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RESUMO 

 

A sífilis na gestação trata-se de uma doença responsável por altos índices de 
morbimortalidade intrauterina, que apesar de possuir diagnóstico e tratamento 
facilitado e de baixo custo ainda mostra-se como um grave problema de saúde 
pública. O presente estudo objetivou compreender a significativa importância da 
prestação do pré-natal de qualidade pelo enfermeiro na atenção básica para fins de 
diagnosticar a sífilis na gestação e prevenir à sífilis congênita. Este é um estudo 
bibliográfico, documental, do tipo qualitativo e descritivo. Foram utilizadas as 
palavras-chave “Sífilis”, “Sífilis Congênita”, “Cuidado Pré-Natal” e “Educação 
Continuada”. O material bibliográfico foi obtido nas bases de dados da BVS 
(Biblioteca Virtual em Saúde): SciELO (Scientific Electronic Libray Online), LILACS 
(Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde),  Revista Oficial do 
Conselho Federal de Enfermagem (Enfermagem em Foco);  além do Ministério da 
Saúde; apresentando um recorte temporal dos artigos nos últimos dez anos (2007 a 
2017). Foram eleitos 15 artigos para abranger os objetivos propostos neste estudo, 
sendo 8 encontrados na base de dados da SciELO, 2 encontrados na base de dados 
da LILACS, 1 encontrado na Revista Oficial do Conselho Federal de Enfermagem 
(Enfermagem em Foco); e 3 manuais do Ministério da Saúde.  Tendo visto que um 
pré-natal de qualidade é fator determinante para manter uma boa saúde materno-
infantil foram verificadas barreiras importantes que dificultam a promoção de uma 
assistência integral a gestante e seu concepto. Foram encontradas barreiras 
estruturais na Unidade Básica de Saúde para realização do tratamento, dificuldades 
na abordagem das IST, questões pertinentes aos usuários, contexto organizacional, 
além de diversas barreiras pertinentes a ciência e domínio dos protocolos 
assistências. A partir da identificação das barreiras frequentemente encontradas na 
adoção eficaz dos protocolos assistenciais torna-se possível a elaboração de táticas 
efetivas de intervenção. Tornar o conteúdo dos protocolos assistenciais acessíveis 
através de treinamentos e manuais técnicos não demostram uma grande eficácia na 
prática, sendo assim, é essencial que outras abordagens de educação continuada 
sejam realizadas com o intuito de melhorar a conduta assistencial dos profissionais. 

Palavras-chave: Sífilis; Sífilis Congênita; Cuidado Pré-Natal; Educação Continuada.  
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ABSTRACT 

Syphilis in gestation is a disease responsible for high rates of intrauterine morbidity 
and mortality, which despite having a diagnosis and treatment that is easy and 
inexpensive still appears as a serious public health problem. The present study 
aimed to understand the significant importance of providing quality prenatal care by 
nurses in basic care for the purpose of diagnosing syphilis during pregnancy and 
preventing congenital syphilis. This is a bibliographic, documentary, qualitative and 
descriptive study. The keywords "Syphilis", "Congenital Syphilis", "Prenatal Care" 
and "Continuing Education" were used. The bibliographic material was obtained from 
the Virtual Health Library (VHL) databases: SciELO (Scientific Electronic Libray 
Online), LILACS (Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences), 
Official Journal of the Federal Nursing Council (Nursing in Focus); besides the 
Ministry of Health; presenting a temporal cut of the articles in the last ten years (2007 
to 2017). Fifteen articles were chosen to cover the objectives proposed in this study, 
of which 8 were found in the SciELO database, 2 found in the LILACS database, 1 
found in the Official Journal of the Federal Nursing Council (Nursing in Focus); and 3 
manuals of the Ministry of Health. Having seen that quality prenatal care is a 
determining factor in maintaining good maternal and child health, important barriers 
have been found that make it difficult to promote comprehensive care for pregnant 
women and their concept. Structural barriers were found in the Basic Health Unit to 
perform the treatment, difficulties in approaching STIs, questions pertinent to users, 
organizational context, and several barriers relevant to science and the domain of 
assistance protocols. From the identification of the barriers, often found in the 
effective adoption of care protocols, it is possible to develop effective intervention 
tactics. Making the content of care protocols accessible through training and 
technical manuals does not prove to be very effective in practice, so it is essential 
that other approaches to continuing education be undertaken with the aim of 
improving the care delivery of professionals. 
 

Key-words: Syphilis; Congenital Syphilis; Prenatal Care; Continuing Education.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sífilis gestacional é uma das maiores causas de mortes de recém-nascidos; 

é passível que possa ocorrer aborto, morte fetal, parto prematuro, além de recém-

nascidos que apresentem sinais clínicos ocasionados pela sífilis congênita, como 

também crianças que apesar de infectadas são assintomáticas, sendo que parte 

destas irão desenvolver os sintomas mais tardiamente; essas são consequências do 

não diagnóstico e/ou tratamento inadequado da sífilis durante o pré-natal (CHAVES 

et al., 2014). 

Justifica-se a importância de uma abordagem correta durante o período do 

pré-natal, e consequentemente um diagnóstico precoce, dado serem estes redutores 

em potencial dos casos de incidência de sífilis congênita nos nascidos vivos; este 

dado é de extrema relevância, visto que a doença é responsável por deformidades, 

lesões neurológicas além de outras sequelas ocasionadas por sua instauração; 

como também demonstram seus efeitos redutores sobre as demais possíveis 

ocorrências ocasionadas, como a mortalidade, prematuridade, complicações agudas 

e baixo peso ao nascer (RODRIGUES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2011). 

A partir deste contexto surge a seguinte indagação: Em que medida a 

qualidade do pré-natal realizado pode ser um fator determinante para o diagnóstico 

da sífilis na gestação e a prevenção da sífilis congênita? De acordo com Brasil 

(2013) o acompanhamento pré-natal realizado corretamente irá proporcionar uma 

boa progressão da gestação, onde os cuidados com a mãe e o concepto irão 

conceder um parto de um recém-nato sadio, sendo a mãe uma grande beneficiada 

deste processo, visto que a mesma é acompanhada e avaliada de forma holística, 

onde são proporcionadas a ela atividades educativas e preventivas; logo discutir a 

qualidade da assistência no pré-natal frente à detecção precoce da sífilis no primeiro 

trimestre de gestação possibilita a tomada de medidas e ações voltadas à prevenção 

da transmissão vertical para o concepto. 

 O presente estudo tem como objetivo geral: compreender a relevância da 

prestação do pré-natal de qualidade pelo enfermeiro na atenção básica para fins de 

diagnosticar a sífilis na gestação e prevenir à sífilis congênita. E para atendê-lo 

foram traçados os seguintes objetivos específicos: identificar na literatura a 

importância do diagnóstico precoce da sífilis na gestação; descrever o pré-natal de 
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qualidade que deve ser prestado pelo enfermeiro na atenção básica; e expor os 

fatores que impedem a assistência adequada do enfermeiro a gestante no pré-natal. 

Trata-se de um estudo bibliográfico, documental, do tipo qualitativo e 

descritivo, apresentando um recorte temporal dos artigos nos últimos dez anos 

(2007-2017). O material bibliográfico foi obtido em bases de dados da BVS 

(Biblioteca Virtual em Saúde): SciELO (Scientific Electronic Libray Online), LILACS 

(Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde),  Revista Oficial do 

Conselho Federal de Enfermagem (Enfermagem em Foco);  além do Ministério da 

Saúde. Os descritores utilizados na Base de dados da BVS foram: “Sífilis”, “Sífilis 

Congênita”, “Cuidado Pré-Natal” e “Educação Continuada”. Utilizando como filtragem 

os textos que se apresentam completos e escritos no idioma português Brasil. Desse 

modo, foram encontrados 76 artigos para a análise e efeito do presente estudo. 

Dentre estes 19 foram separados pelos notórios títulos. Desta forma, foram 

selecionados 15 artigos para abranger os objetivos propostos neste estudo, sendo 8 

encontrados na base de dados da SciELO, 2 encontrados na base de dados da 

LILACS, 1 encontrado na Revista Oficial do Conselho Federal de Enfermagem 

(Enfermagem em Foco); e 3 manuais do Ministério da Saúde; foram utilizados como 

critérios para inclusão os textos que se apresentavam completos e que após sua 

leitura apresentavam-se dentro do contexto do tema abordado nesta pesquisa. 
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2. A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DA SÍFILIS NA 

GESTAÇÃO 

 

Das inúmeras patologias que podem ser transmitidas ao longo do ciclo em 

que a mulher passa, desde a gestação ao período puerperal, a sífilis é a doença a 

qual possui os maiores índices de transmissão. Em escala mundial a sífilis detém um 

elevado número de gestantes contaminadas (BRASIL, 2007). 

Em dimensão mundial, pode-se observar que a infecção por sífilis possui um 

caráter reemergente, como visto em países como a Itália e Estados Unidos da 

América, sendo caracterizado como um sinal de atenção para que seja realizada 

uma busca ativa pelo enfermeiro durante o período de pré-natal. Objetiva-se a 

contenção da doença na gestante, assim favorecendo a prevenção da sífilis 

congênita. Conservam-se altos os índices de ocorrência na América Latina, na África 

e em países da Ásia tendo como cerne para propiciar seu controle a assistência pré-

natal (LAFETÁ et al., 2016). 

Determinar um grupo de risco para a sífilis é algo de custosa viabilidade. 

Traços como predomínio das cores parda e negra, idade variando de 20 a 29 anos, 

estado civil solteira, nível socioeconômico, escolaridade inferior a 8 anos e início 

precoce da atividade sexual são referidos em estudos como as particularidades mais 

frequentes nessa população; enquanto que em outros estudos foi aferido um novo 

perfil de mulheres infectadas, onde pode ser observado escolaridade maior que 8 

anos, na sua maioria em cor parda, estado civil casada,  referindo ter apenas um 

parceiro sexual e idade de 21 a 30 anos. Diante da diversidade encontrada no meio 

das mulheres infectadas constata-se que a sífilis, assim como pode ocorrer em 

outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), não possui um público 

determinado a ser afetado. Tendo dito isto afirma-se a necessidade em impor a 

investigação e prevenção de agravos á população de gestantes em geral (LAFETÁ 

et al., 2016). 

Essencialmente, em países que encontram-se em desenvolvimento, 

Infecções Sexualmente Transmissíveis,  como o HIV e a sífilis, transmitidas de 

maneira vertical para o feto, são determinantes para o aumento de casos em que 

ocorrem perdas gestacionais, além de eventuais aparecimentos de tais doenças em 

sua forma congênita (BRASIL, 2007). 
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A contaminação por sífilis se dá através do Treponema pallidum, agente 

etiológico da sífilis. Trata-se de uma espiroqueta cuja disseminação pode ocorrer 

através de relações sexuais em que não foi utilizado o preservativo, seja ele a 

camisinha feminina ou masculina, com uma pessoa contaminada ou por transmissão 

vertical (via transplacentária), assim causando, respectivamente, a forma adquirida 

ou congênita da doença (BRASIL, 2013).  

O treponema pallidum possui risco aumentado de sua disseminação para o 

concepto a depender da fase em que se encontra a infecção materna e a idade 

gestacional em que ocorreu a exposição do feto ao agente causador da sífilis 

(NASCIMENTO et al., 2012)  

 Nos casos de sífilis primária ou secundária, ou seja, casos em que a 

contaminação pelo treponema pallidum encontra-se com menos de um ano de 

evolução, sendo definida como recente, o risco de a mesma ser propagada para o 

feto pode variar de 70% a 100%, enquanto que nas fases latente tardia e terciária, 

com mais de um ano de evolução da contaminação, ditas como fase tardia da 

doença, o risco de infecção fetal está em torno dos 30%. Com acesso a tais 

informações, faz-se saber que quanto mais recente for a infecção materna maior 

será o risco de comprometimento do concepto (BRASIL, 2013). 

Gestantes infectadas pela sífilis, que estão no estágio de infecção recente 

não diagnosticada e/ou tratada indevidamente durante o acompanhamento pré-

natal, são passíveis de desfechos negativos, podendo refletir em casos de óbito fetal 

(natimorto), aborto por sífilis, partos prematuros, hidropsia fetal, baixo peso ao 

nascer, recém-natos que apresentam os sinais clínicos da sífilis congênita, como 

também recém-nascidos que apesar de terem sido contaminados verticalmente 

apresentam-se assintomáticos, só desenvolvendo sintomas por volta da terceira a 

oitava semana de vida dos mesmos (NASCIMENTO et al., 2012). 

Apesar de a sífilis gestacional ser de fácil rastreabilidade e tratamento é 

alarmante o número de casos de incidência da doença, e ainda sendo pior a 

situação, visto que muitos desses casos só são descobertos no momento da 

internação materna para o parto (SARACENI et al., 2013). 

O cuidado prestado durante o primeiro trimestre à gestante é de suma 

importância para garantir a boa progressão da gestação. Exames e testes devem ser 

requeridos para possibilitar a integralidade no cuidado e o reconhecimento do estado 

real de saúde da gestante e de seu bebê (BRASIL, 2013). 
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A captação precoce das gestantes é de extrema importância para que sejam 

evitados possíveis agravos à saúde materna e de seu concepto. Apesar da 

significativa virulência da sífilis seu diagnóstico e tratamento mostram-se acessíveis 

e de baixo custo. O enfermeiro responsável pela assistência pré-natal deve realizar 

ações a fim de conscientizar as gestantes, disponibilizando a elas informações sobre 

as etapas a serem seguidas para que seja proporcionado o bom prognostico do 

concepto. Além disso, o profissional enfermeiro necessita criar um vínculo efetivo 

com essas mulheres que, por sua vez, buscam o acompanhamento pré-natal com o 

intuito de garantir uma boa evolução de sua gestação (BRASIL, 2013). 

Ainda que estejam disponíveis os recursos para prover o diagnostico da sífilis 

durante um período tão oportuno quanto é o período do pré-natal, o qual a mulher 

deve ser acompanhada integralmente desde a descoberta da gravidez, muitas falhas 

acabam por ocorrer durante a assistência, o que leva a um desperdício considerável 

destas oportunidades e assim criando um meio propício à instalação do quadro de 

sífilis congênita, devido o não tratamento precoce da contaminação pelo treponema 

pallidum no período gestacional (SARACENI et al., 2013). 

É a partir do diagnóstico de sífilis na gestante que torna-se possível dar início 

ao tratamento conforme referenciado pelo Ministério da Saúde em seus protocolos, 

sendo assim possível tratá-la no primeiro trimestre evitando a infecção fetal e 

diminuindo a incidência da sífilis congênita. Após esta fase trata-se também o 

concepto ainda intraútero (CHAVES et al., 2014). 

Segundo nos diz DOMINGUES; LEAL (2016), já se fazendo conhecido o 

diagnóstico positivo da gestante para sífilis e dando início ao tratamento 

precocemente, este, por sua vez, apresentará uma eficácia de até 97% na redução 

da transmissão vertical, sendo um eficiente redutor para os altos números da doença 

na sua forma congênita. A obtenção do resultado da sorologia para sífilis permite 

que haja uma ação imediata do enfermeiro, que dará início ao tratamento da 

gestante com penicilina benzatina o quanto antes. Apenas o tratamento adequado 

da gestante infectada pela sífilis irá garantir que não ocorra a transmissão vertical e, 

por conseguinte, a infecção congênita. 

Tão somente por meio da união de esforços em que haja uma assistência 

pré-natal adequada, com a obtenção de exames laboratoriais em um prazo curto de 

tempo, além de tratamento correto e conscientização da gestante e de seu parceiro, 



 15 

tornar-se-á possível o controle desta infecção promovendo a saúde de gestantes e 

crianças (LAFETÁ et al., 2016). 
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3. PRÉ-NATAL: UM DOS DETERMINANTES PARA A MANUTENÇÃO E 

PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL 

 

Gerar uma vida é uma experiência única, tanto para a mulher quanto para 

toda sua família. Trata-se de uma fase repleta de singularidades, onde a mulher 

passa por inúmeras modificações fisiológicas que são ocasionadas pelo processo 

gestacional. Tanto sua condição física quanto psicológica sofrem importantes 

alterações, produzindo inseguranças, angústias, expectativas, dúvidas, stress, 

requerendo do enfermeiro uma vasta compreensão a cerca de tais modificações, a 

fim de proporcionar a gestante um acompanhamento integral e humanizado, que 

garanta à mesma amparo e manutenção da saúde materno-infantil (RODRIGUES; 

NASCIMENTO; ARAÚJO, 2011). 

A assistência pré-natal é ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e 

pretende alcançar o maior número de gestantes, para tanto utiliza-se como meio de 

aproximação das mesmas o programa de Estratégia em Saúde da Família (ESF). 

Tendo visto que a Unidade Básica de Saúde (UBS) trata-se de uma das principais 

portas de entrada para os serviços de saúde esta é um ponto estratégico para 

proporcionar uma assistência continuada e integral a mulher grávida e seu concepto 

(BRASIL, 2013). 

Através da assistência pré-natal são realizadas ações que devem ser 

empregues desde a concepção até o puerpério. Objetiva-se garantir uma boa saúde 

materna que propicie o bom desenvolvimento fetal e diminua a ocorrência de 

morbimortalidade materna e fetal. Também desempenha-se uma papel importante 

neste momento na preparação dos novos pais para que possam exercer, da melhor 

forma, seu papel em cuidar do mais novo membro de sua família (RODRIGUES; 

NASCIMENTO; ARAÚJO, 2011). 

Com a atenção pré-natal tem-se uma significativa oportunidade de 

diagnosticar precocemente infecções que possam ter acometido a gestante, assim 

possibilitando a introdução da terapêutica adequada, articulando o cuidado à mesma 

e a seu parceiro e com isso viabilizar a prevenção de casos de reinfecção e da 

transmissão vertical dessas doenças (DOMINGUES; HARTZ; LEAL, 2012). 

Para garantir que tanto a gestante quanto seu concepto possua um bom 

estado de saúde a qualificação profissional mostra-se de suma importância. Para 

isto faz-se necessário que haja capacitação e conscientização por parte dos 
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profissionais envolvidos na assistência, associando o conhecimento técnico-

científico ao compromisso com uma resposta satisfatória para atenção em saúde 

(ARAÚJO et al., 2011). 

A essência das atividades desenvolvidas pelo profissional enfermeiro está no 

cuidar, que vem sendo agregado na execução da assistência à saúde da mulher 

durante o período gestacional e puerperal, contudo possuindo diversos tipos de 

abordagem, os quais podem variar desde uma visão tecnicista a mais humanística. 

Esta concepção de cuidado sofre intervenção de antigos programas direcionados as 

gestantes e crianças, quando a saúde da mulher foi integrada às políticas nacionais 

de saúde nas primeiras décadas do século XX (GUERREIRO et al., 2012). 

Um pré-natal de qualidade carece da contribuição e engajamento de uma 

equipe integrada internamente e com serviços que desempenham ações na atenção 

secundária e terciária no cuidado realizado a mulher, seja em qual fase gestacional 

e puerperal essa se encontrar. O empenho da equipe de enfermagem durante o pré-

natal é de grande importância, visto que o vínculo entre a gestante e os profissionais 

é fortalecido durante as consultas. Todavia foi salientado através de pesquisas que a 

esquipe de enfermagem tem ofertado uma assistência deficiente a gestante, 

tornando assim um fator negativo para a qualificação da assistência (GARCIA et al., 

2018). 

Para que o profissional enfermeiro alcance com êxito a entrega de uma 

assistência adequada à gestante este necessita estar amparado por seu senso de 

responsabilidade e compromisso. São atitudes do enfermeiro que demostram 

sensibilidade durante a assistência, por meio da escuta qualificada, observação da 

gestante, levando em consideração suas reações, e a oferta de apoio à mesma que 

irão favorecer a comunicação e o convívio entre gestante e o profissional enfermeiro. 

Compreende-se que uma assistência pré-natal de qualidade deve ter início precoce, 

devendo ser periódica, integral e com ampla abrangência (GUERREIRO et al., 

2012). 

Com propósito de reduzir os índices de morbimortalidade materna e neonatal 

a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS) e o Ministério da Saúde (MS) vêm destacando a área de saúde da mulher. 

Desde os anos de 1990, no Brasil, observa-se a ocorrência de um significativo 

aumento no crescimento da assistência pré-natal, sendo atingidos valores superiores 
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a 90% em todo o país e em gestantes com diferentes características, sejam estas 

demográficas, sociais ou reprodutivas. (GARCIA et al., 2018). 

O Plano Operacional para Redução da Transmissão Vertical do HIV e da 

sífilis, publicado em 2007, está incluso na política brasileira de saúde para enfrentar 

a sífilis congênita e define ações e metas que almejam a melhora no controle dessa 

doença. No que diz respeito à Atenção Primária em Saúde (APS), desde o ano de 

1994 o MS tem dado preferência ao programa de ESF, a fim de prover a 

consolidação desse nível de atenção. No ano de 2008, dados do Ministério da 

Saúde sinalizavam a existência de mais de 29 mil equipes de saúde, as quais foram 

financiadas através de incentivos federais próprios para essa estratégia, sendo apta 

a oferecer uma cobertura iminente de quase metade da população brasileira. Com o 

aumento da abrangência da ESF e das ações básicas como a assistência pré-natal 

o esperado era um controle mais eficaz da transmissão vertical da sífilis, porém a 

situação encontrada é diferente do ideal almejado (ARAÚJO et al., 2011). 

Ainda que tenha ocorrido uma importante redução da mortalidade infantil, o 

número de óbitos neonatais mostra-se bem expressivo, revelando-se distante do 

desejável. Mesmo diante de uma notável expansão na cobertura da assistência pré-

natal ainda ocorrem mortes de recém-natos por causas às quais poderiam ter sido 

evitadas, além de uma incongruente manutenção da incidência de patologias como 

a sífilis congênita e hipertensão arterial sistêmica, sendo esta a causa mais 

recorrente da morbimortalidade materna e perinatal no Brasil (BRASIL, 2013).  

Nos casos de mulheres que se apresentam, simultaneamente, infectadas pelo 

HIV e pela sífilis, há um maior risco ostentado para a ocorrência de casos da sífilis 

congênita. Tendo dito isto presume-se  que estas são gestantes as quais seriam 

mais favorecidas por um acompanhamento pré-natal adequado, contudo, os 

indicadores manifestam resultados opostos a isto (DOMINGUES; LEAL, 2016). 

A sífilis congênita estabelece-se como um significativo evento sentinela que 

torna perceptível a qualidade do pré-natal ofertado na APS, visto que a prevenção 

da transmissão vertical da sífilis se dá de forma facilitada, sendo assim a ocorrência 

de casos de tal doença insinua a existência de falhas no funcionamento na rede de 

atenção básica e/ou de sua associação com o sistema de saúde (LAFETÁ et al., 

2016). 

Estudos apontaram através do levantamento de dados primários sobre a 

cobertura dos testes de sífilis gestacional, que 66% a 95% das gestantes possuem 
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acesso a ao menos um teste VDRL no pré-natal, contudo o segundo teste VDRL, o 

qual deve ser realizado até a trigésima semana de gestação, costuma ter um 

alcance de menos de um quarto das gestantes (ARAÚJO et al., 2011). 

O diagnóstico precoce da sífilis gestacional é de suma importância para a boa 

progressão da gestação, para tanto o profissional enfermeiro que atua na 

assistência pré-natal possui a responsabilidade de solicitar os testes necessários 

para diagnosticar a sífilis e, caso este seja positivo, proporcionar um cuidado 

terapêutico a gestante. De igual modo deve notificar a ocorrência através do Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), visto que a sífilis na gestação 

trata-se de uma doença de notificação compulsória desde 2005. Logo é primordial a 

investigação e identificação dos casos para que possam ser estabelecidas condutas 

de prevenção e controle de agravos. Posteriormente a confirmação do diagnóstico, a 

UBS deve preencher a ficha de notificação e encaminha-la ao órgão competente de 

seu município (BRASIL, 2013). 

Mesmo que a sífilis seja uma doença de diagnóstico e tratamento simples e 

de baixo custo seu manejo durante a gestação revela-se um desafio para a equipe 

de enfermagem e gestores. Ao considerarmos as numerosas oportunidades 

perdidas no diagnóstico e tratamento das gestantes e seus conceptos na assistência 

pré-natal torna-se visível a necessidade de se fazer conhecer as principais barreiras 

que tem dificultado a implantação dos protocolos assistenciais disponíveis para a 

assistência pré-natal (SARACENI et al., 2013). 

O manuseio incorreto da gestante com sífilis está diretamente relacionado ao 

surgimento de casos de sífilis congênita. A carência de aconselhamento, a ausência 

do tratamento do parceiro, a terapêutica realizada de forma incorreta dos casos 

diagnosticados são apenas algumas das problemáticas encontradas que nos 

sugerem a necessidade improtelável em examinar os procedimentos adotados e do 

maior compromisso dos profissionais para com o problema, evitável neste caso 

(DOMINGUES et al., 2012). 
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4. ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL: BARREIRAS ENCONTRADAS NO 

ATENDIMENTO A GESTANTE COM SÍFILIS 

 

Identificar as barreiras prevalentes que prejudicam a adoção dos protocolos 

assistenciais durante a assistência pré-natal trata-se de uma ação de grande valia, 

visto que são numerosas as oportunidades perdidas no diagnóstico e tratamento das 

gestantes neste período (DOMINGUES et al., 2012). 

Puderam ser constatadas falhas na assistência no que se refere a ações 

como: captação e início tardio do pré-natal, descontinuação do cuidado devido à 

troca de unidade de saúde durante a assistência, falha no tratamento da gestante e, 

principalmente de seu parceiro; além da escassez de orientação quando a aspectos 

relacionados à doença e sobre o uso de preservativos e dificuldade em diagnosticar 

e tratar sífilis durante a gestação (ausente em 25% dos casos de sífilis congênita), 

sendo isso resultante do curto intervalo da gestação para a realização destes; entre 

outras. Assim sinalizando que a qualidade e eficácia da assistência com a finalidade 

de reduzir a transmissão vertical da sífilis foi baixa (DOMINGUES et al., 2012). 

Para que os profissionais de saúde possam exercer sua profissão, segundo a 

normatização do exercício profissional, foram criados os protocolos de saúde, 

responsáveis também por direcionar a estratégia de assistência de enfermagem. Por 

meio deles, os profissionais de saúde estarão regulamentados e fundamentados ao 

porem em prática suas atribuições, olhando pela qualidade do serviço prestado 

(RODRIGUES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2011). 

Os protocolos destinados à assistência têm sido um instrumento utilizado 

frequentemente com a finalidade de alcançar uma melhoria da qualidade dos 

serviços e uma assistência mais eficaz; contudo possui um efeito variado. Para 

avaliar a implantação de protocolos assistenciais foram realizados estudos que 

apontaram que inúmeros elementos podem prejudicar ou impossibilitar sua 

aplicação. Tais elementos podem estar associados a características do protocolo 

propriamente dito, o método utilizado para sua implantação, ao profissional de 

saúde, ao cliente ou ao meio externo; como também a existência de incentivos e 

mecanismos regulatórios. Além de tais fatores as barreiras à implantação se alteram 

em cargo do protocolo clínico e até mesmo entre as diretrizes assistenciais de um 

mesmo protocolo, sendo imprescindível o reconhecimento dessas barreiras para que 

se possam adotar táticas distintas (SARACENI et al., 2013). 
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A ausência de trabalho em equipe é um dos pontos que desfavorece a 

utilização dos protocolos assistenciais no pré-natal. Neste âmbito os obstáculos 

encontrados vão desde a relutância do médico em colaborar com o enfermeiro na 

direção da assistência até uma melhor comunicação entre o método de trabalho do 

enfermeiro com o do médico. O que se espera de uma equipe de saúde é que a 

mesma seja capaz de desempenhar seu trabalho de forma coletiva, pois, do 

contrário, demostra oposição às recomendações de um cuidado integral da gestante 

(RODRIGUES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2011). 

A destreza dos profissionais responsáveis pela assistência prestada as 

gestantes e as ações exercidas por estes durante o acompanhamento pré-natal é 

um modo de entender a prática institucional bem como manifestar a carência de 

estratégias que beneficiem a participação eficaz do profissional enfermeiro na 

assistência obstétrica (GARCIA et al., 2018).  

Segundo Garcia et al. (2018) os obstáculos pessoais e institucionais 

encontrados pela equipe de enfermagem acabam por impedir a assistência 

adequada, assim destacando a indispensabilidade da educação permanente como 

forma de investir na formação e aprimoramento das práticas destes profissionais, 

como também na reestruturação dos serviços, para que haja a integração de 

protocolos assistenciais, objetivando melhorar a qualidade no atendimento dos 

usuários do serviço. 

A implantação dos protocolos sofre uma baixa considerável em casos que o 

profissional da equipe de saúde necessita seguir diretrizes que envolvam o 

aconselhamento e ações educativas que compreendam assuntos delicados, como 

as IST, sexualidade e uso de preservativos; sendo julgadas como ações 

constrangedoras, tanto para os profissionais quando para os clientes (SARACENI et 

al., 2013). 

Puderam ser constatadas falhas na assistência no que se tratava do 

aconselhamento relacionado a questões pertinentes a IST, como a forma de 

contágio, impactos na saúde, tratamento e a importância do uso do preservativo; 

sendo relatado pelos profissionais que atuam no pré-natal algum tipo de obstáculo 

para falar sobre as IST com as clientes e seus parceiros durante as consultas 

(SARACENI et al., 2013). 

Posto que o diagnóstico e tratamento da sífilis gestacional possuem um ótimo 

custo-benefício, as intervenções desempenhadas em prol da prevenção da sífilis 
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congênita exigem abordagens complexas por abranger questões referentes a 

comportamento sexual. Logo para enfrentar a sífilis congênita não se necessita 

somente de recursos humanos, materiais ou conhecimentos biomédicos, pois 

compreende interferir sobre aspectos biológicos, mas também sobre as 

singularidade comportamentais e socioculturais intrínsecas de cada um (ARAÚJO et 

al., 2012). 

Encontra-se ainda uma resistência na rede básica quanto à realização do 

tratamento da sífilis, sendo expressa como justificativa a ausência de condições 

técnicas que permitissem a equipe realizarem o manejo de casos de anafilaxia, 

porém dada a baixíssima ocorrência de reações letais após o uso da penicilina não 

poderia justificar o grande custo social que o acesso dificultado a esse medicamento 

simboliza. Segundo a Avalição Normativa, realizada em 2008, sobre as 

circunstâncias de funcionamento da ESF, foi detectado que cerca de metade das 

equipes avaliadas não possuía a penicilina benzatina (ARAÚJO et al., 2012). 

A estrutura inapropriada nas unidades da ESF também mostra-se uma 

barreira para atender a regulamentação vigente sobre as condições para a aplicação 

desse fármaco, sendo um grande problema, visto que mais de 80% das unidades 

ESF não havia ponto de oxigênio e mais de 71% das equipes alisadas não 

dispunham de epinefrina (ARAÚJO et al., 2012). 

Também foram referidas barreiras relativas aos clientes, como o não 

comparecimento do parceiro, e a não adesão da gestante ao tratamento, podendo 

ser a provável causa, na maioria dos casos, a necessidade da terapêutica utilizando 

medicação injetável; além da indispensabilidade de haver mudanças 

comportamentais e exames periódicos, a fim de acompanhar os títulos e obtenção 

da cura (SARACENI et al., 2013). 

Fatores como a sistematização do serviço, capacitação dos profissionais e 

utilização dos recursos disponibilizados para beneficiar a gestante garantem uma 

assistência integral e o cumprimento dos requisitos básicos para a promoção e 

prevenção das afecções de maior prevalência (RODRIGUES; NASCIMENTO; 

ARAÚJO, 2011). 

Em se tratando das dificuldades encontradas pelos profissionais enfermeiros 

na utilização do protocolo que diz sobre suas atribuições na assistência pré-natal, foi 

mencionada uma deficiência na capacitação teórico-prática por parte dos mesmos 

para atender a gestante. É de suma importância que os profissionais de saúde 
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encontrem-se devidamente capacitados para que possam prestar uma assistência 

adequada. O despreparo e a negligência ainda são encontrados no meio dos 

profissionais assistenciais, por tanto é fundamental a implantação de um processo 

educativo (RODRIGUES; NASCIMENTO; ARAÚJO, 2011). 

A educação continuada é uma estratégia eficaz que deve ser adotada. De 

modo que esta é efetiva em se tratando da mudança da prática dos profissionais e 

os resultados em saúde, pois aumentam a competência dos mesmos facilitando a 

aplicação dos protocolos em suas práticas assistenciais (SARACENI et al., 2013). 

Realizar atividades educativas com a população geral, simplificação do 

processo de diagnóstico e tratamento dos parceiros, assegurar exames de 

qualidade, e treinamentos em manejo clínico e aconselhamento são estratégias a fim 

de melhorar a assistência aos casos de sífilis gestacional (SARACENI et al., 2013).  

Táticas inovadoras mostram-se necessárias objetivando: à busca ativa de 

gestantes, para que sejam captadas precocemente dando início ao cuidado pré-

natal ainda no primeiro trimestre gestacional; à garantia de um diagnóstico precoce 

durante a gestação, que permite o tratamento antes da vigésima quarta à vigésima 

oitava semana gestacional (período em que o tratamento mostra-se mais efetivo); e 

ao manejo clínico apropriado da gestante e de seu parceiro, abrangendo as devidas 

orientações sobre a doença e formas de prevenção. Deste modo o aumento da 

aderência ao tratamento é incentivado e a vulnerabilidade das gestantes e de seu 

parceiro às IST é reduzido (DOMINGUES et al., 2012). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabendo que o pré-natal trata-se de um período de grande importância para a 

manutenção da saúde materno-infantil, a qualificação da equipe multiprofissional é 

um fator determinante para que se possa promover um atendimento adequado e 

integral a gestante que busca acompanhamento nas UBS durante o período 

gravídico; sendo assim, tratando-se da extrema importância do diagnóstico precoce 

para casos de sífilis gestacional, é imprescindível conhecer sobre as deficiências 

mais habituais que acarretam no não diagnóstico de tal infecção ou em seu 

diagnóstico tardio, com o intuito de não as cometer.  

A partir do reconhecimento das barreiras que impedem que os protocolos 

assistenciais sejam implantados de forma adequada, durante o acompanhamento da 

gestante em rede de atenção básica, torna-se possível a adoção de estratégias que 

possibilitem a promoção do diagnóstico precoce e tratamento correto da sífilis, 

corroborando assim para impedir a transmissão vertical da mesma para o feto. 

Compreender o quão relevante é que haja um atendimento qualificado do 

profissional de saúde que atua fornecendo assistência pré-natal, possibilita assimilar 

a necessidade do cumprimento dos protocolos conforme orientação do Ministério da 

Saúde a fim de diagnosticar e tratar precocemente possíveis patologias que possam 

estar presentes na mulher durante a gravidez. 

A educação continuada é uma estratégia eficaz que deve ser adotada através 

de treinamentos curtos e dinâmicos que venham capacitar os profissionais da equipe 

de saúde para que o programa de Estratégia em Saúde da Família possa ser 

aplicado corretamente, e assim captar precocemente a gestante e promover o 

cuidado adequado a ela, seu concepto e companheiro.  
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