há décadas, mas, apesar 

dos vários avanços alcançados, a complexidade dos fatores que influenciam na 

cadeia de transmissão continua sendo um desafio (GUIMARÃES et al., 2018). 

Segundo o Ministério da Saúde, toda gestante deve ser testada duas vezes 

para sífilis durante o pré-natal. Além disso, deve ser realizado um teste logo após 

internação para o parto ou abortamento. Para diagnóstico da sífilis em gestantes 

podem ser utilizados os testes treponêmico rápidos ou os convencionais (FTA-

Abs, TPHA, Elisa, entre outros) e os não treponêmicos (VDRL, TRUST, RPR, 

entre outros) (GUIMARÃES et al., 2018). 

 

3.2 A SÍFILIS CONGÊNITA E O PAPEL GOVERNAMENTAL 
 

 

O programa de humanização do pré-natal foi criado em junho do ano 2000 

visando melhoria na qualidade da assistência prestada à gestante. O Ministério 

da saúde (MS) preconiza o início do acompanhamento no primeiro trimestre de 

gestação preferencialmente, e que tenha no mínimo seis consultas no decorrer 

do pré-natal, nestas consultas a mãe recebe orientações necessárias para uma 

gravidez saudável para o binômio mãe-filho. São solicitados a realização de 

alguns exames, dentre eles os sorológicos para HIV e VDRL, estes são pedidos 

no primeiro e repetidos no terceiro trimestre (SILVA et al.,2020) 

A sífilis congênita é dividida em dois períodos: a precoce (até o segundo 

ano de vida) e a tardia (surge após segundo ano de vida). A maior parte dos 

casos de sífilis congênita precoce é assintomática (cerca de 70%) (SONDA et 

al., 2013; SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, 2008). Na tardia as 

lesões são mais graves e irreversíveis como o palato em formato de oliva, 

alteração no formato dos ossos e outras. A anamnese é complexa uma vez que 

em muitos casos o diagnóstico é possível a partir de análise de exames 

radiológicos (SOUZA et al., 2018) 

Nos primeiros quatro anos de contaminação pela sífilis, as mulheres não 

tratadas têm 70% de chance de transmitir a infecção para o feto. Se não tratada 
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para a sífilis, 40% dessas gravidezes resultam em morte perinatal. Mesmo os 

recém-nascidos vivos são infectados e podem desenvolver doença sistêmica 

aguda, deformidades ósseas, incapacidades do desenvolvimento, cegueira ou 

surdez. Cinquenta por cento dos recém-nascidos infectados irão manifestar 

esses problemas imediatamente, enquanto outros irão desenvolvê-los mais 

tarde em sua vida. Há fortes evidências indicando que a sífilis, assim como 

outras causas de úlceras genitais, aumenta a transmissão do vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), o que torna mais importante a prevenção da 

sífilis no controle do HIV (BESSA et al., 2019). O resultado da contaminação do 

feto pode ser o abortamento, óbito fetal e morte neonatal ou o nascimento de 

crianças com sífilis (sífilis congênita) (BOLETIM SÍFILIS, 2018). 

Ao nascimento, as características clínicas dos nascimentos vivos  

portadores de sífilis congênita são óbito fetal e perinatal, variando conforme a 

classificação da doença, o recém-nascido pode apresentar: prematuridade, 

baixo peso, hepatomegalia, esplenomegalia, lesões cutâneas (pênfigo sifilítico, 

condiloma plano, petéquias, púrpura, fissura peribucal), lesões palmo-plantares, 

fissuras radiadas periorificiais, osteocondrite, pseudoparalisia dos membros, 

sofrimento respiratório com ou sem pneumonia, icterícia, anemia, linfadenopatia 

generalizada, síndrome nefrótica, trombocitopenia, leucocitose ou leucopenia, 

condilomas planos ano-genitais e hepatoesplenomegalia (SILVA et al., 2020; 

NASCIMENTO et al., 2017). Como os principais sinais apresentados, ocorrendo 

em cerca de 70% dos casos (SONDA et al., 2013; SERVIÇO DE VIGILÂNC IA 

EPIDEMIOLÓGICA, 2008).  

 O recém-nascido exposto à infecção por transmissão vertical pode ser 

sintomático ou assintomático, com manifestação dos sintomas nos primeiros 3 

meses de vida (NASCIMENTO et al., 2017). O rastreamento em crianças que 

nasceram de mães com sorologia positiva auxilia na investigação de sinais 

sugestivos de sífilis congênita, alterações neurológicas ou de outros sistemas, 

efetividade do tratamento realizado e se existe a necessidade de aderência a um 

novo tratamento, sendo extremamente conveniente para confirmação da 

transmissão vertical (SILVA et al., 2020). Por isso que se diagnosticada 

precocemente possibilita o sucesso no tratamento e evitará complicações tardias  

(BERTONCELI et al., 2018). O diagnóstico clínico na criança baseia-se na 

associação de critérios clínicos, epidemiológicos e laboratoriais, através de 
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testes sorológicos, hemograma completo, raio X de ossos longos e estudo do 

líquido céfalo-raquidiano (LCR) (BRASIL, 2006) 

Enquanto isso, lesões ósseas, manifestas por periostite e osteocondrite 

(ex. pseudo-paralisia de Parrot); lesões do sistema nervoso central (ex. 

convulsões, meningite); lesões do aparelho respiratório (pneumonia alba) e rinite  

sanguinolenta surgem em uma minoria dos casos (SONDA et al., 2013; 

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, 2008).  

Na sífilis congênita tardia, as manifestações clínicas são raras e resultantes 

da cicatrização da doença sistêmica precoce, podendo envolver vários órgãos 

(SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, 2008). Podendo ter como 

características: fronte olímpica, mandíbula curva, arco palatino elevado, tríade 

de Hutchinson (dentes de Hutchinson, ceratite intersticial, lesão do VIII par 

craniano), nariz em sela; tíbia em lâmina de sabre, surdez, retardo mental e 

hidrocefalia (SONDA et al., 2013). 

O Ministério da Saúde do Brasil, em 1993, lançou o projeto de eliminação 

da sífilis congênita, em consonância com a proposta de controle do agravo nas 

Américas, formulado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Nessa iniciativa, foi definida como meta 

a redução da incidência a valores menores ou iguais a um caso por mil nascidos 

vivos (MAGALHÃES et al., 2013).  

A Organização Pan-Americana da Saúde (PAHO) definiu a redução da 

incidência de sífilis congênita para 0,5 casos por 1000 vivos até 2015. Entretanto, 

este patamar não apenas, não foi alcançado, como os casos aumentaram e 

configuraram-se como uma epidemia, com incidência de 1,3/1000 nascidos vivos 

nas Américas e 6,5/1000 no Brasil. No período de 2005 a 2016, foram notificados 

no Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) 169.546 casos 

de sífilis em gestantes no Brasil (SOARES et al., 2017), além de 5.792 casos de 

sífilis congênita em menores de um ano, em 2005 (MAGALHÃES et al., 2013). 

Desde o ano de 2005 a sífilis na gestante é doença de notificação 

compulsória. A notificação e vigilância desse agravo é imprescindível para o 

monitoramento da transmissão vertical, cujo controle é o objetivo do Plano 

Operacional para a Redução da Transmissão Vertical do HIV e Sífilis, lançado 

em 2007 (BRASIL, 2015a).  
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Segundo o boletim epidemiológico de sífilis 2015, em 2013 todas as regiões 

do Brasil foram observadas um aumento considerável na notificação de sífilis em 

relação aos anos anteriores, isso se deu graças a programas como a Rede 

Cegonha, que propiciou o aumento na cobertura de testes das gestantes e 

acompanhamento do caso (BRASIL, 2015a).  

 

 

 

Fonte: BOLETIM SÍFILIS (2018) 

Figura 1. Taxa de detecção de sífilis adquirida (por 100.000 habitantes) segundo 

ano de notificação. Pernambuco, 2011 a 2017.  
 

Na Figura 1 é possível observar os aumentos dessas notificações para o 

estado de Pernambuco, onde é possível perceber que de 2011 a 2017, foram 

notificados 8.905 casos de sífilis adquirida, destes, 50,88% são do sexo 

masculino (4.531 casos). A taxa de detecção apresenta uma tendência 

ascendente, com um percentual de aumento de 668,09%, quando analisados os 

extremos do período analisado (BOLETIM SÍFILIS, 2018). 

Um dado alarmante é que Pernambuco, em 2017, apresentou oitenta e dois 

municípios sem notificação de sífilis adquirida, apontando para uma fragilidade 

na detecção de casos e/ou subnotificação. Observando os dois mapas do Estado 

por município de notificação e de residência, constata-se que muitos casos não 

são diagnosticados nos municípios onde residem (28) e que 54 municípios 

mostraram-se silenciosos, ou seja, não registraram nenhum caso de sífilis  

adquirida (BOLETIM SÍFILIS 2018). 
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3.3 IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL 
 

O pré-natal consiste no acompanhamento da gestante, servindo como um 

momento de aprendizagem para a mulher e sua família e permite, ainda, detectar 

anormalidades com a mãe e a criança (ARAÚJO et al., 2010). 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), o principal objetivo da 

atenção pré-natal e puerperal é “acolher a mulher desde o início da gravidez, 

assegurando no fim da gestação, o nascimento de uma criança saudável e a 

garantia do bem-estar materno e neonatal”. 

Um serviço de pré-natal bem estruturado deve ser capaz de captar 

precocemente a gestante na comunidade em que se insere, além de motivá-la a 

manter o seu acompanhamento pré-natal regular, constante, para que bons 

resultados possam ser alcançados (VASQUES, 2016). 

A realização do pré-natal representa papel fundamental em termos de 

prevenção e/ou detecção precoce de patologias tanto maternas como fetais, 

permitindo um desenvolvimento saudável do bebê e reduzindo os riscos da 

gestante. Informações sobre as diferentes vivências devem ser trocadas entre 

as mulheres e os profissionais de saúde. Essa possibilidade de intercâmbio de 

experiências e conhecimentos é considerada a melhor forma de promover a 

compreensão do processo de gestação (BRASIL, 2010). 

No Brasil, as taxas de morbimortalidade materna, mesmo nos dias atuais 

permanecem muito altas. Nesse sentido, o acompanhamento pré-natal se 

mostra muito importante para reduzir esses indicadores e promover melhor 

qualidade de vida na gestação e no pós-parto. Para isso, os profissionais de 

saúde envolvidos precisam ser qualificados e empenhados em suas atribuições  

(CUNHA et al., 2009). 

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2007b) relata que a prevalência de sífilis  

em gestantes encontra-se em 1,6% neste país (cerca de 50 mil gestantes 

infectadas), o que corresponde a 4 vezes mais que a infecção por HIV, 

estimando-se que destas, 12 mil darão origem a casos de sífilis congênita. 

A qualidade da assistência durante a gestação e também no parto é um 

importante determinante da redução de transmissão vertical da sífilis. No Brasil, 

a notificação compulsória de gestantes portadoras dessas infecções é 
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obrigatória desde o ano 2005, enquanto a sífilis congênita a notificação vem 

sendo realizada desde 1986 (SCHMEING, 2012). 

Como a sífilis é facilmente diagnosticada pelo VDRL e, com eficácia tratada 

pela penicilina, a não realização do pré-natal é considerada como um dos 

principais fatores responsáveis pelos casos de sífilis congênita (ARAÚJO, 2009). 

A realização do pré-natal de forma incompleta ou inadequada, seja pelo 

início tardio ou por falta de comparecimento às consultas também representa 

importante fator para explicar diversos casos de sífilis congênita (SALVO, 2014). 

É muito importante a valorização e a aplicação do teste VDRL para a 

investigação da sífilis na gestante, e o adequado tratamento das gestantes e de 

seus parceiros sexuais. A triagem sorológica das gestantes por meio de testes 

não treponêmicos constitui-se como um dos principais meios de controle da 

sífilis. A gestante com VDRL reagente requer dos profissionais de saúde 

habilidades e competências necessárias para o acompanhamento (ANDRADE 

et al., 2011).  

Para a realização de um pré-natal apropriado é necessário a capacitação 

técnica dos profissionais que realizam o acompanhamento das gestantes, 

especialmente na atenção primária em prol da prevenção da Sífilis congênita, e 

consequentemente da melhora dos indicadores de morbimortalidades materna 

e fetal. O acompanhamento pré-natal na atenção primária é realizado por médico 

e enfermeiro que devem trabalhar de forma integrada, dividindo a periodicidade 

das consultas (ANDRADE et al., 2011). De acordo com o Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN 2002), o enfermeiro tem autonomia para realizar 

consultas, podendo solicitar alguns exames e prescrever medicamentos dentro 

dos Programas de Saúde Pública.  

Além disso, qualidade da assistência à gestação e parto é um importante 

determinante na redução das taxas de transmissão vertical da sífilis e o controle 

da doença tem como fundamento a triagem (MAGALHÃES et al., 2013). 

É importante ressaltar que a sífilis congênita pode ser considerada um claro 

indicador da qualidade da assistência à saúde no pré-natal, pois se a doença é 

diagnosticada e o tratamento da gestante e do parceiro é realizado de forma 

adequada durante o pré-natal, consegue-se assim reduzir a incidência desse 

agravo (SAAB, 2009). 
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De modo geral, sabe-se que a diminuição da transmissão vertical da sífilis  

congênita depende de muitas ações relacionadas às políticas públicas de saúde 

materno-infantil e da melhoria da assistência de pré-natal (SARACENI et al., 

2007). É necessário levar em consideração, que a gestante deverá ser sempre 

orientada e estimulada a realizar o pré-natal com qualidade, garantindo a mãe e 

principalmente ao bebê uma vida sem sequelas (MACEDO et al., 2009). 

Araújo et al., (2006) objetivam seu artigo na análise da assistência pré-

natal, relacionando-a com a ocorrência de 46 casos de recém-nascidos com 

diagnóstico confirmado de sífilis congênita (por VDRL reagente confirmado com 

FTA-Abs e/ou sintomas sugestivos). Foram pesquisados dados maternos como 

escolaridade, estado civil, cuidados de pré-natal, a fim de ser realizada uma 

análise epidemiológica sobre o perfil das mães com sífilis. 

Segundo características maternas e ano de diagnóstico 2004, o Ministério 

da Saúde descreve os casos notificados de sífilis congênita: a maioria possuía 

de 20 a 29 anos (55,7% - 1234 casos), 81,3% (1805 gestantes) realizou pré-

natal, 60,8% (1097 gestantes) teve o diagnóstico de sífilis durante a gravidez, e 

apenas 15,3% (276) dos parceiros foram tratados (BRASIL, 2006b). 

Em seu estudo, Araújo et al., (2006) constatam a associação do baixo nível 

sócio- econômico com a baixa escolaridade, e que esta está relacionada com a 

falta de conhecimentos sobre DSTs e a importância dos cuidados no pré-natal. 

A maioria das mães possuía apenas primeiro grau incompleto. A amostra 

estudada não encaixa mães adolescentes como a maioria, já que 74,0% tinham 

mais de 20 anos de idade, apesar de essa fase ser considerada como de risco 

para contaminação por DSTs (BRASIL, 1997). 

Ressalta-se a quantidade de mães com pré-natal incompleto por início 

tardio ou não comparecimento às consultas nos diversos dados analisados por 

Araújo et al (2006). Donalísio, Freire e Mendes (2007) identificaram em seu 

estudo pontos vulneráveis na assistência obstétrica e neonatal na microrregião 

de Sumaré, São Paulo, investigando os 45 casos de sífilis congênita notificados 

nesta região nos anos de 2003 a 2005. Identificou-se atraso no diagnóstico 

sorológico não treponêmico durante o pré- natal, falhas no tratamento das 

gestantes infectadas e seus parceiros como as já citadas, além de dados 

precários nas fichas de notificação e nos prontuários hospitalares a respeito de 

tratamento materno e do parceiro. 
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O Ministério da Saúde preconiza a realização de, no mínimo, seis consultas 

de pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no 

segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação (BRASIL, 2005a). No 

estudo de Donalísio, Freire e Mendes (2007), 39 puérperas (86,7%) referiram 

pré-natal, mas 23 (59%) tiveram menos de cinco consultas registradas. 

Araújo et al (2006) observam um fato mais chocante: apenas pouco mais 

da metade das gestantes pesquisada no estudo fizeram o teste sorológico 

(VDRL) na gestação, porém apenas algumas o repetiram no terceiro trimestre, 

também conforme recomendações do Ministério da Saúde (BRASIL, 2005a), 

dado que aponta para falhas na assistência pré-natal. Donalísio, Freire e Mendes 

(2007) também observam o mesmo fato: 27 gestantes (60%) tiveram VDRL 

solicitado no primeiro trimestre de gestação, enquanto apenas 9 (20%) 

realizaram o VDRL no primeiro e terceiro trimestres. 

Para o ano de 2011 o Ministério tem como meta aumentar o percentual de 

gestantes testadas no pré-natal de 69,2% para 90% (BRASIL, 2007b). Sem um 

pré- natal adequado, não há a realização da rotina para diagnóstico da sífilis e 

sua intervenção precoce, demonstrando o desconhecimento ou em diversas 

ocasiões o simples esquecimento dos profissionais do tamanho da necessidade 

de se rastrear a doença no pré-natal, revelando a baixa qualidade da assistência 

à gestante e ao seu feto. 

Sugere-se também a presença de promiscuidade, pela provável 

contaminação da mulher pelo seu parceiro, já que das 46 estudadas, 78,3% 

eram casadas, e destas, 87% tiveram relação sexual apenas com seu parceiro 

durante a gestação (ARAÚJO et al., 2006). Infidelidade conjugal (tanto do marido 

quanto da mulher) aparece entre os relatos documentados por Silva e Santos 

(2004), que objetivam seu estudo na identificação do conhecimento materno 

sobre sífilis e na análise de seus sentimentos em relação à transmissão vertical, 

através de entrevistas com puérperas. Como pode ser visto no relato a seguir: 

“[...] como tive uma discussão com ele [marido], resolvi sair com um companheiro 

da minha igreja. [...] peguei a sífilis foi desse companheiro, porque meu marido 

fez o exame e deu negativo” (SILVA E SANTOS, 2004, p. 396). 

A ausência de homens na unidade básica é enfatizada por Saraceni e Leal 

(2003), devido às características de um atendimento em atenção primária focado 

à saúde materno-infantil, o que traduz o não tratamento deles em casos de 
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DSTs/AIDS e portanto proporcionando risco de reinfecção das mulheres e a 

baixa procura dos homens por serviços de saúde. 

Figueiredo et al., (2001) descrevem em seu estudo intercorrências que 

culminaram em um caso de sífilis congênita como negligência da mãe, ausência 

de profissional na Unidade Básica de Saúde (UBS), omissão da UBS não 

realizando busca ativa do caso, erro no diagnóstico médico do exame realizado 

em um hospital escola, demora do resultado do VDRL do recém-nascido 

(disponível somente após a alta). Os relatos do estudo de Donalísio, Freire e 

Mendes (2007) contam ainda com a periculosidade da região onde as puérperas 

moram, impossibilitando-as de sair para ir até o posto de saúde e falta de 

penicilina neste serviço. 

Culpabilização materna e revolta aparecem também nos relatos de Silva e 

Santos (2004), no momento em que as mães têm a notícia do diagnóstico dos 

seus bebês, sendo necessária a permanência de seus filhos no hospital por no 

mínimo 10 dias a mais que o previsto para tratamento com antibioticoterapia 

endovenosa (EV). Fraga e Pedro (2004) comenta que “emocionalmente, 

qualquer mãe poderá culpar-se por qualquer doença, por prematuridade, por 

marcas de nascença ou por qualquer defeito que possa aparecer ao bebê”. 

Apesar de sentir pena de seus filhos por estarem internados, sendo picados e 

manipulados, Fraga e Pedro (2004) narram que as mães relacionam a cura de 

seu bebê ao tratamento que ele está recebendo, acreditando que o tratamento 

trará a recuperação. 

Muitas mães desconhecem a doença devido a não realização do pré-natal, 

não realização do VDRL, ou ter realizado e não buscado o resultado, ou 

começado o tratamento e não ter terminado, por não acreditarem na transmissão 

vertical. É comprovado o desconhecimento delas quanto à gravidade da DST e 

de sua transmissão vertical (SILVA E SANTOS, 2004). Entre os relatos deste 

estudo surge também o desconhecimento de que em apenas uma única relação 

sexual desprotegida possam adquirir alguma DST. Intercorrências como estas 

apresentadas exprimem o que acontece com grande parte da população: o 

desconhecimento da doença, necessidade e possibilidade de tratamento 

somadas à deficiência na qualidade do atendimento prestado pelo serviço 

público (FIGUEIREDO et al., 2001). 
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Por não apresentarem nenhum sinal ou sintoma que indicasse recorrência 

ou permanência da sífilis, as puérperas entrevistadas por Silva e Santos (2004) 

informam que se sentiam curadas. A doença diversas vezes não é vista como 

problema, já que freqüentemente passa despercebida por ser assintomática, o 

que dificulta o tratamento. Saraceni et al., (2005) comentam a questão da difícil 

identificação de portadores de sífilis, já que os assuntos DST e sexualidade 

costumam ser encobertos e igualmente pelo fato de a doença passar por 

invisível, principalmente em sua fase latente e por desaparecimento espontâneo 

de suas lesões. Ressalta-se o risco de transmissão vertical se houver falha no 

recebimento de uma única dose. Silva e Santos (2004) relatam a problemática 

de essas mulheres receberem apenas 2 doses em alojamento conjunto e serem 

obrigadas a se deslocar a um posto de saúde com um recém-nascido a fim de 

completar seu tratamento. É papel da enfermagem investir no acompanhamento 

dessas mulheres, além de garantir o recebimento da última dose e realização de 

exame sorológico posterior para garantir o resultado do tratamento. 

Saraceni e Leal (2003) avaliaram em seu estudo a efetividade das 

campanhas contra a sífilis congênita, objetivando dar visibilidade à doença e 

capacitar os profissionais de saúde no manejo do agravo, utilizando-se da 

comparação entre as gestantes e seus conceptos, rastreados pelos sistemas de 

informação em saúde, que compareceram à campanha contra os que não 

compareceram. As autoras explicam que o início da realização das campanhas 

de saúde contra a sífilis congênita teve origem no aumento da incidência da 

doença no Rio de Janeiro. A campanha de 1999 captou 9.428 gestantes, cerca 

de um quinto das que faziam pré-natal em unidades de saúde municipais. Já no 

ano 2000, foi registrado um declínio de 21,3% no número de mulheres grávidas 

captadas, somando-se um total de 7.413 gestantes. 

Saraceni e Leal (2003) como os outros autores apresentam uma análise 

de dados epidemiológicos como escolaridade e faixa etária, comparando as 

gestantes presentes nas campanhas contra as ausentes. Mostram que, ao 

contrário dos outros estudos, as presentes (que constituíram a grande maioria) 

continham um melhor nível de escolaridade, compareceram a mais consultas de 

pré-natal e detectaram a doença na gravidez com os dois exames VDRL (no 

primeiro e terceiro trimestre), baixando o número de resultados reagentes no 
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momento do parto e a quantidade de natimortos, prematuros e óbitos neonatais, 

mesmo que esta quantidade não tenha representação significativa. 

Os estudos sugerem nova forma de comunicação na educação em saúde 

da mulher, recém-nascido e família. As enfermeiras precisam estar à disposição 

da clientela, adequar-se aos valores culturais dela para compreender suas reais 

necessidades, afastando-se do modelo biomédico, enfatizando a abordagem 

humanística e holística nas intervenções de enfermagem (SILVA e SANTOS, 

2004) e promovendo políticas públicas mais abrangentes. Deve-se dar ênfase 

ao uso de abordagem preventiva, reforçando o uso de preservativos para o 

homem e a mulher, sem desenvolver preconceitos, estereótipos ou discernir o 

que é certo e o que é errado. Transformar atendimento em acolhimento, 

estabelecendo vínculo de confiança. Certamente a abordagem influenciará 

diretamente na cura. Além disso, explorar mais se são os profissionais de saúde 

que não estão conseguindo demonstrar a importância do tratamento. Oferecer 

exames sorológicos não apenas quando a mulher estiver grávida, mas também 

em consultas ginecológicas (SILVA e SANTOS, 2004). 

Entretanto Viana Filho et al., (2020) ressaltam que a frequente rotatividade 

de profissionais de saúde pode ocasionar perda de vínculo com o paciente, 

comprometendo, assim, a qualidade e longitudinalidade do cuidado. A 

rotatividade não é uma causa, mas sim consequência de fatores relacionados à 

organização da gestão, como a carga horária elevada, a baixa remuneração, a 

sobrecarga de trabalho gerada pelo excesso de usuários vinculados a uma 

equipe de saúde e a infraestrutura. No caso da sífilis congênita isso é ainda mais 

prejudicial, pois tanto acarreta prejuízos na condução do caso no pré-natal como 

posteriormente do acompanhamento da criança. 

Saraceni e Leal (2003) retratam a magnitude da subnotificação dos casos 

de sífilis nos sistemas de informação em saúde, demonstrando falhas na 

vigilância epidemiológica, pois nem todas as gestantes que estiveram presentes 

nas campanhas dos dois anos estavam notificadas nestes sistemas. Os casos 

acabam sendo notificados nas maternidades, refletindo maior conscientização 

destes estabelecimentos, visando corrigir as falhas. Embora seja uma doença 

de notificação compulsória, informações sobre sua incidência ainda são 

precárias e de pouca credibilidade em razão da subnotificação de casos. A 

vigilância epidemiológica evidencia a subnotificação de casos por parte do 
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serviço hospitalar e da rede básica e incongruências entre dados captados pelo 

hospital e os coletados no pré-natal (DONALÍSIO, FREIRE e MENDES, 2007). 

Pode-se relacionar a subnotificação de casos a pouca importância dada por 

parte dos profissionais que realizam o pré-natal; através da notificação 

compulsória é que se conhece a magnitude exata da doença (ARAÚJO et al., 

2006). 

Saraceni e Leal (2003) definem a sífilis congênita como evento sentinela e 

os hospitais como unidades sentinela, pois sua ocorrência serve à identificação 

de pontos frágeis no atendimento e encaminhamento dos pacientes, revelando 

falhas na atenção à saúde da gestante relacionadas ao diagnóstico, tratamento, 

investigação e notificação, além de ser um marcador entre adultos na 

comunidade. O evento sentinela revela despreparo das equipes de saúde diante 

de resultado positivo e dificuldades para pronta informação do resultado do 

exame, significando baixa qualidade na assistência pré-natal. 

Os profissionais devem ser capacitados como ferramentas estratégicas,  

sendo sensibilizados almejando a eliminação do agravo. Reafirmam as 

campanhas como instrumentos de políticas públicas de saúde, possíveis 

agentes transformadores, uma vez que os atos de rotina de pré-natal não estão 

resolvendo o problema da sífilis congênita (SARACENI e LEAL, 2003). 

Marcondes (2004) sugere a participação da população em atividades 

sistemáticas e permanentes, dentro dos próprios serviços de atendimento, 

favorecendo a criação de vínculos entre o serviço e os usuários; além do mais, 

caracterizando uma participação mais criativa e realizadora para as pessoas. 

Se a rede de cuidados não for capaz de detectar e tratar a sífilis na mulher 

gestante, terá mais uma oportunidade de o fazer no momento do parto, e o que 

é mais importante nesta etapa, poderá constatar a transmissão vertical da sífilis  

e tratar os recém-nascidos infectados para evitar a manifestação da doença ou 

reduzir suas seqüelas (DONALÍSIO, FREIRE e MENDES, 2007). 

 

3.4 SÍFILIS NA GESTAÇÃO 
 

O Ministério da Saúde define a sífilis como sendo o resultado da 

disseminação hematogênica do treponema pallidum da gestante infectada, não 
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tratada ou inadequadamente tratada, para o feto por via transplacentária em 

qualquer momento do período gestacional (BRASIL, 2007). 

A inclusão da sífilis na gestação como infecção sexualmente transmissível 

de notificação compulsória justifica-se por sua elevada taxa de prevalência e 

elevada taxa de transmissão vertical, que varia de 30 a 100% sem o tratamento 

ou com tratamento inadequado (IT, 2008). 

A partir do ano de 2005 a sífilis na gestante se tornou um agravo de 

notificação compulsória com a publicação da Portaria MS/SVS n° 33 de 14 de 

Julho de 2005, com o objetivo de identificar os casos existentes subsidiando 

ações de prevenção e controle da mesma; além de conhecer o perfil 

epidemiológico e suas tendências (SARACENI; DOMINGUES; VELLOZO et al., 

2007). 

Dentre as várias doenças que podem ser transmitidas durante o ciclo 

gravídico-puerperal, a sífilis é a que possui as maiores taxas de infecção através 

da transmissão vertical, variando de 70 a 100% nas fases primária e secundária, 

e reduzindo-se para 30% nas fases latente tardia e terciária da infecção materna 

(COSTA et al., 2013). A principal via de transmissão da sífilis é a sexual, 

entretanto, a mulher portadora da bactéria durante a gestação pode transmitir 

para o feto durante todo o período gestacional (transmissão vertical).  

O resultado da contaminação do feto pode ser o abortamento, óbito fetal 

e morte neonatal estão presentes em aproximadamente 40% das crianças 

infectadas a partir de mães não tratadas, ou o nascimento de crianças com sífilis  

(sífilis congênita) (BOLETIM SÍFILIS 2018; BRASIL, 2015b). A gravidade da 

sífilis congênita deve-se ao fato de a infecção transplacentária ser maciça 

(COSTA et al., 2013; COSTA et al, 2010). 

Deste modo, é considerado caso de sífilis na gestação, 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 (MACHADO; 

TERRA, 2015). E ocorre quando a gestante, acometida por sífilis, deixa de ser 

tratada ou é tratada inadequadamente e transmite a doença para o feto é o 

segundo tipo de Sífilis mais detectado (BRASIL, 2015b; MACHADO; TERRA, 

2015). 
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A transmissão vertical (intrauterina) é a maior via de transmissão da Sífilis  

de gestantes para o feto, é vem alcançando taxa de transmissão de até 80%, 

podendo também a transmissão ocorrer durante a passagem do feto pelo canal 

do parto (BRASIL, 2015b).  

Quanto mais antiga for a doença materna, menor será o risco de 

transmissão para o feto. A Sífilis congênita pode ser transmitida por uma 

gestante portadora de Sífilis anterior à gravidez ou pela infecção contraída 

durante a mesma. A cada gravidez sucessiva não tratada, a chance de 

transmissão vai se reduzindo, contudo, o risco pode não ser suprimido por 

completo, persistindo a cada gestação (COSTA et al., 2010; MACHADO; 

TERRA, 2015).  

O estágio da Sífilis na mãe e a duração da exposição fetal influenciam a 

probabilidade da infecção fetal, onde a transmissão é maior quando a mulher 

apresenta Sífilis primária ou secundária durante a gestação (MACHADO e 

TERRA, 2015).  

A infecção fetal provoca de 30-50% de morte in útero, parto pré-termo ou 

morte neonatal (BRASIL, 2015b) e ainda pode ocasionar desenvolvimento da 

doença nos conceptos (sífilis congênita precoce e tardia). Embora as 

manifestações clínicas da sífilis em gestantes sejam, similares às das não 

gestantes, nem sempre o diagnóstico clínico é possível nas grávidas, pois 

poucas vezes as lesões genitais são encontradas e, quando são, podem ser 

confundidas com outras ulcerações. De qualquer forma, a gravidez em si não 

altera o curso natural da doença (MACHADO; TERRA 2015; SILVA et al., 2020). 

Segundo Botelho (2008), geralmente as complicações perinatais mais 

comuns da doença são a prematuridade, diminuição do crescimento intra-

uterino, abortamento e óbito fetal. Algumas vezes também pode ocorrer a 

contaminação perinatal secundária ao contato do feto com lesões infectantes da 

mãe, a ingestão do líquido amniótico, justificaria assim o aparecimento de 

manifestações tardias de sífilis congênita após o parto de crianças que se 

apresentaram soronegativas ao nascimento. 

A pesquisa de sífilis durante a gestação é obrigatória. O rastreamento 

neonatal recomendado consiste na realização do VDRL na primeira consulta de 

pré-natal e a repetição do exame entre 32 e 36 semanas somente nas gestantes 

com riscos de contrair sífilis. Na ausência do teste confirmatório, considerar para 
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diagnóstico as gestantes com VDRL reagente, em qualquer titulação, desde que 

não tratadas anteriormente de forma adequada (BRASIL, 2010; SILVA et al., 

2020; 2021).  

 

 

Fonte: Sinan e Sinac/ Programa Estadual de IST/Aids/HV/DGCDA/SESV/SES-PE 

* Dados atualizados em 09/08/2018, sujeito a alteração (BOLETIM SÍFILIS 2018).  

Figura 2- Casos e taxas de detecção (por 1000NV) de sífilis em gestantes 

segundo ano de notificação, no estado de Pernambuco, 2005 a 2017*. 
 

No período de 2005 a 2017, foram notificados 8.188 casos de sífilis em 

gestantes (Figura 2). Observando-se, nesse período, um aumento de 507,14% 

no número de notificações. A taxa de detecção também se mostra em ascensão, 

com uma média de 4,49 casos cada 1.000 NV no período, partindo de 1,75 em 

2005 para 11,89 (por 1.000NV) em 2017 (BOLETIM SÍFILIS 2018). 

Com relação à faixa etária destas gestantes, o Boletim SÌFILIS (2018) 

revela que, as que tinham idade entre de 20 a 29 anos foram as mais acometidas, 

representando 53,11% (4.349) dos casos de Pernambuco. Apesar de não ser a 

maior população, a faixa etária de 10 a 19 anos, concentrou 25,62% dos casos. 

O Boletim revela ainda que em relação à raça/cor, as gestantes pardas 

apresentaram maior representatividade na pesquisa, com 70,94%, seguida das 

brancas com 17,36% dos casos. Além disso, 62,75% das gestantes tinham 

apenas o ensino fundamental incompleto, e 16,0% o ensino médio completo. 

Tais dados do estado apontam para a necessidade de se adequar as políticas 

públicas para esta realidade. 

O número de casos de sífilis congênita é expressivo. No Brasil, em 2005, 

foram notificados e investigados 5.792 casos de sífilis congênita em menores de 
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um ano de idade; 78% das mães haviam realizado pré-natal e dessas, 56% 

tiveram o diagnóstico de sífilis durante a gravidez. Entretanto, apenas 13,3% 

tiveram os seus parceiros tratados concomitantemente. Desconsiderando o 

número significativo de casos subnotificados, tais indicadores podem refletir a 

baixa qualidade do pré-natal no Brasil e/ou a pouca importância que os 

profissionais de saúde têm dado ao diagnóstico e ao tratamento da sífilis, 

principalmente na gravidez (COSTA 2013; SILVA et al., 2020). 

 

3.5 DIAGNÓSTICO 
 

 

A sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica da 

bactéria Treponema pallidum da gestante infectada não tratada ou 

inadequadamente tratada para o concepto por via transplacentária (transmissão 

vertical), havendo probabilidade de transmissão direta pelo contato do recém-

nascido com lesões genitais no canal de parto. Esses fatores poderão acarretar 

prematuridade, aborto, natimorto ou óbito neonatal, bem como sífilis congênita 

sintomática ou assintomática ao nascimento (AVELLEIRA; BOTTINO, 2006). 

O diagnóstico laboratorial da sífilis e a escolha dos exames laboratoriais 

mais adequados deverão considerar a fase evolutiva da doença (AVELLEIRA; 

BOTTINO, 2006). O diagnóstico da sífilis pode ser realizado pela visualização 

direta do treponema em campo escuro ou imunofluorescência direta, sendo tais 

técnicas indicadas na sífilis primária, e em algumas lesões da fase secundária 

(lesões mucocutâneas) e na sífilis congênita recente, pois os testes sorológicos 

podem ser negativos neste estágio (DAMASCENO et al., 2014; AVELLEIRA; 

BOTTINO, 2006). 

A utilização da sorologia poderá ser feita a partir da segunda ou terceira 

semana após o aparecimento do cancro, quando os anticorpos começam a ser 

detectados (AVELLEIRA; BOTTINO, 2006). 

As provas sorológicas são as mais utilizadas no diagnóstico da sífilis e 

dividem-se em: testes não treponêmicos, que são utilizados no diagnóstico e 

seguimento pós-tratamento, dos quais fazem parte o VDRL (Venereal disease 

research laboratory) e o RPR (Rapid plasma reagin), e os testes treponêmicos, 

válidos para confirmação da infecção, que incluem o FTA-ABS (Fluorescent 
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treponemal antibody absorption- técnica de anticorpos fluorescentes) e TPHA 

(Treponema pallidum hemagglutination assay) (DAMASCENO et al., 2014).  

O T. pallidum no organismo promove o desenvolvimento de dois tipos de 

anticorpos: as reaginas (anticorpos inespecíficos IgM e IgG contra cardiolipina),  

dando origem aos testes não treponêmicos, e anticorpos específicos contra o T. 

pallidum, que originaram os testes treponêmicos. Os testes não treponêmicos  

são úteis para triagem em grupos populacionais e monitorização do tratamento, 

enquanto os treponêmicos são utilizados para confirmação do diagnóstico 

(AVELLEIRA; BOTTINO, 2006). 

Além destes, o imunoensaio enzimático (EIA) vem se tornando popular 

nos Estados Unidos como exame para rastreamento e poderá substituir os testes 

não treponêmicos para esse fim. É mais específico que o RPR e mais sensível 

que o FTA-ABS para infecções passadas (DAMASCENO et al., 2014). Os testes 

EIA  e Western-blot são confirmatórios. O EIA é um teste alternativo que combina 

o VDRL com TPHA. O processo laboratorial é automatizado e apresenta leitura 

objetiva dos resultados. O Western-blot identifica anticorpos contra 

imunodeterminantes IgM e IgG de massas moleculares (15kDa, 17kDa, 44kDa 

e 47kDa). Por enquanto, esses testes vêm demonstrando alta sensibilidade e 

especificidade em todas as fases da sífilis, mas estão sendo mais utilizados em 

projetos de pesquisa (AVELLEIRA; BOTTINO 2006). 

A técnica de PCR é pouco empregada na prática, porém pode ser 

aplicada, sobretudo, nas lesões de sífilis primária, congênita e neurossífilis. O 

Western-blot é outro teste ainda sem aplicação rotineira (DAMASCENO et al., 

2014). 

Os testes não treponêmicos são testes de floculação quantitativa e seus 

títulos estão relacionados à atividade da doença e são utilizados no 

acompanhamento do tratamento. Já os testes treponêmicos são qualitativos e 

aferem a presença de anticorpos contra os antígenos de superfície do agente 

etiológico. Esses testes não se relacionam com a atividade da doença e não são 

úteis para detectar a reinfecção. Permanecem positivos por toda a vida e, 

quando negativos, excluem infecção prévia (DAMASCENO et al., 2014; 

AVELLEIRA; BOTTINO, 2006). 

Damasceno et al., (2014) ressalta que o diagnóstico de sífilis na gestação 

no Brasil pode ser feito utilizando-se teste não treponêmico de floculação do tipo 
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VDRL, para triagem. Em caso de positividade, recomenda-se a confirmação 

diagnóstica com teste treponêmico por aglutinação de partículas (TPHA) ou teste 

fluorescente por absorção de anticorpos (FTA-Abs). Se o VDRL é reagente, e o 

teste treponêmico não reagente, trata-se de falso positivo, fato que ocorre em 

até 30% dos casos, após a confirmação por teste treponêmico. O teste 

treponêmico FTA-Abs não deve ser realizado em recém-nascidos, pois o teste 

pode resultar em falsos negativos (SONDA et al., 2013). 

Também pode ser utilizado o teste rápido por tiras de imunocromatografia 

treponêmico, exame simples que pode ser realizado ambulatorialmente, com 

sangue total ou gota obtida da ponta do dedo, sendo vantajosa a sua utilização 

em lugares sem recursos laboratoriais, obtendo-se o diagnóstico em até 20 

minutos (DAMASCENO et al., 2014). A sensibilidade e a especificidade do teste 

são de mais de 90% e mostraram-se superiores às do RPR nos estudos 

preliminares (AVELLEIRA; BOTTINO, 2006). 

Além disso, em caso de positividade para sífilis na gestação, além do 

tratamento e o acompanhamento sorológico, a enfermeira deve realizar a 

notificação, e investigação, prestando então, uma assistência qualificada no pré-

natal e que possibilita a prevenção da transmissão vertical. O pré-natal constitui-

se enquanto espaço de cuidado favorável à prevenção da sífilis congênita, no 

entanto gestantes apresentam consultas de pré-natal e exames abaixo do 

preconizado (BECK; SOUZA, 2018). 

 

3.6 A SÍFILIS ANTES DA PENICILINA 

 
A sífilis era ainda no início do século XX uma doença temida por médicos 

e pacientes. Em um breve histórico sobre a sífilis, foi possível observar que a 

primeira epidemia da doença de que se tem registro ocorreu na Europa no final 

do século XV. Nessa época a doença ainda não era conhecida e os médicos não 

sabiam exatamente que tipo de enfermidade seria aquela. O nome sífilis surgiu 

em 1530, em um poema escrito por Girolamo Fracastoro, de Verona, intitulado 

Syphilis sive morbus gallicus. Contudo, o termo sífilis como definição de um 

quadro patológico começou a ser usado somente no final do século XVIII. Os 

primeiros relatos da doença surgiram em 1495, na Batalha de Fornovo, quando 
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médicos venezianos que serviam no front relataram e registraram aspectos 

clínicos de soldados que apresentavam lesões parecidas com grãos de milho na 

glande e no prepúcio, pústulas em várias regiões do corpo e fortes dores nos 

membros superiores e inferiores (VÁZQUEZ 2018). 

A pesquisadora portuguesa Cristiana Bastos (2011) tratou do contexto 

social da sífilis em Portugal entre o fim do século XIX e as primeiras décadas do 

século XX. Nesse texto, Bastos analisa com mais centralidade a figura das 

prostitutas, muitas vezes chamadas de “sacerdotisas do vício”, que 

frequentavam o famoso “Hospital do Desterro”, um centro médico que recebia 

muitos pacientes “sifilíticos”. Bastos aponta que a prostituição era tolerada em 

Portugal no período, todavia, as prostitutas eram submetidas a uma série de 

fiscalizações no âmbito médico--jurídico, com vistas a controlar a epidemia de 

sífilis. 

Segundo Bastos (2011), como não haviam remédios e substâncias muito 

eficientes para o tratamento, as prostitutas eram submetidas à inspeção semanal 

da polícia sanitária. Caso a prostituta fosse diagnosticada com a doença, era 

obrigada a ficar numa espécie de enfermaria-prisão. O Hospital do Desterro era 

frequentado pelas camadas sociais mais baixas da cidade de Lisboa e era 

bastante procurado por este grupo social para o tratamento da sífilis. Em outro 

trabalho que aborda novamente a questão da sífilis em Portugal no início do 

século XX, desta vez destacando a filantropia e o atendimento do Hospital do 

Desterro, a autora destaca a figura de um importante médico filantropo 

português, Tomaz de Mello Breyner (1866-1933). 

Ao longo de sua carreira, Breyner foi lutando por uma articulação melhor 

entre a consulta externa e os internamentos; pela melhoria das condições de 

internamento, pedindo verbas aos poderes públicos mas não hesitando em 

recolher à caridade [...] e pela elevação do nível de cuidados clínicos, dialogando 

com colegas internacionais e trazendo-os a visitar o hospital do Desterro sempre 

que havia ocasião em janeiro de 1903, com a visita de Brissard, e em abril de 

1906, com os diversos especialistas que se deslocaram ao Congresso 

Internacional de Medicina em Lisboa (VÁZQUEZ 2018; BASTOS, 2015). 

Bastos (2011) analisou vasta documentação do hospital compreendendo 

um período entre fins do século XIX e primeiras décadas do século XX. Essa 

análise constatou que a clientela do Dr. Breyner era oriunda majoritariamente 
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das camadas menos favorecidas, mas, destaca que a Sífilis não estava restrita 

a essa camada da população. Foi um mal que se alastrou em toda teia social no 

início do século passado e chegou a contaminar famílias inteiras (VÁZQUEZ, 

2018). 

Em relação à sífilis e à contaminação de bebês, Bastos (2015) relata 

apenas um caso. No bairro lisboeta de Alfama, uma família inteira teria se 

contaminado devido à prática, bastante comum no período, de ceder o bebê para 

ser amamentado por outra mulher que não a progenitora. Uma vizinha infectada 

teria amamentado o bebê da família. Em seguida, o bebê teria infectado a própria 

mãe, novamente pela amamentação. A avó também foi infectada, pois teria 

levado à boca uma colher que estava alimentando o “bebê sifilítico”. Assim, as 

mulheres da família, todas infectadas, teriam contaminado seus maridos e 

também uma outra netinha (BASTOS, 2015). É interessante notar que o médico 

português, em suas anotações, registra as formas de tratamento familiar neste 

caso. Porém, junto às anotações clínicas também foram encontradas anotações 

de cunho moral, pois Breyner registra sua dúvida sobre como realmente a sífilis  

entrou na família. Ele questiona a versão da contaminação via amamentação e 

coloca em xeque a moral familiar, tanto no que se refere aos homens como às 

mulheres (VÁZQUEZ, 2018). 

Carrara (1996), ao realizar estudo sobre os aspectos históricos da luta  

contra a sífilis no Brasil, também encontrou na documentação médica, ao 

destacar as teses da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, acentuado 

discurso que mesclava aspectos clínicos e terapêuticos com a moralidade. Nas 

palavras de Carrara, vários médicos irão apontar o “abuso dos atos sexuais” 

como causa imediata e suficiente dos males venéreos [...] a sífilis operava ainda 

como sinal visível, símbolo natural da conduta moral. O seu caráter de estigma 

da imoralidade de um indivíduo, de uma sociedade, ou de uma época, por algum 

tempo parece ter encontrado sua fundamentação científica nos fenômenos da 

irritação e da inflamação, que, simbolicamente, não deixavam de materializar, no 

organismo, o ardor em que se consumia a alma: o descontrole e o excesso 

percebidos na conduta sexual (VÁZQUEZ, 2018). 

Embora o discurso moral e o estigma social permanecessem fortemente 

fortalecidos de maneira a excluir os “sifilíticos”, algumas modificações nas formas 

de tratamento da doença ocorreram nos primeiros anos do século XX. O 
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mercúrio era amplamente usado antes do século XX com o intuito de se fazer 

“expelir o veneno da sífilis” através de intensas diarreias, sudoreses ou mesmo 

salivação excessiva, provocadas pela intoxicação que o medicamento provocava 

no organismo (CARRARA, 1996).  

Avelleira e Bottino (2006) relatam que o mercúrio, arsênico, bismuto e 

iodetos foram inicialmente utilizados na tentativa de tratar a sífilis, mas 

mostraram baixa eficácia, toxidade e dificuldades operacionais. Também 

mostraram pouca eficácia tratamentos que, inspirados na pouca resistência do 

T. Palllidum ao calor, preconizavam o aumento da temperatura corporal por 

meios físicos como banhos quentes de vapor ou com a inoculação de plasmódios 

na circulação (malarioterapia) (Anexo C- Figura 2) (VÁZQUEZ 2018; AVELLEIRA 

e BOTTINO, 2006). 

Com o passar do tempo e a crescente preocupação com o aumento dos 

casos mobilizou o trabalho de médicos e cientistas, entre eles, Paul Erlich na 

Alemanha, que em 1909, após 605 tentativas de modificar o arsênico, sintetizou 

um composto com o nome de “Salvarsan”, mais conhecido como a “bala mágica” 

ou composto “606”, que reduzia os efeitos da doença no organismo. E provocou 

maior entusiasmo na luta contra a sífilis em geral e também contra a sífilis  

gestacional. Historicamente, que foi denominado composto 606 ou salvarsan, o 

primeiro quimioterápico da história da medicina, ver anexo 3. (BASTOS, 2015; 

AVELLEIRA; BOTTINO, 2006; CARRARA, 1996). 

Segundo Carrara (1996), alguns anos mais tarde, a mesma equipe alemã 

desenvolveu o “914”, que seria uma versão menos tóxica do composto. Recebeu 

o nome comercial de “neo-salvarsan”, e representou uma esperança maior para 

pacientes, principalmente para gestantes que, ao usarem a versão 606,  

expunham-se os seus fetos aos danos da intoxicação. Médicos brasileiros, 

como, por exemplo, Afrânio Peixoto, chegaram a afirmar em 1913 que, após as 

descobertas alemã, no espaço de cinquenta anos a sífilis estaria erradicada. 

Contudo, as seguidas aplicações intravenosas dos novos medicamentos nem 

sempre curavam. Constatou-se, na maioria dos casos, que tinham a capacidade 

de cicatrizar as feridas contagiosas provocadas pela doença, mas não 

promoviam a cura em si. Isto acabou por conferir ao arsênio e posteriormente ao 

bismuto um caráter mais profilático do que terapêutico (VÁZQUEZ 2018; 

CARRARA, 1996).  
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Em 1928, a descoberta do poder bactericida do fungo Penicilium notatus, 

por Fleming, modificou a história da sífilis e de outras doenças infecciosas. A 

penicilina age interferindo na síntese do peptidoglicano, componente da parede 

celular do T. pallidum. O resultado é entrada de água no treponema, o que acaba 

por destruí-lo. Em 1943, Mahoney mostrou que a penicilina agia em todos os 

estágios da sífilis. A sensibilidade do treponema à droga, a rapidez da resposta 

com regressão das lesões primárias e secundárias com apenas uma dose são 

vantagens que permanecem até hoje. A penicilina continua como droga de 

escolha, e até o momento não foram documentados casos de resistência 

(AVELLEIRA; BOTTINO, 2006). 

Desta forma, percebe-se que médicos de diferentes partes do mundo, 

incluindo o Brasil, estavam empenhados em solucionar ou mesmo em amenizar 

os danos causados pela sífilis. A luta contra a doença não havia atingido 

resultados satisfatórios até 1910, e somente a partir do uso da “bala mágica” se 

pode afirmar que a medicina começou a dominar a sífilis, mas ainda com muitas 

ressalvas. Antes dessa data, o mercúrio era o medicamento mais utilizado. 

Todavia, sua eficácia era pífia e sua taxa de toxidade, alta. Como já apontado, 

em gestantes este medicamento era ainda mais danoso, chegando a não ser 

recomendado o seu uso por alguns médicos (VÁZQUEZ, 2018). 

A tese médica que este artigo apresenta teve sua defesa em 1913, ou seja, 

num contexto médico clínico no qual as soluções para a sífilis, em especial a 

sífilis gestacional, estavam começando a se modificar (VÁZQUEZ, 2018). 

 

3.7 TRATAMENTO  
 

O único medicamento indicado para o tratamento da sífilis em gestantes 

é a penicilina que apresenta 98% de eficácia na prevenção da sífilis congênita. 

Esse fármaco é capaz de agir em todos os estágios da doença e não há 

evidências de resistência do T. pallidum à penicilina. As gestantes devem 

receber o tratamento adequado com essa droga de acordo com a fase da doença 

e se alguma dose da medicação não for efetuada para a sífilis latente, deve-se 

reiniciar o esquema completo de tratamento. As gestantes que possuem alergia 
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à penicilina necessitam ser dessensibilizadas para que possam ser tratadas com 

essa droga (VIANA FILHO et al., 2020). 

Atualmente, Sonda et al., (2013) revelam que o tratamento da sífilis  

congênita dependerá de quatro fatores: identificação de sífilis na mãe, 

adequação ao tratamento, presença de evidências clínicas, laboratoriais e 

radiológicas no neonato e comparação da sorologia não-treponêmica materna e 

do neonato. 

O tratamento da gestante infectada pelo Treponema é igual ao de não 

gestantes e de acordo com o preconizado: penicilina benzatina IM na dose de 

2.400.000 UI (1.200.000 UI em cada glúteo), com uma aplicação na sífilis  

primária, duas na sífilis secundária e três na sífilis terciária, com intervalos 

semanais entre as aplicações. Qualquer outro tratamento é considerado 

inadequado para a prevenção da sífilis congênita. O tratamento com penicilina 

somente é considerado eficaz, tanto para a mulher quanto para o feto, se 

administrado com mais de 30 dias antes do parto (DAMASCENO et al., 2014). 

O tratamento com penicilina G cristalina na dose de 50.000 UI/Kg, por via 

endovenosa, de 12 em 12 horas nos primeiros 7 dias de vida e de 8 em 8 horas 

até completar 10 dias de vida, ou por penicilina G procaína 50.000 UI/Kg, dose 

única diária, por via intramuscular durante 10 dias está indicado nas seguintes  

condições: recém-nascido sintomático, com alteração clínica, sorológica, 

radiológica e/ou hematológica, cuja mãe com sífilis foi adequadamente tratada, 

ou cuja mãe com sífilis não foi tratada ou foi inadequadamente tratada 

(tratamento realizado com penicilina antes de 30 dias do parto, ou sem 

penicilina); e em recém-nascido de mães tratadas, que possuem VDRL maior 

que o materno, ou menor ou igual ao materno sem possibilidades de seguimento 

clínico, ambos os casos com alterações nos exames. Caso exista alguma 

alteração no líquor, em todos os casos, utiliza-se somente o esquema de 

penicilina G cristalina (SONDA et al., 2013). 

Sonda et al., (2013) complementa ainda que o tratamento com penicilina 

G benzatina, 50.000 UI/Kg, dose única, intramuscular, é indicada nas seguintes 

situações: recém-nascidos assintomáticos de mães incorretamente tratadas, ou 

de mães tratadas sem possibilidade de acompanhamento clínico, ambos os 

casos com exames e VDRL negativos; e em recém-nascidos, de mães tratadas, 

que possuem VDRL menor ou igual ao materno, com outros exames negativos. 
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E o tratamento com penicilina G cristalina, de 4 em 4 horas, é feito em crianças 

com mais de 1 mês de vida, com quadro clínico e sorológico compatível com 

sífilis congênita. Em qualquer tratamento, caso haja interrupção por 1 dia, este 

deverá ser reiniciado. 

Caso a gestante seja alérgica à penicilina, é recomendado que esta 

gestante seja dessensibilizada por meio da administração oral de penicilina V em 

diluições gradativamente menores e em volumes inversamente maiores, 

devendo ser realizada em ambiente hospitalar para melhor manejo de possíveis 

reações. A administração da penicilina parenteral deverá ser feita somente 30 

minutos após o término do processo de dessensibilização. Em casos de reações, 

a mesma deverá ser interrompida e deverá ser instituído um tratamento 

alternativo. O tratamento das gestantes alérgicas com estearato de eritromicina 

poderá levar à cura da gestante, mas não do feto. É feito na dose de 500 mg a 

cada 6 horas, por 15 dias na sífilis primária, secundária e latente precoce, ou 

durante 30 dias na sífilis latente tardia. É importante ficar atento à possibilidade 

de falência terapêutica nos casos de coinfecção pelo HIV (DAMASCENO et al., 

2014). Além disso, as gestantes com alergias confirmada e na impossibilidade 

de realizar a dessenbilisibilização durante a gestação, a mesma deverá ser 

tratada com ceftriazona (BRASIL 2015). 

Para o tratamento da neurossífilis a droga escolhida deve ser a penicilina 

cristalina pela capacidade de atravessar a barreira hemato-encefálica. A dose 

recomendada varia de 3 a 4.000.000UI, por via endovenosa, de quatro em quatro 

horas, no total de 18 a 24.000.000UI/dia por 10 a 14 dias (BECK; SOUZA 2018; 

AVELLEIRA; BOTTINO 2006). 

Quando o tratamento é feito na fase secundária da doença, é maior a 

possibilidade de ocorrência da reação de Jarisch-Herxheimer, devido à liberação 

maciça de antígenos treponêmicos mortos na circulação. Os sintomas mais 

comuns são calafrios, febre, dor de cabeça e dores musculares, que, em geral, 

aparecem 4-6 horas após a administração da penicilina benzatina. Na gestante,  

tal reação pode levar à morte fetal, indicando necessidade de acompanhamento 

rigoroso no tratamento das portadoras de sífilis secundária com títulos altos de 

VDRL. O tratamento durante o pré-natal pode resultar em falha em até 14% dos 

casos e ainda há a possibilidade de reinfecção, caso o parceiro não tenha sido 

tratado simultaneamente. Por isso, o seguimento pós-tratamento deve ser 
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realizado, segundo o Ministério da Saúde, com repetição da sorologia em 3, 6, 

9, 12 e 18 meses. Somente é Considerado cura quando há queda de três a 

quatro diluições no VDRL em relação à titulação inicial no prazo de um ano 

(DAMASCENO et al., 2014). 

Portanto, a ação mais consistente para controle da sífilis está na garantia 

de uma assistência ampla e de qualidade, possibilitando o diagnóstico precoce 

e o tratamento em tempo hábil. No Brasil, tem-se investido na ampliação da rede 

de atenção primária à saúde por meio da ESF como uma ampla rede para 

avançar na prevenção e no controle da sífilis e demais agravos à saúde.6 No 

Ceará, a vigilância epidemiológica da sífilis vem se estruturando e contribuindo 

para um acompanhamento mais efetivo dos casos, através do diagnóstico e 

tratamento precoce, entretanto, é necessário que os profissionais da ESF 

estejam capacitados e comprometidos com a prevenção e o controle da sífilis, e 

consequente melhoria dos indicadores (RORDIGUES et al., 2016). 

Os tratamentos existentes para sífilis congênita são de baixo custo, 

eficazes e de fácil disponibilidade, assim como os programas de prevenção no 

pré-natal, entretanto a sífilis congênita ainda é um problema de saúde mundial. 

Além da sorologia não treponêmica de sangue periférico, considera-se como 

investigação adequada a realização de radiografia de ossos longos e a punção 

lombar liquórica. 

O Ministério da Saúde preconiza a penicilina como droga de escolha para 

todas as apresentações da sífilis congênita, conforme análise clínica do caso: 

Havendo alterações clínicas, sorológicas, radiológicas e/ou 

hematológicas: 50 mil UI/kg/dose de Penicilina G Cristalina EV a cada 

12 horas nos primeiros 7 dias de vida, durante 10 dias; a cada 8 horas 

após 7 dias de vida; ou 50 mil UI/kg/dose de Penicilina G Procaína IM, 

dose única diária, durante 10 dias (em caso de interrupção do 

tratamento, reiniciá-lo); 

Havendo alteração liquórica: 50 mil UI/kg/dose de Penicilina G 

Cristalina EV a cada 12 horas nos primeiros 7 dias de vida, e a cada 8 

horas após 7 dias de vida, durante 10 dias (em caso de interrupção do 

tratamento, reiniciá-lo); 

No caso de não haver nenhuma das alterações citadas: 50 mil 

UI/kg/dose de Penicilina G Benzatina IM dose única, com seguimento 

de VDRL obrigatório; 

Lactentes no período pós-natal com quadro de sífilis congênita: segue- 

se o mesmo esquema preconizado embora com diferença no intervalo 

da Penicilina G Cristalina, que deve ser a cada 4 horas, e na Penicilina 

G Procaína, que deve ser a cada 12 horas (BRASIL, 2005b). 
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Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), existem diversos 

obstáculos a serem superados nos programas de eliminação da sífilis, e o 

sucesso para a implementação destes programas está na identificação das 

barreiras a serem vencidas. A OMS define estas barreiras como aderência da 

política de rastreamento no pré-natal, falta de clareza quanto às 

responsabilidades de cada programa de saúde e integração dos diversos 

programas, acesso aos serviços materno-infantis e dados de vigilância limitados. 

A Organização propõe, ainda, algumas estratégias para eliminação da sífilis  

congênita, como: garantir um comprometimento político e jurídico, aumento do 

acesso e da qualidade dos serviços de saúde materno-infantis, identificar e tratar 

as mulheres grávidas e seus parceiros e melhorar a vigilância (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2007). 

 

3.8 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE DA GESTANTE COM 

DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS 

 

A assistência pré-natal é fundamental para a redução da 

morbimortalidade materno-infantil. Aproximadamente 10% dos óbitos infantis 

poderiam ser evitados, caso todas as gestantes realizassem pelo menos seis 

consultas durante o pré-natal e realizassem todos os exames laboratoriais 

básicos conforme preconiza o MS (OLIVEIRA; FIGUEIREDO, 2011). 

Os crescentes números de infecção pela sífilis durante a gestação 

revelam que existem falhas na assistência ao pré-natal. O acompanhamento ao 

pré-natal de qualidade é de grande importância, pois aborda vários meios para 

prevenção, detecção precoce, tratamento e uma possível redução da 

prevalência da sífilis. A qualidade da assistência à gestação é um elemento 

imprescindível para a diminuição das taxas de reinfecção da patologia, bem 

como no controle da doença (SUTO et al., 2016). 

A maioria das gestantes tem um conceito errôneo sobre a sífilis, percebe-

se que as mesmas, demonstram um déficit de conhecimento em relação ao 

conceito e definição da sífilis. A maioria não sabe definir exatamente o que seria 

a sífilis e comparam-na com as outras IST’s existentes, principalmente quanto à 
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forma de transmissão, muitas delas dizem nunca ter ouvido falar na doença. 

Dessa forma, a falta de informação é muito clara (SILVA et al., 2010) 

Contudo, as pessoas desconhecem a real gravidade da doença, que pode 

ser transmitida pelo ato sexual, e pela transmissão vertical da gestante para o 

feto, essa provocando consequências severas, especialmente pela ausência de 

sintomas, dependendo do estágio da infecção. Por isso que se diagnosticada 

precocemente possibilita o sucesso no tratamento e evitará complicações tardias 

(NUNES et al., 2017). 

Leitão et al., (2009), revela que alguns grupos de maior risco, mulheres 

pobres, com estilo de vida vulneráveis, baixo grau de instrução, são mais 

suscetíveis ao acometimento da doença. Entretanto Nunes et al., (2017), 

enfatizam que não se pode afirmar que esse motivo seja uma condição de risco 

exclusivamente dessa população, pois independente da condição social, todos 

podem adquirir a infecção. O início tardio do pré-natal ou o não comparecimento 

as consultas se torna um grande agravante em relação ao acompanhamento e 

tratamento da gestante com sífilis. Desse modo, é fundamental à assistência 

eficaz ao pré-natal, evitando assim complicações para a gestante e 

consequentemente para o feto. 

Por ser uma doença que, na maioria das vezes é assintomática, de 

maneira geral as mulheres dão pouca importância, dependendo do estágio que 

encontra-se a sífilis, o que as leva a não considerar a doença como uma agravo 

para a sua saúde e de seu filho. Onde, muitas vezes, estas não seguem as 

orientações, não aderindo ao tratamento, e tão pouco adotando práticas sexuais 

seguras, mesmo depois de ter o diagnóstico positivo para sífilis. A maioria das 

gestantes com VDRL reagente tem o diagnóstico tardio (LEITÃO et al., 2009; 

SILVA et al., 2010). 

Deste modo, pelo desconhecimento real gravidade da doença, que pode 

ser transmitida pelo ato sexual, e pela transmissão vertical da gestante para o 

feto, essa provocando consequências severas, especialmente pela ausência de 

sintomas, dependendo do estágio da infecção. A doença deve ser diagnosticada 

precocemente, possibilitando o sucesso no tratamento e evitando complicações 

tardias (NUNES et al., 2017). 

Nesses casos, a equipe de enfermagem deve estar atenta para a 

detecção precoce da doença na gestante. A assistência deve abranger as 
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gestantes que não realizam de forma adequada o pré-natal, e prestar 

esclarecimentos acerca da doença (DOMINGUES; HARTZ; LEAL, 2012). Com 

o diagnóstico positivo para sífilis a mulher vivencia vários sentimentos, a atuação 

do enfermeiro também deve considerar o apoio emocional da mulher. Pois, 

muitas vezes, a mulher não procura o serviço de saúde, por vergonha, 

constrangimento, a doença ainda carrega estigmas e preconceitos, como todas 

as DSTs e muitas tem vergonha de expor suas dúvidas em relação à doença 

(SILVA et al., 2010). 

O Enfermeiro é o responsável pela primeira consulta de pré-natal, é ele 

que irá solicitar os exames de rotina, preconizados pelo Ministério da Saúde 

(MS), e também é o Enfermeiro que irá classificar a gestante no grupo de baixo 

ou alto risco (BITTENCOURT; PEDRON, 2012). 

A demora no resultado dos exames pode ocasionar o atraso no 

tratamento. Em relação ao exame do parceiro, é a própria gestante que deve 

comunica-lo sobre o diagnóstico da sífilis, bem como o tratamento 

(DOMINGUES; HARTZ; LEAL, 2012). 

Domingues; Hartz; Leal (2012) revelam ainda, que a mulher sente medo, 

de comunicar seu parceiro sobre seu diagnóstico, medo de agressão física. Há 

casos que parceiros julgam ser a mulher a culpada da doença. Além disso, a 

maioria das gestantes refere não usar preservativo com o marido pela questão 

da confiança, ou também o marido não gosta de usar. 

O profissional de enfermagem tem papel primordial no que se refere à 

prevenção e ao diagnóstico da sífilis congênita, dentro da Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) é o profissional que realiza o primeiro contato com as gestantes 

e são os responsáveis pela execução das ações de prevenção individual e 

coletiva, ações educativas com palestras sobre a sífilis, através da ESF, escolas, 

reuniões em comissões locais nos bairros e nas visitas domiciliares (SOUZA et 

al, 2018). Sendo um profissional de saúde de grande importância, não apenas 

na assistência clínica, mas também emocionalmente. Ele tem o contato mais 

próximo com a população, em virtude de suas funções, proporcionando um total 

vínculo. Constata-se que a enfermagem precisa agir pensando no emocional dos 

envolvidos, explicando sobre as consequências, mas principalmente que faça 

isso sem qualquer julgamento (OLIVEIRA; FIGUEIREDO 2011). 
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Oliveira e Figueiredo, (2011) ressaltam ainda que esse vínculo é muito 

importante, possibilitando que o pré-natal seja iniciado o mais precocemente 

possível, facilitando a abordagem também do parceiro sexual de gestantes 

acometidas pela sífilis. Pois a questão da confiança e segurança proporcionarão 

ao enfermeiro a obtenção mais informações da gestante sobre seu estado e seu 

parceiro, enfatizando que não basta somente ela ser tratada, seu parceiro 

também precisa ser tratado para evitar uma possível reinfecção, prevenindo 

possíveis danos ao feto. 

Suto et al. (2016), revelam que o MS preconiza que a gestante realize no 

mínimo seis consultas durante a gestação, sendo realização de exames 

laboratoriais com obrigatoriedade, realizados na primeira consulta da gestante, 

porém se essas consultas não forem realizadas com qualidade, não basta à 

quantidade, pois, por diversas vezes a doença só é diagnosticada no terceiro 

trimestre, fato este que pode ocorrer em virtude de a contaminação ter 

acontecido durante a gestação. 

Assim, Suto et al. (2016), observam que talvez a conduta adotada pelos 

Enfermeiros, diante do acompanhamento da sífilis gestacional, não esteja 

condizendo com o que o MS preconiza. Onde o enfermeiro deve ser o canal de 

comunicação e informação, e se o profissional não tiver o devido conhecimento 

e capacitação para atenção ao pré-natal, pode interferir na qualidade da 

assistência a gestante com diagnóstico de sífilis. 

Nesse caso, cabe ao Enfermeiro analisar os exames e tão logo seja 

positivo para sífilis, realizar a notificação compulsória, busca ativa o mais 

rapidamente possível iniciar o tratamento com a prescrição e administração da 

penicilina, pois de acordo com a Lei 7.498/86 o Enfermeiro pode prescrever a 

medicação para o tratamento da sífilis, prestando assim uma assistência de 

qualidade e que possibilita a prevenção da transmissão vertical. O Enfermeiro 

tem de conhecer a necessidade de iniciar o tratamento imediato da gestante e 

convocar seu parceiro sexual (LAZARINI; BARBOSA, 2017; BECK; SOUZA 

2018). 

Nesse contexto, Andrade et al., (2011), avaliaram o conhecimento dos 

Enfermeiros, e constatou que os mesmos tinham o conhecimento sobre o 

período adequado para a realização do exame treponêmico VDRL em gestantes, 

porém a assistência ao pré-natal não estava sendo adequada, com o número 
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mínimo de consultas que o MS preconiza. Tal fato evidenciou que a solicitação 

dos exames tornou-se um ato automático, e o Enfermeiro, muitas vezes, 

somente preencheu a requisição desse exame, não dando a devida importância 

na sua interpretação e as condutas corretas a serem adotadas a partir dos 

resultados obtidos. 

Os autores, ressaltam ainda que se a gestante não for acompanhada para 

avaliar a queda da titulação do VDRL, toda as ações e esforços terão sido em 

vão, pois não será avaliado se ela realizou o tratamento corretamente, e excluir 

assim a possibilidade de uma reinfecção (ANDRADE et al., 2011). 

Domingues et al., (2013) e Beck; Souza (2018) explicam que essa falta de 

experiência e conhecimento dos Enfermeiros afetam a assistência a gestante 

com sífilis, em relação ao estabelecimento de um protocolo assistencial, isso 

porque a atitude, a falta de prática com as recomendações, a baixa expectativa 

em relação aos resultados esperados, são barreiras que os Enfermeiros 

enfrentam, e que os profissionais não estão sabendo trabalhar com essas 

dificuldades. 

Assim, a aplicação de estratégias de educação continuada, seriam 

eficazes para mudar essas práticas, e obter um melhor resultado em saúde e 

aumentar a competência dos profissionais. Temas que necessitem de ações 

mais sensíveis como IST’s, sexualidade, são temas constrangedores, tanto 

pelos profissionais como pelos usuários (BECK; SOUZA 2018; DOMINGUES et 

al., 2013). 

Lazarini; Barbosa (2017), observaram que a educação permanente para 

os Enfermeiros, mostraram mudanças e melhorias em relação ao diagnóstico e 

a assistência a gestante com sífilis. Onde, intervenções necessárias são 

benéficas, pois o conhecimento insuficiente dos profissionais é preocupante, 

para assim evitar a disseminação, adotar medidas de prevenção, e somente com 

ênfase na qualificação técnica, serão obtidos satisfatórios para enfrentar o 

problema da sífilis gestacional. Deste modo, ações de educação permanente e 

as mudanças no modo de trabalho devem ter continuidade, a mudança de 

conduta na prática, tem de ser vigiada certas vezes corrigida e entendidas como 

críticas construtivas e não punitivas. 

Oliveira; Figueiredo (2011) e Domingues; Hartz; Leal (2012), afirmam que 

as falhas no que diz respeito ao acompanhamento as gestantes, quanto à 
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realização dos exames e o tratamento dos casos de sífilis, está normalmente 

influenciado pelo início tardio no pré-natal, e um número inadequado de 

consultas, que por muitas vezes não sabem o motivo da realização dos exames 

e tão pouco sobre o que é VDRL/sífilis, dificultando a adequação das ações de 

controle da sífilis. 

Todavia, a maior parte das mulheres executam o pré-natal, porém não 

tem acesso a exames ou recebem o resultado, ou não recebem qualquer 

orientação sobre o diagnóstico e tratamento. Para que ocorra uma assistência 

de qualidade, a sífilis na gravidez precisa ser diagnosticada de forma precoce, 

além de ser tratada de maneira adequada. A equipe de enfermagem deve estar 

atenta para detecção precoce da doença. A assistência deve abranger as 

gestantes que não realizam de forma adequada o pré-natal, e prestar 

esclarecimentos acerca da doença (OLIVEIRA; FIGUEIREDO, 2011, 

DOMINGUES; HARTZ; LEAL, 2012). 

A assistência dos profissionais de saúde é de grande importância na 

gestação, devido às grandes transformações, dúvidas e questionamentos que 

surgem nesta fase. O acolhimento da mulher no serviço de saúde pela captação 

precoce, acesso aos exames, garantia do tratamento, são estratégias para a 

melhoria da qualidade e acompanhamento efetivo dos casos. Ainda há um 

conhecimento bastante equivocado sobre a doença, principalmente seu meio de 

transmissão, as orientações prestadas por parte de profissionais é essencial 

para uma boa abordagem (SILVA et al., 2010). 

Silva et al., (2010) reafirmam ainda a falha na assistência, a falta de 

orientação durante o ciclo gravídico-puerperal, o que pode gerar desinteresse 

por parte da paciente. É possível observar que as mulheres desconhecem a real 

forma de transmissão da doença, culpabilizam o parceiro pela infecção, os 

serviços de saúde pela falta de orientação e assistência ou até mesmo culpam-

se por desconhecerem a forma de transmissão, não terem se prevenido durante 

a relação sexual. 

Para Bertonceli (2018), é aceitável que as gestantes levantem o 

questionamento sobre a assistência que tiveram durante seu ciclo gravídico, pois 

a qualidade reflete em acompanhar essa gestante desde o resultado positivo do 

seu exame de gravidez, até a última consulta antes do parto. Uma orientação e 

aconselhamento bem realizados podem surtir em efeitos benéficos a saúde da 
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gestante, a prevenção e o tratamento correto são perfeitamente capazes de 

evitar infecção do feto e reinfecção materna, e além disso, são de baixo custo e 

de grande impacto no controle da doença, podendo evitar consequências 

desfavoráveis para a criança. 

O diagnóstico e cuidado da sífilis na gestação como IST de notificação 

compulsória, justifica-se pela elevada taxa de prevalência e alta taxa de 

transmissão vertical, sem o tratamento ou com o tratamento inadequado. O MS 

estabeleceu algumas metas para uma assistência pré-natal adequada, na qual 

toda gestante tem direito, onde inclui-se, o início precoce do pré-natal, realizar 

no mínimo seis consultas, a realização dos exames em especial o VDRL logo no 

primeiro trimestre da gestação, e, um segundo exame, em torno da 28ª. semana, 

além de promover tratamento adequado a gestante e seu parceiro sexual, e 

consequentemente o controle da sífilis e evitar a transmissão vertical 

(PADOVANI, OLIVEIRA; PELLOSO, 2018). 

 

3.9 ATUAÇÃO E O CONHECIMENTO DO ENFERMEIRO NO TRATAMENTO 

ÀS GESTANTES COM SÍFILIS E SEUS PARCEIROS SEXUAIS 

 

Para enfrentar a sífilis na gravidez é preciso que a doença seja 

diagnosticada de forma precoce, além de ser tratada de maneira adequada. O 

tratamento envolve não só a gestante, mas também o seu parceiro, como já 

mencionado no tópico anterior. É de extrema importância que ambos sejam 

tratados para que não haja reinfecção ou transmissão vertical, ou seja, o feto 

seja afetado, com severas consequências (OLIVEIRA; FIGUEIREDO, 2011). 

Como já mencionado, quando essa doença ocorre no período gestacional, 

pode ser causa de diversas complicações. Dentre essas, é possível que ocorra 

um aborto espontâneo, morte do feto ou morte neonatal, parto prematuro, além 

das sequelas permanentes na saúde do bebê (BECK; SOUZA 2018; OLIVEIRA; 

FIGUEIREDO, 2011). 

Bittencourt; Pedron (2012) e Oliveira; Figueiredo (2011), ressaltam que, 

após o resultado positivo para sífilis, é muito importante que o Enfermeiro realize 

o acompanhamento no pré-natal com o objetivo de obter todas as informações 

possíveis sobre seu estado de saúde, avaliar se o tratamento está sendo 
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realizado de forma correta tanto por ela quanto pelo seu parceiro, pois a cura 

eficaz da sífilis na gestante, só será possível se além dela realizar o tratamento 

o parceiro ser tratado concomitante. É muito importante o Enfermeiro adotar uma 

postura aberta ao diálogo, esclarecimento de dúvidas, por isso é de suma 

importância o vínculo entre profissional e paciente. 

Lazarini; Barbosa, (2017), em sua pesquisa expuseram ás dificuldades 

pelas quais os profissionais de saúde passaram na captação e orientação aos 

parceiros das gestantes com sífilis. Para total eficácia no tratamento terapêutico 

preconizado, necessita-se que o parceiro seja assistido também, erros são 

identificados no momento da assistência, provocando o tratamento inadequado 

o que consequentemente gera elevação de transmissão vertical. 

Andrade et al., (2011), ressaltam em seu estudo a frustração de 

Enfermeiros diante da impossibilidade de prescrever o tratamento, o profissional 

sente-se de mãos atadas diante de tal diagnóstico. Nesse sentido Oliveira; 

Figueiredo (2011); Suto et al., (2016) e Silva et al., (2019), chamam a atenção a 

Lei 7.498/86, que o Enfermeiro pode realizar consulta de enfermagem e 

prescrever a medicação no tratamento da sífilis. O tratamento empregado a 

gestante é a penicilina, visto ser capaz de atravessar a barreira transplacentária. 

O tratamento é o mesmo para a sífilis adquirida. Além disso, o tratamento do 

parceiro é imprescindível, e determinante para a total cura da mãe. 

É possível que, muitas das vezes, a falta de conhecimento do Enfermeiro 

seja uma barreira frente ao problema. Vale ressaltar que um programa de 

educação permanente seria imprescindível para que os profissionais tivessem a 

possibilidade de rever seus conhecimentos, e as boas práticas nos princípios 

científicos (ANDRADE et al., 2011). 

Lazarini; Barbosa (2017), em seu estudo, concluíram que a intervenção 

educacional proporcionou mudanças e melhorias importantes, no que se refere 

atuação e o conhecimento do enfermeiro, essa intervenção é essencial no 

conhecimento e os prepara para o atendimento a gestante com sífilis, diante do 

diagnóstico e manejo da sífilis gestacional, a dificuldade relatada pelos 

profissionais, em utilizar o esquema terapêutico preconizado, pode ocasionar 

sérias consequências, os erros cometidos na assistência ao pré-natal pode 

elevar os casos de sífilis congênita. 
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As falhas resultantes no tratamento inadequado ou sendo somente a 

gestante tratada e seu parceiro não, pode gerar reinfecções. Pois para a total 

erradicação da doença vem mostrando-se como um desafio aos profissionais 

responsáveis, tanto da área da saúde, quanto à sociedade em geral, por isso 

essa patologia deve ser melhor tratada nos serviços de saúde (SUTO et al., 

2016). 

Deste modo, Suto et al., (2016) enfatizam ainda, que em relação ao 

tratamento o principal obstáculo para o controle da sífilis gestacional é a adesão 

ao tratamento por parte da gestante e a inclusão do seu parceiro. A principal 

dificuldade citada pelos Enfermeiros nesse estudo, é a captação dos parceiros, 

pois muitas vezes são as próprias gestantes que os comunicam do diagnóstico 

e que ambos tem de tratar. Muitas relatam medo da reação que seu parceiro 

terá, e outras desconhecem a importância do tratamento. 

Nunes et al., (2017), referem uma importante consideração, que existe um 

alto risco de reinfecção se houver somente o tratamento da gestante e seu 

parceiro não aderir o mesmo. É notável a recusa do parceiro no tratamento, o 

que é simples, podendo ser realizado na própria unidade de saúde sem a 

necessidade de internamento hospitalar. 

Para que se realize o tratamento adequado e a taxa de transmissão 

vertical diminua, os profissionais de saúde devem buscar compreender a baixa 

da adesão ao tratamento e também de seus parceiros sexuais, onde fica 

destacado que é um dos principais empecilhos para a cura eficaz da gestante. 

Um aconselhamento e tratamento quando bem executado, é um forte aliado na 

quebra da cadeia de transmissão das IST’s, portanto na consulta de 

enfermagem, deve-se levantar o diagnóstico, tratamento e esclarecimento de 

dúvidas por parte da paciente, e por conseguinte orienta-la a repetir os exames 

mensalmente para o controle da cura (SUTO et al., 2016). 

Além disso, os enfermeiros têm total respaldo pelo COFEN para execução 

da aplicação da Penicilia G Benzatina, diz também que são os enfermeiros 

responsáveis pela erradicação da sífilis, relata também que o falta para que a 

erradicação ocorra é o comprometimento ético-político junto com o 

aperfeiçoamento constante dos profissionais para dar todo o suporte necessário, 

de maneira que esses profissionais percam o medo e a insegurança de realizar 

tal procedimento (SILVA e GOMES, 2020). 
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Fica estabelecido que a penicilina seja administrada nas unidades de 

Atenção Básica à Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), em todas 

as situações em que seu uso é indicado - COREN/SC nº 01/CT/2015 (SILVA e 

GOMES, 2020). 

Na sua pesquisa Andrade et al., (2011), enfatiza que os Enfermeiros 

revelam ter conhecimento sobre tratamento adequado para a gestante com 

sífilis, que deve ser completo e adequado com penicilina benzatina, finalizado 

trinda dias antes do parto e o parceiro tratado concomitante. Entretanto, 

infelizmente ainda o percentual de gestantes tratadas adequadamente ainda é 

baixo. Os motivos das falhas podem estar no intervalo entre as doses, doses 

excessivas ou insuficientes. As gestantes que deixam de fazer o tratamento 

correto, pode-se acarretar sérios danos a gestante e principalmente ao feto. 

Mesmo que o tratamento ocorra de forma adequada, é de grande 

importância o acompanhamento da gestante para repetir os testes treponêmicos 

para o controle da cura. Caso não seja constatado a cura a transmissão perpetua 

na gestação atual ou em futuras gestações (NUNES et al., 2017). 

Necessita-se de estratégias para um melhor acolhimento no atendimento 

aos pacientes portadores de sífilis, principalmente aos parceiros das gestantes, 

tentar proporcionar flexibilização de horários para o atendimento, uma boa 

abordagem e tratamento humanizado resultará em erradicação da doença. Deve 

ocorrer um bom vínculo entre profissional e paciente (PADOVANI, OLIVEIRA; 

PELLOSO, 2018). Entretanto, conforme a percepção dos Enfermeiros, o parceiro 

dificilmente acompanha a gestante ao pré-natal, e que por essa razão várias 

intervenções precisam realizadas para a comunicação e busca ativa do mesmo. 

Assim, geralmente a abordagem ao parceiro acaba ocorrendo com o envio de 

um comunicado através da esposa solicitando a presença do mesmo na unidade, 

após aciona-se os agentes comunitários de saúde para realizar a visita domiciliar 

ao casal e o encaminhar à unidade de saúde e, caso as ações anteriores não 

surtam efeito, é realizada a visita domiciliar do enfermeiro e médico (SOLINO et 

al., 2020). 

Um bom vínculo, entre gestante e enfermeiro, é de suma importância, 

pois, a relação de confiança pode ajudar na fase do tratamento não somente da 

mulher mais também do seu parceiro, essa relação tem uma contribuição 

decisiva para promover ações no combate à sífilis, uma relação harmoniosa e 
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ética sustentada no compromisso da resolutividade de seus problemas. O 

enfermeiro tem em suas mãos uma importante ferramenta que é a orientação da 

forma correta do tratamento, orientar sobre o uso de preservativos nas relações 

sexuais, onde o companheiro pode a resistir ao uso (BITTENCOURT; PEDRON, 

2012). 

A atuação do enfermeiro na atenção básica torna-se, portanto, 

imprescindível na perspectiva de garantir a integralidade do cuidado desde a 

detecção, diagnóstico e tratamento da sífilis. Tendo em vista que os enfermeiros 

possuem maior vínculo com a comunidade e por serem veículos de informação 

na atenção primária, o conhecimento destes acerca do manejo desta doença 

pode corroborar para um desfecho favorável, contribuindo na elaboração de 

estratégias que apontem caminhos para uma assistência de qualidade 

(RODRIGUES et al., 2016). 

Além do exposto, a ausência de aconselhamento adequado por parte dos 

profissionais, bem como a não consideração do nível de compreensão da 

paciente sobre o que está sendo informado no momento da consulta, resultam 

em desconhecimento da necessidade de realização de exames de rastreio para 

a sífilis no pré-natal, perdendo-se oportunidades de diagnóstico precoce. 

Ademais, o desconhecimento das possíveis consequências da sífilis no 

momento da gestação tanto pela população quanto pelos profissionais que a 

atendem também atuam como dificultadores nesse processo (VIANA FILHO et 

al., 2020). 

 

3.10 DESAFIOS NO TRATAMENTO DA SÍFILIS GESTACIONAL 
 

 

Estudos revelaram que as principais dificuldades relacionadas ao 

tratamento da sífilis gestacional, foram: ausência ou falha durante o pré-natal; 

falta de conhecimento das gestantes sobre a doença; adesão limitada dos 

parceiros, o uso do preservativo nas relações sexuais e a falta da penicilina  

(MASCARENHAS et al., 2016).  

O controle da sífilis no Brasil faz parte das metas do Pacto pela Saúde e 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) projeta a eliminação da sífilis congênita 
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até  2015. Mesmo com essa projeção, em várias regiões do Brasil identificam-se 

estudos que verificam as dificuldades no controle dessa infecção. No Ceará, a 

dificuldade no tratamento do parceiro resulta com tratamento inadequado. Em 

Belo Horizonte e Belém do Pará ficam evidentes o predomínio de jovens com 

pré-natal ausente ou incompleto (LAFETÁ et al., 2016). 

Um dos estudos traz que algum tipo de dificuldade para abordagem das 

DSTs foi relatada por 47% dos profissionais quando questionados sobre sua 

prática no manejo clínico da sífilis. Aproximadamente 40% referiam dificuldade 

para conversar sobre sífilis com o parceiro e 15,4% para orientar sobre questões 

relacionadas às DST (forma de contágio, consequências para a saúde, 

tratamento, uso do preservativo) (DOMINGUES et al., 2013; MASCARENHAS et 

al., 2016). 

Além disso, a falta de conhecimento das gestantes sobre a doença é um 

grande entrave. A maioria das pessoas com sífilis tende a não ter conhecimento 

da infecção, podendo transmiti-la aos seus contatos sexuais. Isso ocorre devido 

à ausência ou escassez de sintomatologia, dependendo do estágio da infecção. 

Quando não tratada, a sífilis pode evoluir para formas mais graves, costumando 

comprometer especialmente os sistemas nervoso e cardiovascular 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

Ao realizarmos os estudos para confecção deste artigo percebemos que 

a falta de informação sobre o risco da doença e conhecimento sobre formas de 

prevenção e contágio da sífilis vem contribuindo para o aumento do índice da 

doença, muitas pessoas estão sendo reinfectadas pela bactéria, seja por não 

concluir o tratamento ou por ter tido contato sexual com uma pessoa infectada. 

Toda população deve ser bem informadas sobre a doença, as formas de 

transmissão, prevenção e a importância do tratamento correto. Nas gestantes 

torna-se ainda mais complicado a infecção ou reinfecção da sífilis devido ao risco 

de contágio do concepto que fica exposto ao Treponema Pallidium já que esta 

bactéria traspõe a barreira trasplacentaria (MASCARENHAS et al., 2016). 

Associado a isso existe a questão da assintomatologia, pois 

principalmente por isso as gestantes dão pouca importância, dependendo do 

estágio que encontrasse a doença, as levando a não considerar a doença como 

um agravo para a sua saúde e de seu filho. Grande parte das gestantes com 

VDRL reagente tem o diagnóstico tardio (BERTONCELI et al., 2018). 
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Outro fator extremamente relevante é em relação à assistência pré-natal, 

ou ausência (ou falhas) dela.  Observou-se que durante o pré-natal 84% dos 

casos nasceram de mães que realizaram pelo menos uma consulta pré-natal e 

57% deles nasceram de mães que tiveram o diagnóstico de sífilis durante a 

gestação. Entretanto, apenas 14% dos casos nasceram de mães tratadas para 

a sífilis de forma adequada durante a gestação. Além disso, somente 11% dos 

parceiros das mães dos casos haviam recebido tratamento para sífilis (LIMA et 

al., 2013).  

A inclusão do parceiro no pré-natal tem sido uma importante estratégia 

para a abordagem do problema e é determinante para a cura eficaz da mãe e, 

consequentemente, para o fim do agravo (MAGALHÃES et al., 2013). Visto que 

não adianta tratar só a gestante e a mesma ter relação sexual com o parceiro 

que não foi tratado, sem o uso do preservativo, essa gestante será reinfectada e 

o tratamento será inadequado (MASCARENHAS et al., 2016). 

Também foi possível observar que muitas gestantes não procuram a 

unidade de saúde logo no primeiro trimestre de gestação, outras não realizam 

adequadamente os exames no 1º e 3º trimestre, ou não retornam à unidade com 

os resultados, as que seguem corretamente o pré-natal e tem o resultado do 

VDRL positivo não conseguem concluir o tratamento seja por não encontrar a 

penicilina nas unidades básicas de saúde ou por não inserir o parceiro no 

tratamento levando a uma reinfecção, esses fatores contribui para a elevação a 

cadeia de transmissão (MASCARENHAS et al., 2016; MAGALHÃES et al., 

2013). 

Além dos fatores já citados anteriormente, existem fatores como a falta da 

medicação, ou acesso insuficiente ou dificultoso ao tratamento. Durante a 

gestação, tratamentos não penicilínicos são inadequados e só devem ser 

considerados como opção nas contradições absolutas ao uso da penicilina. Para 

as gestantes comprovadamente alérgicas a penicilina, recomenda-se a 

dessensibilização, em serviço terciário de acordo com protocolos existentes. As 

gestantes com alergias confirmada e na impossibilidade de realizar a 

dessenbilisibilização durante a gestação, a mesma deverá ser tratada com 

ceftriazona (BRASIL 2015). 

A Penicilina é o medicamento considerado como de primeira linha de 

tratamento contra sífilis, por ser barato e eficaz, porém a falta do medicamento 
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nas unidades de saúde no Brasil gerou preocupação nos últimos anos, 

acarretado pela falta de matéria prima especifica para a produção do 

medicamento. Porém visando suprir e regularizar, em caráter de emergência o 

Ministério da Saúde através da nota técnica 109/2015, priorizou o tratamento da 

sífilis em gestantes e crianças com sífilis recomendando o uso exclusivo de 

penicilina G benzatina para as gestantes com sífilis e penicilina cristalina para 

crianças com sífilis congênita (MASCARENHAS et al., 2016). 

Durante os estudos acompanhamos nos noticiários, em sites e em notas 

técnicas que a penicilina  cristalina está em falta no país, medicação que trata 

as crianças que nascem com sífilis, até a conclusão desse artigo não havia 

abastecimento da medicação nas farmácias, aumentando a preocupação das 

equipes de saúde que estão substituindo a penicilina G benzatina por penicilina 

procaína ou ceftriaxona medicamentos utilizados para tratar adultos e que ainda 

não mostra uma total eficácia no tratamento das crianças com sífilis congênita. 

Por ser um fato recente não encontramos material suficiente para descrevermos 

devidas referências. Então é necessário ressaltar a importância do pré-natal de 

qualidade, do tratamento precoce ainda na gestação, da educação em saúde 

através de ações que visem esclarecer a população a importância do uso do 

preservativo, sobre o tratamento adequado para a gestante e o parceiro evitando 

a transmissão ao concepto para que não se chegue ao comprometimento fetal 

(MASCARENHAS et al., 2016). 

Figueiredo et al., (2015) aponta que outras barreiras à adesão ao 

tratamento apontadas pelas enfermeiras da Estratégia Saúde da Família foram 

referentes à administração da medicação para sífilis, em que relataram a 

necessidade de ouvir as queixas dos parceiros de gestantes, pois apresentaram 

reações de medo e dor por ocasião da via de administração intramuscular. Estas 

reações também foram identificadas, em estudo, com parceiros sexuais de 

parturiente, que resultou em recusa do tratamento por não acreditarem estar 

doente ou pelo  medo da injeção. 

Desta forma, a dificuldade dos parceiros concluírem o tratamento deve ser 

motivo de investigação, tanto para trançar o seu perfil quanto para identificar 

suas vulnerabilidades e necessidades individuais, que possam direcionar os 

enfermeiros ou a equipe de saúde a assegurarem cuidado integral e adotarem 

estratégias de intervenções mais eficazes  (FIGUEIREDO et al., 2015). 
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E para finalizar, existe a questão “dilema” ou “problema” que ainda em 

nosso país associa-se a questão do machismo, que é a Educação em sexual 

saúde. Para muitas mulheres, especialmente aquelas de parceiro fixo, a inserção 

do preservativo nas relações sexuais é difícil. Em se tratando da presença de 

uma DST, especialmente da sífilis, essa condição se agrava, devido à 

possibilidade da transmissão vertical (CAMPOS et al., 2012). Estudos mostram 

que estes aconselhamentos para alguns profissionais geram desconforto porque 

rodeia entre a questão da infidelidade dos casais (MASCARENHAS et al., 2016). 

Outro estudo traz que orientações insuficientes sobre os riscos da doença 

e o uso de preservativos, são dificuldades referidas pelos profissionais para 

abordar essas questões; sugestões de trabalhos educativos com a população 

para melhoria do atendimento; e falhas na solicitação de exames e prescrição 

de tratamento, apontam para a importância de estratégias que visem ampliar as 

ações de aconselhamento nos serviços e a sensibilização e capacitação dos 

profissionais para essas ações e para o manejo clínico adequado (DOMINGUES 

et al., 2012). 

O uso do preservativo nas relações sexuais é extremamente importante,  

principalmente durante o tratamento e até o final da gestação, pois reduz o risco 

de reinfecção entre os casais, visto que a relação sexual é a principal via de 

transmissão da sífilis e que são poucos os parceiros que realizam tratamento. 

Os resultados deste estudo demonstram que a dificuldade de prevenção da 

transmissão vertical permanece no entrave do diagnóstico e do tratamento 

precoce e adequado (LAFETÁ et al., 2016). 

O uso dos testes rápidos, visa disponibilizar oportunamente o resultado 

dos exames e o início precoce do tratamento nos casos reagentes de sífilis. 

Vários autores têm defendido o uso de testes com resultado imediato, realizados 

na própria unidade de saúde, ao menos para gestantes com poucos contatos 

com os serviços de saúde, o que permitiria intervenções mais oportunas. Esses 

testes têm sido recomendados principalmente para alcançar populações mais 

vulneráveis e com dificuldade de acesso aos serviços de saúde, existindo  

experiências exitosas de redução da incidência da sífilis congênita após 

implantação dessa metodologia diagnóstica com tratamento imediato dos casos 

positivos. Sua utilização em situações específicas está contemplada nas 
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recomendações atuais do Ministério da Saúde, sendo sua utilização bem aceita 

pelos profissionais de saúde e população (DOMINGUES et al., 2012). 

A ausência de tratamento adequado determina um elevado risco de 

transmissão da doença da mãe para o concepto que pode variar de 49 a 80%. 

Além disso, mesmo que a mãe seja tratada adequadamente, o não tratamento 

do parceiro implica em alto risco de reinfecção da gestante, aumentando 

consequentemente a probabilidade de transmissão vertical da doença (LIMA et. 

al., 2013). 

A falta e/ou a inadequação do tratamento do parceiro foi destacado nos 

estudos como o principal fator de falha no tratamento da gestante com sífilis. No 

contexto das DSTs, o receio da reação do parceiro está relacionado a não 

comunicação do diagnóstico, o que pode trazer como consequência falhas no 

tratamento, reforçando a necessidade de repensar as ações de aconselhamento 

desenvolvidas na atenção primária (CAMPOS et al., 2012). 

A dificuldade de tratamento do parceiro sexual de portadores de DST pode 

estar relacionada à própria construção histórica das políticas de saúde, que 

sempre foram excludentes em relação ao homem, provocando a baixa procura 

por atendimento. Pode também estar associada à visão que os homens têm em 

relação à saúde, pois atribuem à mulher a responsabilidade pelo cuidado 

(CAMPOS et al., 2012). 

Os problemas referidos pelos profissionais revelam uma dinâmica dos 

serviços que não favorece a atenção à saúde dos homens, com mecanismos 

frágeis  de contato, ausência de referências bem estabelecidas e profissionais 

pouco capacitados para esse atendimento, delegando, em muitos casos, às 

próprias gestantes, a difícil tarefa de comunicar o diagnóstico de uma DST ao 

seu parceiro (DOMINGUES et al., 2012). 

Outro estudo mostrou que a maioria das parturientes (87,5%) relatou que 

foram informadas da importância do tratamento do parceiro, a fim de evitar a 

transmissão vertical, a reinfecção e garantir a adequação do seu tratamento. 

Quando analisado o total de parceiros que souberam do diagnóstico de sífilis na 

gestante antes ou durante o pré-natal, apenas seis (24%) parceiros realizaram o 

tratamento adequado. Assim, percebe-se que a maioria dos parceiros não são 

tratados, o que parece ser um problema vivenciado em diferentes regiões do 

país (CAMPOS et al., 2012). 
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Observou-se em todos os estudos que a dificuldade de captação e 

tratamento dos parceiros sexuais são frequentes e os parceiros que são 

comunicados do diagnóstico de sífilis da gestante, poucos são adequadamente 

tratados. Visto a dificuldade de tratar o parceiro seria necessária a implantação 

de uma estratégia eficaz por parte da equipe de saúde para realização de 

abordagem e tratamento de forma eficaz deste homem, visando à redução da 

infecção e principalmente a reinfecção em gestantes. Ressaltando e reforçando 

a importância do uso do preservativo para prevenção e quando infectado a 

adequação e conclusão do tratamento. 

Outra forma de prevenção é o uso do preservativo em todas as relações  

sexuais. Não se pode desconsiderar a dificuldade do uso do preservativo,  

especialmente em relações estáveis; entretanto, deve existir nos serviços de 

saúde uma postura diferenciada, que favoreça o acolhimento e identificação 

conjunta com a paciente de estratégias de negociação com o parceiro, uma vez 

que a reinfecção pode perpetuar a sífilis (CAMPOS et al., 2012). 

A notificação do agravo deve servir para desencadear uma investigação 

oportuna das causas do evento junto às unidades e profissionais de saúde, bem 

como junto às gestantes, de forma a corrigir falhas no programa de prevenção 

da doença (MASCARENHAS et al., 2016; LIMA et al., 2013). 

A notificação de sífilis adquirida, sífilis em gestante e sífilis congênita é 

obrigatória, conforme a Portaria No 1271, de 06 de junho de 2014 (BRASIL, 

2014). É extremamente importante a notificação dos casos para que seja 

investigado e a doença detectada e controlada. 

Figueiredo et al., (2015) aponta ainda barreiras que incluem a organização 

dos serviços de saúde como o encaminhamento dos parceiros com sífilis para o 

ambiente hospitalar, que culmina em maior tempo para o atendimento e 

administração da medicação, além da perda de vínculo e da dificuldade de 

confirmação do tratamento realizado pelo parceiro com sífilis. Considerando tais 

limitações, a dinâmica de um serviço de saúde deve garantir o acesso aos 

serviços, realização do acolhimento e aconselhamento, intervenções 

educacionais, convocação, tratamento de parceiros e seguimento efetivo dos 

casos, pois muitos não receberam o tratamento ou tiveram tratamento 

inadequado. 
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3.11 NOVIDADES NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO AS SÍFILIS 
 

Na verdade não existem novidades sobre o tratamento de sífilis na 

gestação. Apenas penicilina é a droga recomendada, com elevada passagem 

placentária e alta eficácia, sendo eficaz na redução à morbimortalidade perinatal. 

Houve alguma sugestão na literatura sobre o uso de drogas alternativas, como 

azitromicina, mas posteriormente se confirmou que há falhas terapêuticas e 

resistência do Treponema pallidum a tal antibiótico. Continuam válidas as 

recomendações dos manuais publicados pelo Ministério da Saúde, com uso de 

penicilina benzatina em doses dependentes da fase da sífilis, orientada por 

resultado de triagem sorológica no primeiro e no terceiro trimestres e no parto, 

ou sempre que houver aborto ou natimorto. A dificuldade de administrar a 

penicilina na unidade básica, por receio da rara reação anafilática, é outro 

componente que contribui para a conduta inadequada (AMARAL 2012). 

Além das possíveis dificuldades de acesso a tratamento e exames 

laboratoriais ou demora no retorno dos resultados durante o pré-natal, sua 

interpretação para o correto diagnóstico e adequada conduta constituem-se 

numa competência especial para o profissional que dá atenção pré-natal. No 

Brasil, utilizou-se até o momento o teste não-treponêmico de floculação do tipo 

VDRL para triagem. A confirmação laboratorial, com teste treponêmico por 

aglutinação de partículas (TPHA) ou teste fluorescente por absorção de 

anticorpos (FTA-Abs), tem sido recomendada, mas não é obrigatória e sua 

ausência não deve retardar a conduta. O resultado reativo do VDRL, a qualquer  

título, se não há história de infecção previamente tratada, deve ser interpretado 

como sífilis materna, indicando-se o tratamento da gestante. Se houve 

tratamento prévio, pode ser encontrada cicatriz sorológica com títulos baixos, 

menores que <1/8. Na presença de teste treponêmico, sua positividade pode 

significar sífilis prévia (cicatriz) ou atual e a interpretação dependerá do VDRL e 

da história de tratamento. Se VDRL reagente e teste treponêmico não-reagente, 

trata-se de falso-positivo (NASCIMENTO et al., 2012). 

Dados da década de 1990 mostram que pode haver até 30% de VDRL 

falso-positivo após confirmação por teste treponêmico. Se houver prevalência de 

VDRL reagente de 1,4% no Brasil, está se falando que a verdadeira prevalência  
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poderia ser 0,98%. A diferença na grandeza da prevalência destes 30% de falso-

positivo é bastante aceitável. Porém, para o cuidado que se deve oferecer a partir 

do diagnóstico de sífilis materna (tratamento do parceiro, da gestante e do 

recém-nascido, pesquisa de outras infecções de transmissão sexual e 

seguimento posterior para estabelecer cura), a associação do VDRL não-

treponêmico com um teste treponêmico seria a conduta mais indicada. A 

interpretação isolada de teste não-treponêmico (VDRL ou RPR) positivo exige 

um bom conhecimento e cautela ao orientar a gestante. Se os testes de TPHA 

ou FTA-Abs são realizados e resultam negativos, confirmando-se que se trata 

de um falso-positivo do VDRL, os cuidados devem ser dirigidos para descobrir a 

origem dos anticorpos anticardiolipina. Nestes casos, a procura de lúpus e/ou 

síndrome antifosfolípidica se impõe (AMARAL 2012). 

A novidade fica por conta da introdução de testes sorológicos 

imunoenzimáticos, em substituição ao VDRL, para automatizar a triagem 

laboratorial, substituindo o processo manual da realização do VDRL ou RPR. No 

entanto, esses são testes treponêmicos, o que significa que, uma vez positivos 

(sífilis prévia), sempre serão positivos. Nestes casos, o uso do VDRL em paralelo 

ou em sequência, sendo também positivo, define que a infecção é recente 

(especialmente se títulos ≥1/8) e permite controle de cura acompanhando a 

redução de títulos após o tratamento. Embora os testes imunoenzimáticos exijam 

também laboratório e sejam de custo similar, são menos trabalhosos e 

atualmente recomendados em substituição ao VDRL ou RPR, especialmente em 

regiões de baixa prevalência de sífilis, nas quais haverá menos tratamento prévio 

de sífilis (AMARAL 2012; NASCIMENTO et al., 2012). 

Outro aspecto atual no diagnóstico é a utilização de testes rápidos por 

tiras de imunocromatografia, que se realiza no consultório com sangue total ou 

gota obtida da ponta de dedo, sem necessidade de qualquer equipamento. A 

grande vantagem destes métodos é a possibilidade de acesso ao diagnóstico 

em até 20 minutos e imediato tratamento em lugares sem recursos laboratoriais. 

As desvantagens incluem custo, garantia de provisão e boas condições de 

armazenamento e treinamento dos profissionais que vão realizar o teste. No 

entanto, é, também, um teste treponêmico, como os imunoenzimáticos e TPHA, 

permanecendo definitivamente positivo após sífilis prévia, mesmo se tratada 

adequadamente. Testado no Brasil, em lugar de difícil acesso na Amazônia, o 
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teste rápido identificou 62,5% (10/16) dos casos de sífilis, dois terços dos casos 

de sífilis ativa (4/6) e todos os casos com títulos altos (VDRL>1:8), com valor 

preditivo negativo de 99,1%. Os autores sugeriram que a baixa sensibilidade 

pode ter sido decorrente das condições de temperatura e umidade locais, e 

também pelo treinamento dos profissionais. Numa revisão sobre testes 

imunocromatográficos rápidos para sífilis, observou-se que, em clínicas de pré-

natal, os testes têm sensibilidade mediana de 86%, especificidade de 99% e que 

o valor preditivo positivo é maior que 80% (20% de falso-positivo), se a 

prevalência for maior que 0,3%, o que demonstrou bom desempenho (AMARAL 

2012). 

Amaral (2012) revelam ainda que a introdução do teste rápido no arsenal 

diagnóstico para melhorar a cobertura de triagem para sífilis na gravidez,  

permitindo tratamento imediato, é uma sugestão na literatura internacional e já 

tem sido discutida para ser adotada em território nacional, à semelhança do que 

se faz com o teste rápido de HIV. Compõe a proposta de qualificação da atenção 

pré-natal dentro do projeto Rede Cegonha, do Ministério da Saúde. A portaria do 

Ministério da Saúde, de 30 de dezembro de 2011, estabelece a possibilidade da 

utilização de teste rápido para diagnóstico de sífilis na gestante e no parceiro, 

por profissionais capacitados, nas unidades de saúde, na etapa I do diagnóstico 

de sífilis (BRASIL 2010). O teste rápido seria utilizado quando a gestante 

comparece para consulta pré-natal tardiamente ou quando não há acesso ao 

laboratório para realização do teste não-treponêmico (VDRL). Nestas situações, 

seria realizado o teste rápido e dada a conduta imediatamente, com aplicação 

da primeira dose de penicilina, se a amostra for reagente. Se for possível, deve 

ser realizada a coleta de sangue por punção venosa para a etapa II do 

diagnóstico sorológico com teste não-treponêmico. 

 

3.12 A ABORDAGEM DO PARCEIRO 
 

Segundo Viana Filho et al., (2020), o tratamento correto do parceiro da 

gestante nos casos de diagnóstico de sífilis é um ponto muito importante para 

uma efetiva cura e o consequente fim da enfermidade. Contudo, apenas 12% 

dos parceiros sexuais no Brasil recebem tratamento adequado e contínuo para 
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sífilis. A realização do rastreamento e do tratamento do parceiro evita a 

reinfecção da gestante e a transmissão para o feto, sendo isso uma estratégia 

necessária para o controle do contágio dessa doença na população. 

Padovani et al. (2018), revela que os principais motivos da não adesão do 

parceiro das gestantes para o tratamento da sífilis são a ausência do parceiro 

quando convocado pelo serviço de saúde, a falha de comunicação entre o casal 

e resultados falsos positivos. Outros motivos, podem ser: o estado civil da 

gestante, baixa escolaridade e a abordagem pela equipe de saúde acerca de 

questões relacionadas à sexualidade (VIANA FILHO et al., 2020) e reações de 

medo da dor por ocasião da via de administração intramuscular e por não 

acreditarem estar doente (FIGUEIREDO et al., 2015). Ademais, o tratamento de 

parceiros sexuais portadores de IST’s apresenta problemas que podem ser 

relacionados à concepção histórica de tratamento do homem, em que a figura 

masculina não era incentivada a ter um acompanhamento longitudinal de sua 

saúde, fazendo com que eles não procurem o atendimento (VIANA FILHO et al., 

2020). 

Além disso, no conceitual machismo, existem homens que consideram a 

mulher como a responsável pelo cuidado (NONATO et al., 2015; CAMPOS et al., 

2012). Assim o receio da gestante de sofrer violência pelos parceiros ao informar 

sobre o diagnóstico positivo de alguma IST também contribui para a dificuldade 

de adesão do parceiro ao tratamento. O desconhecimento do homem sobre o 

diagnóstico traz falhas ao tratamento e pode levar a graves consequências como 

já citado anteriormente. Somado a isso, há questões comportamentais do 

parceiro, como o uso abusivo de drogas e álcool, o que contribui para a maior 

inadequação do tratamento (VIANA FILHO et al., 2020; CAMPOS et al., 2012). 

Visando a uma maior adesão e continuidade no tratamento de sífilis pelos 

parceiros e gestantes, a atenção primária de saúde deve realizar 

aconselhamentos de acordo com o contexto da vida de cada casal de forma 

individual e específica (CAMPOS et al., 2012). Esse aconselhamento objetiva 

a prevenção da infecção e da reinfecção, por meio de ações de educação em 

saúde. Por fim, é necessário que a unidade de saúde utilize meios para facilitar 

o comparecimento ao tratamento, como mais horários flexíveis para 

atendimentos e transferência de atendimento para locais próximos da residência 

ou trabalho do parceiro (VIANA FILHO et al., 2020; NONATO et al., 2015). 
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3.13 ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DA SÍFILIS 
 

De acordo com o registro dos Enfermeiros, é utilizado como estratégias 

para a promoção, prevenção, controle, tratamento e diagnóstico da sífilis as 

seguintes ações: Realização de testes rápidos durantes as campanhas, nas 

consultas ginecológicas e coleta do exame citopatológico de colo uterino, livre 

demanda; Educação em Saúde; Palestras em sala de Espera; Roda de 

conversa; Busca Ativa; Distribuição de Preservativos (SILVA e GOMES, 2020). 

As atividades educativas realizadas pelos enfermeiros para prevenção e 

manejo da disseminação das ocorrências de sífilis são de extrema importância 

para alcançar as pessoas com vulnerabilidade de adquirir a sífilis (RODRIGUES 

et al., 2016). 

Conforme o Ministério da saúde recomenda é preciso a busca ativa dos 

parceiros e da população vulnerável e para que isso ocorra é necessário a visita 

domiciliar, educações em saúde para a comunidade, seja em associação de 

moradores, escolas também, pois as crianças e adolescentes exercem um papel 

de disseminadores de informação, oferta de preservativos nas unidades e nas 

palestras (SILVA e GOMES, 2020). 

As estratégias que são apontadas para o diagnostico de tratamento da 

sífilis com a população suscetível são oferta de testes rápidos de três em três 

meses para estes pacientes, os quais tem vida sexual ativa sem preservativo, 

pacientes que são profissionais do sexo, oferta de educação em saúde 

sensibilizando e conscientizando sobre os malefícios de uma infecção, oferta de 

testes rápidos em coleta de exame citopatologicos (BRASIL 2019). 

O preservativo é o método mais eficiente para proteção do indivíduo as 

IST’s, o programa de IST/AIDS do município precisa manter um estoque 

adequada nas ESF, pois é um requisito para o bom manejo da Sífilis. As ESF 

necessitam exceder a distribuição de preservativos e realizar aconselhamento e 

orientação sobre utilização correta, capacitando principalmente as mulheres 

dando informações para adoção de estratégias de prevenção mais convenientes 

ao casal/parceiro (a) (SILVA e GOMES, 2020; BRASIL 2019). 

De acordo com o Ministério da Saúde, a distribuição de preservativo deve 

ocorrer em todas as ESF, e em todos os eventos sobre IST’S, é preconizado 

também que o preservativo esteja acessível de modo a qual o paciente não 
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precise pedir ao profissional, pois isso gera uma certa barreira para a adesão ao 

uso do preservativo na rotina dos pacientes, fica estabelecido também que nas 

educações em saúde nas escolas devem ser abordado a forma correta de usar 

o preservativo, sanar as dúvidas sobre elasticidade eficácia como método de 

prevenção de IST’S entre outros (SILVA e GOMES, 2020; BRASIL 2019). 

As estratégias adotadas apresentam limites em relação a sua atuação, 

pois não resolvem em sua totalidade os problemas de saúde pública gerados 

pela doença, bem como não reduz a incidência da sífilis nos territórios, levando 

ao questionamento se as estratégias atendem de fato as necessidades da 

população (RODRIGUES et al., 2016). 

Talvez um fator importante neste processo de prevenção e controle da 

sífilis diz respeito a abordagem dos enfermeiros sobre sexualidade com essas 

pessoas. Mesmo não estando explícito nos discursos, é possível percer a 

dificuldade dos enfermeiros em discutir a vivência da sexualidade com os 

portadores de sífilis devido às questões de gênero envolvidas e ao estigma que 

a doença carrega, o que dificulta a atuação do profissional na identificação das 

reais necessidades enfrentadas. Vale ressaltar que, a prevenção e controle dos 

casos de sífilis depende também do envolvimento e atuação da equipe 

multiprofissional da estratégia de saúde da família, não devendo ficar apenas 

sob responsabilidade do enfermeiro (RODRIGUES et al., 2016). 

No Brasil, a sífilis em gestante é doença de notificação compulsória desde 

2005 (Portaria nº. 33/2005), e a sífilis congênita desde 1986 (Portaria nº. 

542/1986), sendo obrigatória a comunicação à autoridade de saúde quando 

houver confirmação da doença. A vigilância da sífilis na gestação e da sífilis  

congênita tem como objetivo identificar os casos para subsidiar ações de 

prevenção e controle, monitorar o perfil epidemiológico e suas tendências e 

acompanhar e avaliar as ações para eliminação da sífilis congênita. Sendo 

assim, a notificação e a vigilância são imprescindíveis para o monitoramento e 

eliminação da transmissão vertical (BRASIL 2014). 

A eliminação da sífilis congênita é uma prioridade mundial e nacional, e 

está contida em diversos documentos, como: “Eliminação Mundial da Sífilis  

Congênita: Fundamento Lógico e Estratégia para a Ação” da Organização 

Mundial da Saúde; “Estratégia e Plano de Ação para a Eliminação da 

Transmissão Materno-Infantil do HIV e da Sífilis Congênita” da Organização Pan-
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Americana da Saúde (OPAS); e “Rede Cegonha” do Ministério da Saúde. O 

Brasil vem buscando a eliminação da sífilis congênita há décadas, mas, apesar 

dos vários avanços alcançados, a complexidade dos fatores que influenciam na 

cadeia de transmissão continua sendo um desafio (GUIMARÃES et al., 2018). 

Segundo o Ministério da Saúde, toda gestante deve ser testada duas 

vezes para sífilis durante o pré-natal. Além disso, deve ser realizado um teste 

logo após internação para o parto ou abortamento. Para diagnóstico da sífilis em 

gestantes podem ser utilizados os testes treponêmico rápidos ou os 

convencionais (FTA-Abs, TPHA, Elisa, entre outros) e os não treponêmicos 

(VDRL, TRUST, RPR, entre outros) (GUIMARÃES et al., 2018). 

 

3.14 RECÉM-NASCIDO COM SÍFILIS CONGÊNITA 
 

O Ministério da Saúde no ano de 1993, pretendia eliminar a sífilis  

congênita do país até  o ano 2000, e estabeleceu como meta menos de um caso 

por mil nascidos vivos (BRASIL, 2007a), a qual não foi possível ser atingida. No 

Plano Operacional de 2007, o Ministério objetiva a redução de 30% da taxa de 

incidência de sífilis congênita como meta para o ano 2011 e ter aumentado o 

percentual de neonatos com tratamento adequado de 73% para 100% (BRASIL, 

2007b). 

O Ministério acredita ainda que seja possível eliminar a sífilis congênita 

como problema de saúde pública, reduzindo a incidência deste agravo a 0,5 

caso por mil nascidos vivos, incidência que em 2005 se encontrava em 1,9 casos 

por mil nascidos vivos (BRASIL, 2007b). 

Guiller, Dupas e Pettengill (2007) objetivaram seu estudo em conhecer o 

que tem sido publicado na área de enfermagem sobre a criança com anomalia 

congênita. Há a preocupação por parte das autoras em garantir e ampliar a 

qualidade do cuidado prestado às crianças e às respectivas famílias, visando 

auxiliar o enfermeiro no planejamento e execução de ações de cuidado 

fundamentadas com evidências. 

Deste modo, as autoras categorizam seu estudo em unidades temáticas  

que emergiram da análise das autoras sobre as publicações. Uma das unidades 

identifica os fatores de risco para ocorrência de anomalia congênita, e cita a 



74 

 

sífilis congênita como ameaça às gestantes, trazendo consequências críticas 

como abortos, além das anomalias. O uso de drogas e um filho anterior com a 

mesma anomalia, igualmente, são fatores de risco (GUILLER, DUPAS e 

PETTENGILL 2007). 

Nesse sentido, Lago e Garcia (2000) atentam para o fato de que alguns 

recém nascidos contaminados podem não ser diagnosticados ao nascer, 

passando-se despercebida a sífilis no período neonatal, vindo a necessitar de 

atendimento de urgência durante os primeiros meses de vida gravemente 

doentes. Segundo os autores, mais de 50% dos lactentes com sífilis congênita 

se apresentam assintomáticos ao nascimento, apresentando quadro clínico em 

3 a 14 semanas de idade. Os sinais e sintomas variam de bem específicos e 

localizados a generalizados, o que dificulta o diagnóstico, e de distúrbios leves 

a quadros fulminantes, constituindo um caso de urgência. 

Mesmo recém-nascidos que obtiveram a titulação de 1:2 no VDRL 

apresentaram sinais, como hepatomegalia. Isto significa que, mesmo que o 

neonato se mostre assintomático ao nascimento, uma titulação baixa não deve  

ser desconsiderada, diagnosticando como sífilis congênita. Inclusive, poucos 

neonatos apresentam titulações maiores que as de suas mães; estas 

comumente vêm a se tornarem mais altas após o período neonatal, quando a 

doença não for diagnosticada e tratada dentro deste período (ARAÚJO et al., 

1999). 

Araújo et al (1999) verificam em seu estudo a incidência de sífilis  

congênita em neonatos na maternidade de um hospital público, submetendo 

puérpera e neonato ao VDRL, FTA-Abs e ELISA IgM anti-Treponema pallidum . 

Das 361 mães que foram estudadas, 33 apresentaram resultados reagentes em 

um ou mais de um dos exames a que foram submetidas (42,4% apresentaram 

VDRL e FTA-Abs reagentes), significando uma incidência de 9,1. As titulações 

de VDRL se mostraram entre uma faixa de 1:2 e 1:128. 

A pesquisa indica ainda que quanto aos neonatos, 10 amostras não foram 

testadas. Dos 23 que restaram, todos obtiveram resultados reagentes em um 

ou mais de um dos exames a que foram submetidos, incluindo três natimortos e 

um neomorto. Comparando-se as amostras de VDRL dos neonatos e de suas 

mães, todos os neonatos apresentaram titulações inferiores, a exceção de um 

caso em que a titulação era igual à de sua mãe (1:128). Entretanto, em 14 
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neonatos houveram sinais de doença citados a seguir: prematuridade,  

hepatomegalia, esplenomegalia, distensão abdominal, obstrução nasal, 

icterícia, pequeno para a idade gestacional (PIG), ocorrendo em alguns mais de 

um sinal ao mesmo tempo, e natimortalidade e neomortalidade já citados 

anteriormente (ARAÚJO et al.,1999). 

Saraceni et al., (2005) reforçam ainda a sífilis congênita como causa 

importante da mortalidade perinatal e descrevem sua tendência no município 

do Rio de Janeiro, estabelecendo uma comparação com as campanhas de 

prevenção realizadas nos anos  de 1999 e 2000. Mostram que mais de 50% dos 

casos de sífilis na gestação levam a desfechos negativos como abortos, 

natimortalidade, neomortalidade e complicações  nos nascidos vivos, ocupando 

um significativo espaço entre as causas de letalidade infantis e perdas fetais. As 

autoras classificam a sífilis congênita como causa perinatal evitável, devido à 

possibilidade de ser feito o diagnóstico e ser realizado o tratamento efetivo na 

gestação. 

Conforme o Ministério da Saúde (BRASIL 2006b), a taxa de incidência 

notificada de sífilis congênita no Brasil no ano de 2004 foi de 0,7 por mil nascidos 

vivos (2221 casos). A região com maior incidência foi o Sudeste, com 1215 

casos (incidência de 1,0) neste mesmo ano. Quanto aos casos notificados no 

país, a grande maioria foi notificada nos primeiros sete dias de vida do neonato 

(92,5% - 2055 casos). 79,2% (1758 casos) nasceram com idade gestacional de 

36 semanas ou mais, e 79,7% (1770 casos) nasceram com 2500g ou mais.   A 

maioria nasceu assintomática (73,4% - 1631 casos). E quanto ao diagnóstico 

final, no ano de 2004, 2109 casos (95,0%) sífilis congênita recente, 59 casos 

(2,7%) natimorto sifilítico, 41 casos (1,8%) aborto por sífilis. 

As informações sobre os óbitos são provenientes do Sistema de 

Informações de Mortalidade (SIM) e das Fichas de Notificação e Investigação 

de Óbitos Fetais e Neonatais. 

O SIM foi criado pelo Ministério da Saúde em 1975 para a obtenção 
regular de dados sobre mortalidade no País. A partir da criação do SIM 
foi possível a captação de dados sobre mortalidade, de forma 
abrangente e confiável, para subsidiar as diversas esferas de gestão 
na saúde pública. Com base nessas informações é possível realizar 
análises de situação, planejamento e avaliação das ações e 
programas na área. [...] proporciona a produção de estatísticas de 
mortalidade e a construção dos principais indicadores de saúde. A 
análise dessas informações permite estudos não apenas do ponto de 
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vista estatístico e epidemiológico, mas também sócio-demográfico 
(BRASIL, 2007c). 

 

Quando há ocorrência de óbitos, as fichas são preenchidas pelas 

maternidades. Saraceni et al., (2005) utilizaram a comparação dos dois artifícios 

a fim de verificar se havia a presença dos casos em ambos. Dos 7.309 óbitos 

perinatais (4.215 fetais e 3.094 neonatais precoces) analisados, do período de 

1999 a 2002, tiveram como causa básica a sífilis congênita 292 (4,0%), sendo 

222 (5,3%) fetais e 70 (2,3%) neonatais, notando-se o número 

significativamente elevado de óbitos fetais relacionados ao agravo. Esta 

porcentagem maior de perdas fetais por sífilis congênita comprova os efeitos 

deletérios da doença nos estágios iniciais da gestação. Discordando do que se 

pensava antigamente, a transmissão vertical ocorre em qualquer fase da 

gestação e estágio da doença materna (BRASIL, 2006a). 

Lima (2002) verificou um declínio da mortalidade por sífilis nas regiões 

brasileiras num período de 15 anos, entretanto a mortalidade por sífilis congênita 

chegou a aumentar em estados mais pobres, pertencentes à região Nordeste, 

mantendo o mais alto índice de mortalidade por sífilis congênita do Brasil. 

Fato marcante que Saraceni et al., (2005) observaram é o de que houve 

um declínio anual no número absoluto de óbitos, porém o número de óbitos 

específicos por sífilis congênita se manteve na mesma faixa. Característica 

sobressalente dos casos de óbitos foi a prematuridade e baixo peso ao nascer: 

a maioria dos natimortos pesava menos de 1000g; mais um evento sentinela da 

qualidade dos serviços de saúde. 

Lima (2002) observa a rapidez com que grande parte dos recém-nascidos 

chega a um desfecho fatal no primeiro dia de vida até o primeiro ano de vida, 

ressaltando a dificuldade de se tratar da sífilis congênita e a necessidade de 

reforçar a prevenção. 

Vernacchio (2005) apresenta o acompanhamento de lactentes tratados 

para  sífilis congênita. Onde, o autor observa que os lactentes que apresentaram 

sorologia reativa devem repetir exame físico e VDRL a cada 2 ou 3 meses, até 

que o teste se torne não- reagente ou que a titulação diminua quatro vezes. Já 

o Ministério da Saúde (BRASIL, 2005b) preconiza a realização do VDRL com 1, 

3, 6, 12 e 18 meses. A repetição do tratamento é bastante considerada no 
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momento em que for constatado aumento de titulação ou o VDRL permanecer 

reagente após 6 a 12 meses. Recomenda-se acompanhamento oftalmológico, 

neurológico e auditivo semestral pelo período de dois anos. 

Em caso de possível neurossífilis, quando o resultado de exame do 

líquido cefalorraquidiano (LCR) ao diagnóstico inicial foi anormal ou não 

interpretável, repete- se o exame do LCR em intervalos de 6 meses, até que 

este se normalize. Permanecendo o VDRL reagente no LCR, ou este não 

reagente, porém com contagem celular e/ou concentração de proteína 

anormais, a repetição do tratamento deve ser considerada (BRASIL, 2005b; 

VERNACCHIO, 2005). 

Madi et al., (2001) enfatizam dois aspectos quanto ao cuidado seguro à 

criança: primeiro, devido à incidência de resultados falso-positivos e falso-

negativos ser alta, o teste sorológico na criança não deve ser realizado no 

sangue do cordão umbilical ao nascimento, e depois, que nenhuma criança deve 

deixar o hospital até que a sorologia materna seja conhecida. 

Testes não-treponêmicos tornam-se reagentes de 4 a 8 semanas após 

ter sido adquirida a sífilis. Assim, mães que tiveram a infecção adquirida no final 

da gestação podem se apresentar soronegativas no momento do parto, bem 

como seus recém- nascidos. Aos dois meses de idade estes lactentes se tornam 

soropositivos, já com prognóstico piorado. Lago e Garcia (2000) chegam a 

propor que entre as 4 e 8 semanas de nascimento, o VDRL seja repetido nos 

lactentes filhos de mães expostas a fatores de risco, mesmo que estas 

continuem soronegativas. 

Importante salientar que, como a maioria dos recém-nascidos se mostra 

assintomático ao nascimento, a aplicação de testes treponêmicos deve ser 

avaliada cuidadosamente, podendo ser confundida a infecção na criança devido  

à presença de anticorpos IgG maternos passados por via transplacentária 

(BRASIL, 2006a). O VDRL deve ser sempre realizado e comparado com o 

materno. De acordo com o Ministério (BRASIL, 2006a), testes treponêmicos 

devem ser utilizados como seguimento a partir dos 18 meses de idade, quando 

anticorpos adquiridos passivamente da mãe não são mais detectáveis. 

Saraceni et al., (2005) advertem a invisibilidade da doença também nos 

serviços de saúde na definição de causa mortis, que tem seu enfoque dado 

comumente na causa básica do óbito, deixando a presença da sífilis congênita 
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passar despercebida, mais uma vez levando à subnotificação e prejudicando 

o planejamento de ações para os serviços de saúde. 

Donalísio, Freire e Mendes (2007) referenciam a falta de informações 

sobre o seguimento da mulher e da criança infectadas, pois não há fluxo 

estabelecido para garantia e avaliação de seguimento das gestantes após o 

parto, ou das crianças com sorologia positiva após o nascimento; embora haja 

registro de tratamento adequado no prontuário hospitalar, não há registro na 

rede, nem garantia de seguimento clínico e sorológico, para monitorização de 

possível reinfecção, resposta negativa à terapêutica ou transmissão vertical em 

futura gravidez. 

Guiller, Dupas e Pettengill (2007) apresentam outros estudos que 

enfocam o interesse do Enfermeiro em conhecer os resultados das intervenções 

que desenvolvem junto aos pacientes para que possam direcionar suas ações e 

ampliar as propostas de atendimento. Quanto à experiência do Enfermeiro, 

estudos demonstram o desgaste que  o cuidado a uma criança com anomalia 

congênita traz ao emocional do profissional, todavia a satisfação pessoal gerada 

é enorme e as dificuldades são minimizadas com o trabalho em equipe e o 

conhecimento teórico. 

Conforme Guiller, Dupas e Pettengill (2007), o Enfermeiro tem buscado 

fundamentação teórica e prática para cuidar da criança com anomalia congênita, 

com a maioria das pesquisas voltada a desenvolver propostas de intervenção 

em prevenção e tratamento. A educação em saúde conscientiza as gestantes 

sobre os cuidados que devem ter de modo que evitem se expor aos fatores de 

risco, porém existem lacunas no conhecimento em relação às propostas de 

intervenções de enfermagem à família da criança. Marcon (2002) considera que 

 

[...] a relação entre profissionais de saúde e família tem que ser 
diferenciada, única. [...] o profissional precisa saber como a família 
define a situação, conhecer sua cultura, colocar-se em seu lugar; 
precisa ouví-la, interagir com ela e entender o significado que ela dá às 
suas experiências (MARCON, 2002, p. 74). 

Elsen, Marcon e Silva (2002) exprimem a preocupação por parte dos 

profissionais de saúde em identificar estratégias que os aproximem da família, 

permitindo o compartilhar de saberes científicos e culturais. As autoras 
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identificam a família como unidade de cuidado de seus membros, cabendo aos 

profissionais apoiá-la, fortalecê-la e orientá-la. 
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4 MARCO METODOLÓGICO 

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo de abordagem quali-

quantitativa, que responde a questões muito particulares. Ela se ocupou, nas 

Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalhou com o universo dos significados, dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.  Esse conjunto 

de fenômenos humanos foi entendido aqui como parte da realidade social, pois 

o ser humano se distingue não só por agir, mas pensar sobre o que faz e por 

interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilha com seus 

semelhantes.  

Para Minayo (2010) a pesquisa qualitativa permite uma compreensão 

única do fenômeno em estudo, uma vez que conduz o pesquisador a uma 

imersão no universo de significados a partir de descrições minuciosas onde se 

captam as percepções, emoções e interpretações do sujeito inserido em seu 

contexto.  

O objetivo do estudo descritivo foi proporcionar um quadro de um 

fenômeno como ele ocorre naturalmente. Também pode incluir um estudo 

formativo, comparando os dados em relação a algum padrão. Os estudos 

descritivos buscaram “desenhar um quadro” de uma situação, pessoa ou evento, 

ou mostrar como as coisas estão relacionadas entre si (GRAY, 2016). 

 

4.2 METODOLOGIA E MÉTODO  
 

Primeiro foi solicitada a carta de anuência (ANEXO A) à chefia da 

instituição. Por se tratar de coleta de dados o uso do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) foi dispensado (APÊNDICE A). Os dados foram 

coletados de prontuários e analisado sua qualidade com base nos dados 

constantes nos prontuários de Postos de Saúde do Município da Ilha de 

Itamaracá- Pernambuco. Onde foi realizada uma analisa sobre a qualidade dos 

registros nos prontuários de gestantes com exames VDRL reagente em 

Itamaracá-PE de janeiro 2016 a janeiro de 2019.  
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Foram dados coletados através da análise de prontuários e sua qualidade, 

(APÊNDICE B), que identificaram dados sócio econômicos como: raça/cor, 

idade, escolaridade entre outros, e questões norteadoras como: tratamento 

realizado, parceiro tratado e principais dados faltantes ou não preenchidos.  

4.3 LOCAL DA PESQUISA 
 

O estudo foi realizado nos Postos de Saúde do Município da Ilha de 

Itamaracá- Pernambuco que possui aproximadamente 26.258 mil habitantes 

(IBGE, 2018).  

4.4 OBJETO DE ESTUDO  
 

Prontuários de gestantes que realizavam o pré-natal nos Postos de Saúde 

do Município da Ilha de Itamaracá- Pernambuco.  

4.5 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS  
 

Critérios de Inclusão 

 Todos os prontuários de gestantes com exames VDRL reagente 

residentes na Ilha de Itamaracá-PE de janeiro 2016 a janeiro de 

2019. 

Critérios de Exclusão 

 Todos os prontuários de mulheres gestantes com exames VDRL 

não-reagente residentes na Ilha de Itamaracá-PE de janeiro 2016 

a janeiro de 2019, ou não residentes na Ilha de Itamaracá. 

4.6 POPULAÇÃO  

 

Prontuários de gestantes com exames VDRL reagente residentes na Ilha 

de Itamaracá-PE no período de janeiro 2016 a janeiro de 2019. 
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4.7 UNIVERSO, AMOSTRA, AMOSTRAGEM 

 

Os dados foram coletados em uma plataforma on-line do Ministério da 

saúde, que se encontram disponíveis para livre acesso. O presente estudo não 

demandou aprovação por comitê de ética em pesquisa com seres humanos, pois 

usou tais dados. 

 

4.8 A NATUREZA DA PESQUISA 
 

O estudo teve natureza básica descritiva de abordagem quali-quantitativa, 

além disso foi realizado uma pesquisa na base de dados do SINAN. 

4.9 A PESQUISA QUANTO AO PROBLEMA 
 

A pesquisa visa responder qual é o índice de gestantes com exames 

VDRL reagente residentes na Ilha de Itamaracá-PE no período de janeiro 2016 

a janeiro de 2019? 

4.10 A PESQUISA QUANTO AOS OBJETIVOS 
 

A pesquisa busca analisar o índice de gestantes com exames VDRL 

reagente residentes na Ilha de Itamaracá-PE no período de janeiro 2016 a janeiro 

de 2019. Caracterizar o perfil sócio econômico demográfico das gestantes 

residentes na Ilha de Itamaracá-PE no período de janeiro 2016 a janeiro de 2019. 

Tentar compreender o índice de gestantes com exames VDRL reagente 

residentes na Ilha de Itamaracá-PE no período de janeiro 2016 a janeiro de 2019. 

E levantar as medidas que levem a melhoria desses dados.  

4.11 A PESQUISA QUANTO AOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 
 

Todos os procedimentos técnicos foram respeitados, utilizando 

abordagem de campo documental e bibliográfica. 
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4.12 HIPÓTESES E/OU VARIÁVEIS 
 

Estudos anteriores indicam que a qualidade dos registros dos prontuários 

é precária, de uma maneira geral. Fato que pode ocasionar sub ou 

hipernotificações com relação aos casos de sífilis.  

 

4.13 PLANO DE TABULAÇÃO E ANÁLISE 
 

Os dados coletados foram tabulados e analisados através da planilha 

Excel®. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  
 

A análise da qualidade dos registros dos prontuários de gestantes com 

exame reagente de VDLR no período de Janeiro/2016 à Janeiro/2019 nos 

revelou extrema desordem e subnotificação, nos revelando um cenário 

extremamente preocupante.  

Segundo dados do IBGE, a economia do município da Ilha de Itamaracá é 

baseado no setor de serviços (comércio e turismo) o mais representativo na 

economia itamaracaense, seguido da agricultura (IBGE 2021). 

O município dispõe de 09 UBS, onde são realizados além do pré-natal, 

atendimento a outros pacientes com necessidades básicas de saúde e 

prevenção  em geral. Em relação ao pré-natal, médico e enfermeiros realizam o 

atendimento e acompanhamento.  

Conforme descreve o Ministério da Saúde (MS), a partir do ano de 2005 a 

sífilis na gestante se tornou um agravo de notificação compulsória com a 

publicação da Portaria MS/SVS n° 33 de 14 de Julho de 2005, com o objetivo de 

identificar os casos existentes subsidiando ações de prevenção e controle da 

mesma; além de conhecer o perfil epidemiológico e suas tendências (SARACENI 

et al., 2007). 

Pela análise dos dados, percebe-se que muitos casos de sífilis congênita 

poderiam ser evitados com programas oportunos, criados e dirigidos pelo próprio 

Ministério da Saúde (MS). Se cada região conhecesse seus próprios limites, os 

programas criados pelo governo, poderiam se tornar mais eficientes, o que 

garantiria mais saúde à todos. Sem o conhecimento exato de onde se encontram 

as falhas, as ações de saúde podem perder o foco principal, e acabar passando 

despercebidas (CABRAL et al., 2017). 

Análise dos prontuários das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do 

município da Ilha de Itamaracá durante o período de Janeiro/2016 à 

Janeiro/2019, revelaram que foram atendidas 30 pacientes com exame VDRL 

reagente, entretanto foi possível coletar dados de apenas 25 (vinte e cinco) 

gestantes. As UBS’s do munício são localizadas nos seguintes bairros: Alto da 

Felicidade, Forte Orange, Rio Âmbar, Baixa Verde/Pilar, Biquinha, Salinas/Chié, 

Jaquaribe, Vila Velha, e Sossego. Entretanto, apenas 17 notificações conforme 

os prontuários das UBS foram encontrados. Onde, foi possível observar que das 
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09 (nove) unidades de atendimento na atenção básica, 6 (seis) receberam 

gestantes com resultados de VDRL reagente para Sífilis no período estudado, 

conforme pode ser observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Todos os casos confirmados de Sífilis em gestantes registrados nos 

prontuários analisados das Unidades Básicas de Saúde para o Município da Ilha 

de Itamaracá, no período de 2016 a 2019. 
Unidades básicas  Total de casos confirmados 

Alto da Felicidade 5 

Biquinha 3 

Chié /Salinas 3 

Baixa Verde / Pilar 2 

Rio Âmbar 3 

Forte Orange /Bela Vista  1 

Vila Velha 0 

Jaguaribe 0 

Sossego 0 

Total 17 

Fonte: Informações conforme pesquisa de campo realizada pela Autora.  

 

O maior número de gestantes VDRL atendidas foi referente a UBS Alto da 

Felicidade, zona urbana do município. Dessas, 50% iniciam o acompanhamento 

pré-natal no 2° trimestre de gestação, 50% possuíam ensino fundamental. 

Entretanto, apenas 60% delas realizaram o tratamento corretamente apenas  

das que iniciaram o acompanhamento pré-natal e, os 40% restante, iniciaram 

tratamento sem realizar o acompanhamento. Além disso, 100% dos parceiros se 

negaram a realizar tratamento, seja na maternidade ou na atenção primária.  

A unidade do Forte Orange, registrou o menor número de casos notificados. 

Mesmo apresentando na Tabela 1 nenhum caso notificado para a unidade de 

saúde Jaguaribe, em prontuários analisados, observou-se a frequência de início 

de acompanhamento pré-natal de gestantes em seu 3° trimestre gestacional, a 

maioria com ensino fundamental e moradoras de área urbana, domésticas, com 

tratamento realizado, porém, não adequados e, com parceiros não tratados. 

A unidade do Pilar, atualmente unificada com a antiga unidade Baixa 

verde, se apresenta com grande número de notificações. Das gestantes 
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acompanhadas, 3 delas procuraram a unidade em seu 1° trimestre gestacional 

e, as outras 2, no 2° trimestre, todas moradoras da área urbana, a maioria com 

escolaridade ensino fundamental e domésticas. Apenas uma paciente não 

realizou tratamento e, as demais, realizaram, porém não o tratamento adequado.   

Em visita a unidade da Biquinha, observou-se através da análise de seus 

prontuários que 100% das gestantes assistidas na unidade, com faixa etária 

entre 15 e 20 anos, iniciaram o pré-natal em seu 1°trimestre gestacional. São 

mulheres residentes da área urbana, com escolaridade ignorada e domésticas. 

O tratamento foi realizado com 2 delas e apenas 2 parceiros também realizaram 

o tratamento.  

Tal notificação reforça a premissa já debatida nesta pesquisa, confirmando 

a extremamente baixa notificação dos casos de sífilis no país. Além disso, os 

dados apresentados na Tabela 1 não são compatíveis com os dados constantes 

no banco de dados do SINAN, onde, segundo o Ministério da Saúde/SVS, a 

situação de casos confirmados notificados de Sífilis em gestante no município 

da Ilha de Itamaracá para o ano de 2016, foi de apenas 02 (dois) casos, na faixa 

etária de 20 a 39 anos. No Brasil, a (correta) notificação atinge apenas 32% dos 

casos de sífilis gestacional e apenas 17,4% de sífilis congênita, percentual 

extremamente baixo para a gravidade da doença. Esses dados reforçam a falta 

de qualidade nos serviços de assistência pré-natal e para o parto (DAMASCENO 

et al., 2014). 

É importante reforçarmos que a sífilis na gestação requer intervenção 

imediata com a finalidade de reduzir a possibilidade de transmissão vertical. 

Pois, como já mencionado a sífilis pode ser transmitida para o feto por via 

transplacentária em qualquer fase da gestação ou na passagem pelo canal do 

parto. A probabilidade de infecção fetal é influenciada pelo estágio da sífilis na 

mãe e pela duração da exposição fetal. O risco de transmissão vertical pode 

variar de 70 a 100% em gestantes não tratadas. Risco esse que é reduzindo 1 a 

2% em gestantes tratadas. Quando não ocorre tratamento estima-se que 30% 

evoluam para óbito fetal, 10% para óbito neonatal e 40% para retardo mental 

(GUIMARÃES et al., 2018). 

O que foi observado reflete a falta de comprometimento e profissionalismo 

no registro da notificação por parte dos profissionais da saúde que realizaram os 

atendimentos as gestantes em suas unidades. Conforme preconizado pelo 
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Ministério da Saúde. No Brasil, a sífilis em gestante é doença de notificação 

compulsória desde 2005 (Portaria nº. 33/2005) (MACHADO et al., 2018), e a 

sífilis congênita desde 1986 (Portaria nº. 542/1986), sendo obrigatória a 

comunicação à autoridade de saúde quando houver confirmação da doença 

(GUIMARÃES et al., 2018; SARACENI; MIRANDA 2012).  

A notificação compulsória de uma doença visa acumular dados suficientes 

para permitir uma análise que leve a intervenções para sua redução e/ou de suas 

consequências (GUIMARÃES et al., 2018; SARACENI; MIRANDA 2012). Para 

subsidiar ações de prevenção e controle, monitorar o perfil epidemiológico e suas 

tendências e acompanhar e avaliar as ações para eliminação da sífilis congênita. 

Sendo assim, a notificação e a vigilância são imprescindíveis para o 

monitoramento e eliminação da transmissão vertical (GUIMARÃES et al., 2018). 

Além disso, no caso da notificação da sífilis em gestantes, a pretensão 

clara é a de reduzir a sua incidência até conseguir a eliminação da sífilis  

congênita, derivada da transmissão vertical do Treponema pallidum. A sífilis  

congênita é causa de importante morbidade para a criança e, também, de 

mortalidade perinatal, especialmente no componente fetal, apesar do baixo custo 

do tratamento e disponibilidade de tecnologia leve para sua prevenção 

(SARACENI; MIRANDA 2012). 

  

Tabela 2- Casos de Sífilis em gestantes conforme a idade nos prontuários 

analisados das Unidades Básicas de Saúde para o Município da Ilha de 

Itamaracá, no período de 2016 a 2019. 
Idade da gestante  Total de casos confirmados 

15-20 2 

20-25 10 

25-30 7 

30-35 4 

35-40 2 

40-45 0 

Total de gestantes 25 

 

 Com relação á faixa etária das gestantes atendidas a maioria delas 40%, 

ou dez (10), estavam na faixa etária de 20 a 25 anos. Silva e Gomes (2020) 

relatou em sua pesquisa no município de vassouras- RJ, que mulheres entre 15 
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a 29 anos estão mais suscetíveis a adquirir a sífilis devido aos seus 

comportamentos sexuais de risco, ficando vulnerável a gestação indesejada e 

as infecções sexualmente transmissíveis, nesta faixa etária de idade os estudos 

relatam a menor adesão ao pré-natal e consequentemente os maiores 

indicadores da sífilis congênita. Nesse sentido, Machado e Terra (2015) 

ressaltam, que é por este motivo que é de extrema importância as medidas de 

controle da sífilis nas gestantes, que podem ser: o diagnóstico precoce das 

mulheres em idade reprodutiva e seus devidos parceiros, realização de testes 

VDRL em mulheres que tenham intenção de engravidar, e tratamento imediato 

dos casos diagnosticados nas mulheres e também nos seus parceiros. 

Nesse sentido, Guimarães et al., (2018) ressaltam que as seguintes 

variáveis são mais susceptíveis à positividade do teste treponêmico, como: faixa 

etária (20-39), escolaridade (analfabeta, fundamental incompleto, fundamental 

completo, médio incompleto, ignorado/em branco). Os fatores de risco 

associados à infecção congênita por Sífilis se relacionam a não realização de 

pré-natal, a gravidez na adolescência, o uso de drogas ilícitas pela mãe ou pelo 

parceiro (principalmente crack/cocaína), a ausência de parceiro sexual fixo e/ou  

a existência de múltiplos parceiros, baixa escolaridade e nível socioeconômico, 

multiparidade, acesso limitado aos serviços de saúde e presença de outras DSTs 

na mulher ou no parceiro (MACHADO e TERRA 2015; DAMASCENO et al, 

2014).  

O que se observou quanto a solicitação do VDRL, realização de testes 

rápidos e encaminhamento para realização de tratamento nas unidades visitadas 

é a falta de conhecimento quanto ao protocolo, preenchimento inadequado ou 

ineficaz dos prontuários, baixa adesão ao tratamento e realização inadequada 

do mesmo, além da falta de orientação quanto a importância da realização do 

tratamento tanto na gestante quando de seu parceiro.  

Um estudo demonstrou que a faixa etária mais propícia para infecção em 

gestante é a de 19 a 35 anos nos mostra também que dentre vários fatores que 

favorecem a gestante continuarem com a sífilis são a falta do tratamento do 

parceiro com sífilis, falhas na capacidade do tratamento, abandono do 

tratamento pela gestante a falta da busca ativa dos profissionais dessa gestante 

infectada (SILVA & GOMES, 2020). 
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 Além disso, participação do parceiro no pré-natal está associada à 

qualidade de vida do trinômio, porém complicações referentes às doenças 

transplacentárias ainda apresentam valores altos, como a sífilis congênita. A 

participação do parceiro nas consultas de pré-natal, parto e puerpério aumenta 

a adesão à amamentação, diminui a violência doméstica e fortalece o vínculo do 

trinômio gestante-bebê-parceiro, ajudando no diagnóstico de outras doenças e 

sendo eficaz no tratamento da sífilis, evitando uma reinfecção por não realização 

do tratamento ou tratamento ineficiente.  

A falta de preenchimento dos prontuários observada foi extremamente alta, 

onde contavam apenas dados como nome, data de nascimento, endereço e 

telefone tornando inviável a coleta de qualquer outro dado sociodemográfico, 

como: escolaridade, estado civil, cor/raça e ocupação. Além disso, das 30 

gestantes notificadas com VDRL reagente, apenas 25 tinham os referidos dados 

acima, de fato preenchidos. Onde, foi possível observar a predominância das 

gestantes de origem urbana em relação à rural, com apenas 4% das gestantes 

advindo de população rural, conforme pode ser observado na Tabela 3 abaixo. 

 

Tabela 3- Distribuição das gestantes VDRL reagentes conforme o bairro de 

origem das Unidades Básicas de Saúde para o Município da Ilha de Itamaracá, 
no período de 2016 a 2019. 

Bairro n % 

Alto da felicidade 6 24% 

Baixa verde 2 8% 

Bela Vista 1 4% 

Biquinha 5 20% 

Forte Orange 1 4% 

Pilar 4 16% 

Salinas 3 12% 

Sítio Bom Jesus 1 4% 

Igonorado/ não preenchido 2 8% 

Total de gestantes 25 100% 

 

A qualidade do preenchimento das fichas de investigação de agravos de 

notificação compulsória é determinante para o planejamento de intervenções. 

Para a sífilis em gestante, o processo de investigação se dá na atenção primária, 
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uma vez que esse é o cenário em que o diagnóstico da doença e a assistência 

pré-natal se desenvolvem. Portanto, a atenção primária é o momento de 

ocorrência da notificação e investigação do caso (BRASIL, 2006). Da mesma 

forma que é o momento em que o cuidado pré-natal deve agir e evitar o caso de 

sífilis congênita. A atenção primária se expande pela USF, preconizada pelo 

Ministério da Saúde. Giovanella et al., (2009) relataram a presença da USF em 

94% dos municípios brasileiros em 2008, correspondendo a uma cobertura 

populacional de 48%. Nessa estratégia se insere a atenção pré-natal, a qual tem 

em seus protocolos a triagem da sífilis na grávida e o consequente tratamento 

da gestante e de seu parceiro, quando apresentam testes positivos (BRASIL, 

2006).  

Figueiredo et al., (2015) em sua pesquisa na cidade de Campo Grande -

MS revelam que, dentre as gestantes que fizeram o pré-natal, das 86,6% 

grávidas que foram diagnosticadas com sífilis, apenas 11,5% tiveram seus 

parceiros tratados. Também, observaram que dos casos de sífilis congênita 

ocorridos com 1.024 puérperas, entre 2006 e 2011. Onde, contatou-se a 

ocorrência de outras doenças infecciosa durante o pré-natal, mas não houve 

tratamento adequado do casal em caso de sífilis e não foi realizado o 

rastreamento dos filhos. Deste modo, a falta de tratamento do parceiro é 

considerada um dos desafios para o controle da sífilis e a principal causa de 

inadequação do tratamento, que podem ser identificadas em diferentes regiões 

do país. 

 A mesma situação se apresenta nos anos seguintes, conforme casos 

confirmados notificados de Sífilis em gestante no município da Ilha de Itamaracá 

para os anos de 2017 a 2019, segundo o Ministério da Saúde/SVS - Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação, como se apesenta na Tabela 4 a seguir.  

 

Tabela 4. Todos os casos confirmados de Sífilis em gestantes registrados no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Brasil, no Estado de 

Pernambuco, para o Município da Ilha de Itamaracá, através das notificações, 
no período de 2017 a 2019, segundo faixa etária. 

Anos Faixa etária 
Total de casos 

confirmados 

Total de casos 

2017 15 a 19 2 7 
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20 a 39 5 

2018 
15 a 19 7 

20 
20 a 39 13 

2019 nada consta nada consta 0 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan 
Net, Excluídos casos não residentes no Brasil. 

1. Períodos Disponíveis ou período - Correspondem aos anos de notificação dos casos. 
2. Para tabular dados epidemiológicos de um determinado ano selecione na linha a variável de 

interesse, na Coluna Ano do diagnóstico; em Períodos Disponíveis assinale o ano inicial 
da série e todos os posteriores até o ano atual (p/ incluir casos notificados com atraso) e 
em Seleções Disponíveis assinale os anos do diagnóstico (ex: nº de casos 2007:selecione 
na linha UF de residência, na Coluna Ano do diagnóstico, em Períodos disponíveis 2007 
até o ano atual e em Seleções assinale Ano do diagnóstico de 2007). 

3. Dados de 2009 atualizados em 01/08/2011. 
4. Dados de 2010 atualizados em 20/11/2013. 
5. Dados de 2011 atualizados em 20/11/2013. 
6. Dados de 2012 e 2013 atualizados em 07/05/2018. 
7. Dados de 2014 atualizados em 30/01/2019. 

8. Dados de 2015 a 2018 atualizados em 30/01/2019, dados sujeitos à revisão.  

 

A qualidade do preenchimento das fichas de investigação de agravos de 

notificação compulsória é determinante para o planejamento de intervenções. 

Para a sífilis em gestante, o processo de investigação se dá na atenção primária, 

uma vez que esse é o cenário em que o diagnóstico da doença e a assistência 

pré-natal se desenvolvem. Portanto, a atenção primária é o momento de 

ocorrência da notificação e investigação do caso. Da mesma forma que é o 

momento em que o cuidado pré-natal deve agir e evitar o caso de sífilis  

congênita. A atenção primária se expande pela Estratégia Saúde da Família 

(FHS), preconizada pelo Ministério da Saúde (SARACENI; MIRANDA 2012). 

Apesar da notificação dos casos apresentados, a subnotificação foi 

evidenciada, e é considerada alta, onde, dos 30 casos com teste VDRL 

reagentes apenas 17 foram notificas ou preenchidas em prontuários e apenas 

dois casos tiveram o tratamento realizado até o fim.  

Essa ocorrência impede o controle epidemiológico do agravo, indo na 

contramão das políticas públicas atuais, em especial da Rede Cegonha, que 

além da qualificação da saúde obstétrica-neonatal, contribui para o 

aprimoramento do sistema de vigilância epidemiológica, por meio da ampliação 
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da distribuição de testes rápidos para sífilis, ferramenta que permite o rastreio 

do agravo (SOARES et al., 2017). 

Diante de tais dados, podemos entender que a problemática da sífilis  

congênita está intimamente relacionada ao acesso e à baixa qualidade do pré-

natal. É preocupante o número de mulheres que ainda não têm acesso à 

assistência adequada do pré-natal. Dentre as mulheres que realizam as 

consultas de pré-natal e que possuem sorologia positiva para sífilis, existem as 

que não retornam para pegar os resultados dos exames, as que tiveram o 

diagnóstico de sífilis na gestação, mas não foram tratadas ou o tratamento não 

foi adequado, e ainda as gestantes que não tiveram os seus parceiros tratados 

concomitantemente durante a gravidez (COSTA et al., 2013). 

Vale ressaltar que o tratamento adequado da sífilis na gestação é 

considerado toda a terapêutica de acordo com o estágio da doença, realizado 

com penicilina G benzatina e finalizado pelo menos 30 dias antes do parto, tendo 

sido o parceiro tratado concomitantemente (COSTA et al., 2013). Além de todos 

os fatore já citados, existe também o preconceito que é algo podemos somar ao 

baixo índice de adesão a terapia, muitos usuários evitam frequentar as unidades 

de saúde, pois preferem ocultar a patologia, que é uma doença sexualmente 

transmissível, temem de serem reconhecidos devido à aproximação que os 

agentes comunitários de Saúde têm com a população e sofrerem preconceito 

(SILVA & GOMES, 2020). 

Além dos problemas expostos acima, esta pesquisa evidencia também, 

que a quantidade de consultas realizadas pela gestante em seu atendimento 

pré-natal não é suficiente para garantir o controle dessa infecção, pois além da 

intenção e o gesto de ampliação de acesso e número mínimo de consultas 

preconizado, requer avaliar a qualidade de seu conteúdo, principalmente na 

atenção primária em saúde, onde as gestantes e parceiros devem ser 

acompanhados e tratados adequadamente. E ainda expõe a precariedade dos 

serviços de atendimento básico e emergencial onde a gestante faz a aplicação 

da benzatina durante o tratamento (FIGUEIREDO et al., 2015). 

Figueiredo et al., (2015) complementa ainda que existem dificuldades que 

a equipe da Estratégia Saúde da Família enfrenta, referente ao 

encaminhamento e tratamento de gestantes e de parceiros, pois embora fosse 

possível realizar a busca através dos agentes comunitários de saúde, os 
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profissionais apresentaram ausência de uma postura ativa para que o parceiro 

comparecesse ao serviço e demonstraram indecisão quando encaminharam as 

gestantes para realizar o tratamento em serviço especializado. Também não 

mencionaram quanto à notificação compulsória dos casos de sífilis da gestante 

e de sífilis congênita (FIGUEIREDO et al., 2015). 

Isso quer dizer, a abordagem inadequada das necessidades, 

subjetividades e vulnerabilidades sociais de cada gestante no momento do pré-

natal dificulta tanto a compreensão da importância do tratamento da SG pela 

gestante quanto sua adesão a ele. Além da falta de tratamento dos parceiros 

sexuais. Combinados, esses fatores resultam em altas taxas de reinfecção pela 

sífilis nas pacientes (VIANA FILHO et al., 2020). 

Nesse sentido, Soares et al., (2020) observam que não basta apenas a 

realização do pré-natal, é necessário que o mesmo tenha qualidade. Estudos 

realizados em diversos estados como: Amazonas em 2016, no município 

mineiro de Montes Claros em 2013 e no Distrito Federal em 2014 revelaram que 

a assistência pré-natal tem se realizado de forma deficiente, a considerar a 

persistência do diagnóstico tardio e o tratamento inadequado da sífilis adquirida 

pela gestante e/ou pelo parceiro, o que leva ao aumento no número de casos. 

O Boletim Epidemiológico da sífilis realizado pela Secretaria de Vigilância 

em Saúde e pelo Ministério da Saúde em 2019 revela que a taxa de incidência 

de sífilis congênita aumentou 3,8 vezes entre os anos de 2010 e 2018, passando 

de 2,4 para 9,0 casos por mil nascidos vivos. Ademais, a taxa de detecção de 

sífilis em gestantes aumentou 6,1 vezes, de 3,5 para 21,4 casos por mil nascidos 

vivos. Entre o ano de 2017 e 2018, foi observado um aumento na de 25,7% na 

taxa de detecção em gestantes e de 5,7% na incidência de sífilis congênita. De 

acordo com a OMS, a cada ano são estimados 12 milhões de novos casos de 

sífilis no mundo, sendo que o Brasil apresenta em média 937 mil desses novos 

casos, a situação do país é considerada preocupante e medidas devem ser 

tomadas para o controle da IST (BRASIL, 2019).  

Bertoncelli et al., (2018) alerta que as pessoas desconhecem a real 

gravidade da sífilis, o que pode provocar consequências severas, 

principalmente pela ausência de sintomas, dependendo do estágio da infecção. 

O sintoma mais comum é uma úlcera indolor na região genital. Na gestação 

pode ser transmitida pela disseminação hematogênica do treponema pallidium 
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para o concepto por via transplacentária e comprometer a saúde materna e fetal 

(MACHADO et al., 2018). Além disso, os efeitos adversos no feto são óbito fetal 

e perinatal, prematuridade, baixo peso ao nascer e aborto espontâneo (SILVA 

et al., 2020; NASCIMENTO et al., 2017). 

A Penicilina é o medicamento considerado como de primeira linha de 

tratamento contra sífilis, por ser barato e eficaz, porém a falta do medicamento 

nas unidades de saúde no Brasil gerou preocupação nos últimos anos, 

acarretado pela falta de matéria prima especifica para a produção do 

medicamento. Além disso, o Ministério da Saúde visando suprir e regularizar, 

em caráter de emergência, priorizou o tratamento da sífilis em gestantes e 

crianças com sífilis recomendando o uso exclusivo de penicilina G benzatina 

para as gestantes com sífilis e penicilina cristalina para crianças com sífilis  

congênita (MASCARENHAS et al., 2016; SILVA et al., 2020; NASCIMENTO et 

al., 2017). 

Entretanto, ainda assim existe a problemática da falta da penicilina 

cristalina no país, medicação que trata as crianças que nascem com sífilis, até 

a conclusão desse artigo não havia abastecimento da medicação nas farmácias, 

aumentando a preocupação das equipes de saúde que estão substituindo a 

penicilina G benzatina por penicilina procaína ou ceftriaxona medicamentos 

utilizados para tratar adultos e que ainda não mostra uma total eficácia no 

tratamento das crianças com sífilis congênita. Por ser um fato recente não 

encontramos material suficiente para descrevermos devidas referências  

(MASCARENHAS et al., 2016).  

Deste modo, é necessário que ressaltemos a importância da realização 

de um pré-natal de qualidade, da realização de tratamentos precoce ainda na 

gestação, da educação em saúde através de ações que visem esclarecer a 

população a importância do uso do preservativo, sobre o tratamento adequado 

para a gestante e o parceiro evitando a transmissão ao concepto para que não 

se chegue ao comprometimento fetal. 
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CONCLUSÃO 
 

 A falta de preenchimento dos prontuários observada foi extremamente 

alta, onde contavam apenas dados como nome, data de nascimento, endereço 

e telefone tornando inviável a coleta de qualquer outro dado sociodemográfico, 

como: escolaridade, estado civil, cor/raça e ocupação. Além disso, das 30 

gestantes notificadas com VDRL reagente, apenas 25 tinham os referidos dados 

acima, de fato preenchidos. 

Observou-se com a análise dos prontuários uma grande resistência 

quanto a adesão ao tratamento, tanto por parte das gestantes quanto por parte 

de seus parceiros. Há relatos de gestantes que realizaram tratamento anterior e 

em uma nova gestação testou positivo novamente para a Sífilis, principalmente 

se elas permanecem com o mesmo parceiro e ele não realizaram tratamento.  

 Dos prontuários analisados em todo o município, apenas duas gestantes 

tiveram o tratamento realizado adequadamente, com retorno a unidade para 

acompanhamento e encaminhamento posterior a realização do tratamento para 

nova avaliação e que teve seu parceiro também tratado.  

Existe muita resistência quanto a aceitação e inicio do tratamento por 

parte das gestantes, mas principalmente, por parte de seus parceiros. Às vezes 

a própria condição econômica para o deslocamento dos mesmo para a unidade 

onde se realiza o tratamento, dificulta essa aceitação.  

A maioria dos profissionais relataram saber que a sífilis em gestantes se 

configura como uma doença de notificação compulsória, porém, poucos realizam 

a notificação, fator esse que corrobora com os estudos anteriores que alerta para 

a subnotificação e principalmente, para o aumento dos números de notificação 

de sífilis congênita e diminuição dos casos em gestantes. 

O Enfermeiro na unidade de saúde é o profissional empenhado e 

comprometido com o acolhimento e assistência pré-natal das gestantes em 

qualquer fase. É o responsável por pedir o exame VDRL para todas as mães 

grávidas, nos três trimestres de gestação; e ainda, realizar testes rápidos (TR) 

para detecção de HIV e sífilis às gestantes já no primeiro atendimento. É 

fundamental e necessária uma atenção de qualidade e humanizada no pré-natal 

e puerperal, para a saúde materna e neonatal. Inclusive a realização de ações 
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de prevenção e promoção da saúde, além de diagnóstico e tratamento adequado 

dos problemas que ocorrem neste período.  

 O controle de sífilis em gestante requer dos profissionais envolvidos 

maiores engajamento, principalmente daqueles que estão na atenção primária, 

por entender que é nesse nível de complexidade que existe o acompanhamento 

pré-natal, e primeiros cuidados para a prevenção da transmissão vertical da 

patologia. 
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RECOMENDAÇÕES 
 

 Em suma, o município deve desenvolver ações educativas e outras 

estratégicas de prevenção, no intuito de orientar melhor às gestantes sobre a 

problemática e o forma de transmissão da sífilis e de seus resultados negativos 

e preocupantes da doença. 

O município deve promover a contínua sensibilização e educação 

continuada de todos os profissionais de saúde envolvidos com a 

assistência tendo em vista a aplicação de condutas para a redução de 

complicações maternas e fetais. Promover o aperfeiçoamento na capacitação 

dos enfermeiros por meio da educação continuada, proporcionando uma 

assistência mais especializada e significativa e ainda contribuindo para a 

detecção precoce da sífilis, promovendo a diminuição da propagação e possível 

cura da infecção da sífilis e fortalecendo o combate e prevenção dessa 

enfermidade.  

Lembrando da importância dos profissionais de saúde em orientar as 

gestantes acometidas pela sífilis da importância do acompanhamento para que 

esses parceiros sejam testados e tratados o mais rápido possível. É de grande 

importância também orientá-la quanto ao uso de preservativo em todas as 

relações sexuais, diminuir o número de parceiros (se for o caso) e realizar o 

tratamento adequado.  

No geral, o maior desafio para as unidades de saúde é a implementação 

de ações proativas dos profissionais de saúde diante de sua responsabilidade 

social e sanitária dos casos de sífilis nas gestantes e parceiros, o que reforça a 

necessidade de mudanças na prática, para que imperem a prevenção de 

agravos e promoção da saúde no controle da doença. 

Recomenda mais atenção e cuidado no correto preenchimento de 

prontuários médicos, pois são de extrema importância,  independente do 

problema ou caso do paciente. A avaliação da qualidade de registro dos 

prontuários nos permite a reflexão sobre os impactos gerados por este fato e 

também sobre como pode ser esta situação pode ser revertida ou melhorada. 

Recomendamos de maneira urgente e continuada a atualização e 

orientação dos profissionais da saúde envolvidos nas UBSs e no atendimento, 

tratamento e manejo de gestantes, relacionados ou não à sífilis, pra isso  o 
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Ministério da Saúde em conjunto com o governo do estado e municípios, 

precisam lançar programas de atualização, bem como, periódicos, cartilhas e /ou 

e manuais, para que se haja uma prática melhorada e poder assim chegar a 

reduzir consideravelmente as infecções por sífilis.  
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APÊNDICE A - Declaração de dispensa de uso de TCLE 
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APÊNDICE B -  QUESTIONÁRIO DOS REGISTROS NOS PRONTUARIOS DE 

GESTANTES COM EXAMES VDRL REAGENTE EM ITAMARACA-PE DE 
JANEIRO 2016 A JANEIRO DE 2019 

 

1- Idade da gestante 

 15-20 

 20-25 

 25-30 

 30-35 

 35-40 

 40-45 

2- Período gestacional 

 1º Trimestre 

 2º Trimestre 

 3º Trimestre 

 Idade gestacional ignorada 

3- Raça/cor 

 Branca 

 Parda 

 Preta  

 Indígena  

 Amarela 

 Ignorada  

4- Escolaridade 

 Analfabeto 

 1-4ª série do ensino 

fundamental (antigo ginásio 

ou primeiro grau) 

 2-4ª série do ensino 

fundamental (antigo ginásio 

ou primeiro grau) 

 5-8ª série do ensino 

fundamental (antigo ginásio 

ou primeiro grau) 

 Ensino fundamental completo 
(antigo ginásio ou primeiro 
grau) 

 Ensino médio incompleto 

(antigo colegial ou segundo 

grau) 

 Ensino médio completo 

(antigo colegial ou segundo 

grau) 

 Educação superior 

incompleta 

 Educação superior completa 

 ignorado 

5- Residência  

 Urbana 

 Periurbana 

 Rural  

 ignorada 

6- Ocupação 

 Do lar (dona de casa)  Desempregada 
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 Trabalha formalmente  Trabalha informalmente 

(autônoma)  

7- Tratamento realizado 

 Sim  Não 

8- Tratamento adequado 

 Sim  Não 

9- Parceiro tratado 

 Sim 

 Não 

10- Teste não treponêmico no parto 

 Reagente 

 Não reagente 

 Não realizado 

Principais dados faltantes ou não preenchidos nas fichas das gestantes: 

Tratamento realizado 

  Sim 

 Não

Tratamento adequado  

      Sim 

 Não 

Parceiro tratado 

 Sim 

 Não



 
 

ANEXO A - CARTA DE ANUÊNCIA COM AUTORIZAÇÃO PARA USO DE DADOS 
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ANEXO B - FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS SÍFILIS EM GESTANTE 
 

 

 
 

ANEXO C – Sífilis 
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Fonte: Avelleira; Bottino (2006).  

Figura 1: Treponema pallidum: desenho esquemático. 

 

 
Fonte: Avelleira; Bottino (2006). 

Figura 2 - Desenho histórico do tratamento para Sífilis, stufa sicca. 
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Fonte: AVELLEIRA; BOTTINO (2006) 

Figura 3 - Tratamento histórico da Sífilis – Salvarsan. 

 

 


