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MACEDO, Janaina Braga. Atuação do enfermeiro na educação continuada social sobre 

a sífilis congênita. 2017. Dezoito folhas. Trabalho de conclusão de curso 

(Enfermagem) – Anhanguera, Campo Grande, 2017. 

RESUMO 

A sífilis é causada pelo Treponema pallidum. O tratamento é feito com penicilina, 
inclusive na gestação, por atravessar a barreira placentária. A falta de informação, 
tanto da equipe de enfermagem, quanto da comunidade acerca do tema torna-se um 
dos principais problemas que deve ser combatido para evitar a propagação da 
doença. Pensando nisso como capacitar o enfermeiro e sua equipe para orientar a 
comunidade a eliminar ou minimizar a contaminação por Sífilis? O objeto deste 
trabalho é propor uma educação continuada para que o enfermeiro e sua equipe possa 
atuar na informação a comunidade e também a inserção social da criança portadora 
de sífilis congênita. Trata-se de uma pesquisa quantitativa descritiva, realizada através 
da revisão de literatura acerca do assunto de Sífilis Congênita. Será selecionada para 
a pesquisa, a população de casos notificados e confirmados de Sífilis Congênita da 
cidade de Campo Grande - MS, no período de 2000 a 2015. Por esse motivo justifica-
se a realização deste estudo, no que se refere aos cuidados com a gestante e o 
lactente, visando também passar as informações necessárias desde a gestação 
durante o pré-natal. 
 

Palavras-chave: Educação continuada; pré-natal; Sífilis materna e congênita.
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ABSTRACT 

 

 

Syphilis is caused by Treponema pallidum. The treatment is done with penicillin, even 
in pregnancy, by crossing the placental barrier. The lack of information from both the 
nursing team and the community about the topic becomes one of the main problems 
that must be addressed to avoid the spread of the disease. Thinking of this how to 
enable the nurse and her team to guide the community to eliminate or minimize syphilis 
contamination? The objective of this work is to propose a continuous education so that 
nurses and their team can act in the information to the community and also the social 
insertion of the child with congenital syphilis. This is a descriptive quantitative research 
carried out through the literature review on the subject of Congenital Syphilis. The 
population of notified and confirmed cases of Congenital Syphilis of the city of Campo 
Grande - MS will be selected for the study, from 2000 to 2015. For this reason, it is 
justified to carry out this study, in pregnant woman and the infant, also aiming to pass 
the necessary information from the gestation during prenatal care. 

 

Key-words: Continuing education; prenatal; Maternal and congenital syphilis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

        A sífilis congênita é uma doença infecciosa crônica e seu diagnóstico depende 

das manifestações que ela apresenta. Quando se iniciam antes do segundo ano de 

vida, é chamada sífilis congênita precoce e, quando se inicia após o segundo ano, é 

chamada de sífilis congênita tardia (AVELLEIRA e BOTTINO, 2006). 

        Trata de uma doença em que o tratamento e sua prevenção são eficazes e 

relativamente baratos quando feitos no pré-natal, de forma correta, garantindo assim 

que quando este é realizado de forma correta não existe condição para o nascimento 

de crianças sifilíticas. Para isso, o Ministério da Saúde do Brasil estabeleceu uma 

meta de erradicar a sífilis congênita até o ano 2000, porém esse prazo acabou e a 

meta parece estar longe de ser alcançada (SILVA e SANTOS, 2004; TAYRA et al., 

2007; DANTAS, 2008; SANTOS et al., 2009). Cada vez mais crianças estão nascendo 

portadoras de sífilis congênita, e o enfermeiro deve estar preparado para receber 

essas crianças no serviço de saúde, estando atento para o fato de que estas crianças 

podem apresentar manifestações variadas da doença, causando impactos físicos, 

psíquicos e sociais.  

        O enfermeiro deverá realizar anamnese e exame físico, a fim de identificar sinais 

normais e anormais nos diversos sistemas biológicos do paciente, e realizar os 

cuidados necessários (SÃO PAULO, 2010; SANTOS et al., 2009). O enfermeiro deve 

ainda pensar numa ação para introduzir essas crianças na sociedade, visto que existe 

hoje em dia, muito preconceito da população sobre a doença. Ações educativas para 

todos os usuários do serviço de saúde, independente do sexo ou faixa etária, com a 

finalidade de desmistificar a doença e combater o preconceito devem ser realizadas. 

(SIMOURA, 2010).  

        As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) tem se mostrado um 

grave problema de Saúde, uma vez que quando não tratadas em tempo e de forma 

adequada, podem evoluir para complicações mais graves e até o óbito. Uma das 

doenças que podem ser transmitidas durante o período de gestação e parto, a Sífilis 

é a que tem maior taxa de transmissão vertical. Por isso, o pré-natal tem o uma função 

importante de prevenir e cuidar para que possíveis intercorrências não  aconteçam 

durante a gestação. 
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 É preciso que as ações para eliminar a sífilis dependam da qualificação na 

assistência à saúde fornecendo: orientações sobre o uso regular de preservativos, 

diagnóstico precoce em mulheres em idade reprodutiva e parceiros e realização do 

teste diagnóstico em mulheres com intenção de engravidar. (Brasil, 2008) 

Por esse motivo justifica-se a realização deste estudo, no que se refere aos 

cuidados com a gestante e o lactente, visando também passar as informações 

necessárias desde a gestação durante o pré-natal. 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa descritiva, realizada através da revisão 

de literatura sobre o assunto de Sífilis Congênita. O público selecionado para a 

pesquisa, será a população de casos notificados e confirmados de Sífilis Congênita 

da cidade de Campo Grande - MS, no período de 2000 a 2015. Serão consultados 

dados utilizando para a investigação e consulta o Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde – DATASUS do Ministério da Saúde e do banco de dados 

do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) referentes às 

notificações da rede pública do estado.   

        Sendo assim, considerando o exposto, este trabalho objetiva identificar as 

principais estratégias e medidas para propor uma educação continuada para que o 

enfermeiro e sua equipe possa atuar na informação a comunidade e também a 

inserção social da criança portadora de sífilis congênita. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



10 

 

1. SÍFILIS 

 

A sífilis é uma doença transmitida sexualmente (predominantemente) e 

altamente contagiosa, pode ter momentos agudos e outros de latência. Se não tratar 

pode gerar vários problemas como: problemas dermatológicos, neurológicos, ósseos 

e cardiovasculares. O causador, é o Treponema pallidum, que além da transmissão 

sexual, pode também ocorrer à transmissão materno-fetal (vertical), pois o mesmo 

presente nas células sanguíneas da gestante quando não tratada (ou tratada 

inadequadamente), atravessa a barreira da placenta e entra na corrente sanguínea 

do feto, causando a sífilis congênita (BRASIL, 2005; KRUGMAN et al., 1994).  

A transmissão do T. pallidum de forma vertical pode ocorrer em qualquer 

período gestacional, mas sabe-se que quanto mais recente a infecção na mãe, maior 

a chance de infecção transplacentária, visto que há um aumento da espiroquemia no 

início da infecção. (KRUGMAN et al., 1994). 

A gravidez não traz imunidade contra  doença sexualmente transmissível, e por 

isso estas doenças preocupam ,pois são um risco uma vez que podem ser 

transmitidas via transplacentária ou no momento do parto para o feto. A Sífilis 

Congênita é uma destas doenças onde o diagnóstico pode ser verificado durante o 

pré-natal se este for realizado. (FREITAS et al.,2001) 

A Sífilis pode ser dividida em três estágios (primária, secundária e terciária) e 

um período de latência. (BRASIL,2006) 

Os sinais e sintomas da sífilis congênita são divididos em: Sífilis precoce (antes 

do 2º ano de vida), Sífilis tardias (após o 2º ano de vida). As manifestações da sífilis 

congênitas iniciais ou precoces incluem prematuridade, baixo peso, aumento do 

fígado e linfonodos, choro ao manuseio, obstrução nasal, alterações ósseas, 

meningite aguda, hidrocefalia progressiva, paralisia de nervos cranianos, lesões 

vasculares no cérebro, convulsões, comprometimento renal, alterações respiratórias, 

glaucoma, fotofobia, hidropsia, diminuição da acuidade visual e desnutrição (SÃO 

PAULO, 2010).  

Já a criança que desenvolve a sífilis congênita tardia pode apresentar: fronte 

olímpica, mandíbula curta , arco palatino elevado ,alargamento esterno clavicular, tíbia 

em sabre, dentes com incisivos superiores deformados, primeiros molares pequenos 
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com cúspides múltiplas e malformadas, surdez neurológica, retardo, convulsões, 

dificuldades de aprendizado, problemas motores.(SÃO PAULO, 2010).  

Ao contrário de muitas infecções neonatais, a sífilis congênita é uma doença  

que pode ser eliminada graças à realização do pré-natal eficaz e tratamento das 

mulheres grávidas infectadas (MUNDO, 2008).  

Para diminuir a incidência da sífilis congênita é indicada a realização de dois 

testes sorológicos durante a gravidez. O primeiro no início do pré-natal e o segundo 

no 3° trimestre de gestação. Isso porque a prevalência é maior nas gestantes e o 

diagnóstico precoce associado ao tratamento adequado são indispensáveis para a 

redução dessa incidência. Se não for possível a realização dos testes durante o pré-

natal e diante da possibilidade de reinfecção da mulher, recomenda-se também a 

realização de um terceiro teste nas maternidades, no momento da admissão para o 

parto.(GRIMBERG et al 2000) 

 Segundo ARAÚJO et al. (1999), o diagnóstico e tratamento da sífilis materna 

durante a gestação evitam a transmissão vertical e, portanto, as manifestações tardias 

na criança, além de dar possibilidade de tratamento do parceiro, evitando a 

propagação da doença.  

 A Organização Mundial da Saúde (2008) afirma que intervenções 

consideradas simples para cuidados com mães e recém-nascidos ajudam na 

diminuição da sífilis congênita. A prevenção da doença só será possível se houver 

uma conscientização em relação à gravidade da sífilis, principalmente entre gestantes 

e crianças. Essa tomada de consciência deve atingir a todos os níveis dos serviços 

de saúde, indo desde os gestores até os prestadores de cuidados. Além disso, a 

comunidade deve ser informada e convencida de que a prevenção e o tratamento 

podem resultar em benefícios importantes para a saúde de mulheres e crianças. O 

Ministério da Saúde (2006) enfatiza que a prevenção da sífilis congênita consiste em 

duas etapas: antes e durante a gravidez. As orientações gerais para essas duas 

etapas são a abordagem educativa da população e o incentivo à prática do sexo 

protegido. Para o período compreendido antes da ocorrência de gestação as 

principais ações para a prevenção da transmissão vertical (no caso de uma possível 

gestação futura) são: 1) O diagnóstico recente de sífilis em mulheres em idade fértil e 

seu(s) parceiro(s); 2) A realização do exame VDRL em mulheres que demonstrem 
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intenção de engravidar nas consultas dentro das ações de saúde sexual e nas 

consultas ginecológicas em geral; 3) O tratamento imediato dos casos diagnosticados 

em mulheres e seus parceiros (BRASIL, 2006).  

Apesar da importância do tratamento, são poucos os trabalhos publicados no 

país enfocando estratégias para a eliminação da Sífilis congênita, meta ainda não 

alcançada. (BRASIL,1993) 

A sífilis congênita se tornou uma doença de notificação compulsória em 22 de 

Dezembro de 1986, por meio da Portaria nº 542 do Ministério da Saúde. Em 1992 a 

eliminação da sífilis congênita foi proposta pelo Ministério da Saúde como um 

problema de saúde pública. No ano seguinte, como consequência do compromisso 

assumido, foi divulgado o documento “Bases Técnicas para a Eliminação da Sífilis 

Congênita”, que indica as metas e atividades a serem desenvolvidas pelos três níveis 

de governo (TAYRA et al., 2007). 

Silva e Santos (2004) mencionam que a meta do Ministério da Saúde era de 

erradicar a sífilis congênita até o ano 2000, porém esse prazo findou e a meta parece 

estar longe de ser alcançada. Dantas (2008) enfatiza que a taxa de casos de sífilis 

congênita é considerada pelo Ministério da Saúde como indicador de avaliação da 

atenção básica à saúde, mais precisamente à qualidade da assistência pré-natal 

disponível a toda a população. Para atingir os objetivos da atenção pré-natal é 

necessário que os profissionais médico e enfermeiro prenatalistas acolham a gestante 

com toda a sua particularidade e individualidade, disponham dos conhecimentos 

indispensáveis para a realização desse acompanhamento. A adoção de condutas 

adequadas e oportunas fará com que a gestação culmine com a chegada de um 

recém-nascido saudável e uma mãe isenta de complicações. 

Silva e Santos (2004, p. 400) afirmam que, “Certamente, a maneira como são 

abordados a sífilis e o seu tratamento irá influenciar diretamente na cura da mulher e, 

consequentemente, de toda a sua família. A enfermeira certamente é a profissional 

de destaque na assistência a essa população, tanto nas consultas de ginecologia e 

pré-natal quanto no alojamento conjunto. Sem dúvidas, para alcançarmos melhores 

resultados em relação às mães portadoras de sífilis e seus recém-nascidos com sífilis 

congênita são necessárias várias mudanças que envolvem a compreensão da mulher 

e de seu parceiro sobre a importância do seu tratamento, mas também é necessário 
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um novo olhar dos profissionais que atendem nas consultas de ginecologia e pré- 

natal, já que a sífilis na gravidez é um problema de saúde pública.” 

. 
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2. PAPEL DO ENFERMEIRO NO PLANEJAMENTO DE ENFERMAGEM VOLTADO 

PARA A INSERÇÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS PORTADORAS DE SÍFILIS 

CONGÊNITA 

 

Na década de 50 a assistência de enfermagem passou a ser vista de forma geral e 

não mais somente na patologia, mas na pessoa em toda sua integralidade. Já nos 

anos 80, surge os estudos sobre a Sistematização da assistência em enfermagem 

(SAE). E com o decreto da lei n°94406/87 o exercício profissional de enfermagem é 

regulamentado  e o planejamento do cuidado e a elaboração de prescrição de 

enfermagem passa a ser privativo do enfermeiro.(TANNURE e GONÇALVES,2008). 

A SAE é uma política de assistência voltada para a humanização a qualidade e o bem-

estar do cliente proporcionando integralidade e equidade dos serviços prestados. Para 

realizar a sistematização de enfermagem é necessário que haja fundamentação 

teórica e organização de ideias para que o serviço seja alcançado com 

êxito.(SILVA,2007; TANNURE e GONÇALVES ,2008) 

Em relação a meta do Ministério da Saúde, sobre erradicar a sífilis congênita, dados 

coletados no Sinan Net no ano de 2011 mostram que a cada ano nascem cada vez 

mais crianças com a doença. Com isso é necessário que o enfermeiro esteja 

preparado para receber essas crianças no serviço de saúde, estando atentos  para o 

fato de que elas podem apresentar manifestações diversas da doença, que causam 

tanto impactos físicos como psíquicos e sociais. 

O enfermeiro deve fazer com que suas clientes entendam que a sífilis não deve ser 

uma preocupação apenas quando a mulher está grávida. A prevenção e o 

rastreamento dos casos de sífilis (além de outras DST’s) deve ser  rotina durante as 

consultas ginecológicas, ainda que não haja uma gestação comprovada. A rotina de 

realização do VDRL nas consultas ginecológicas visa o tratamento precoce da mulher 

e do parceiro evitando que a sífilis e as demais DST’s se instalem e causem problemas 

para o feto, caso a mulher venha a engravidar (BRASIL, 2006). 

Alguns são os problemas relacionados à sífilis congênita e ao atendimento pré- natal, 

como por exemplo a coleta de dados inadequada, sorologia para a sífilis não realizada 

nos períodos preconizados (primeiro e terceiro semestre), interpretação inadequada 
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da sorologia para a sífilis,  falta de tratamento do parceiro sexual .  (GUINSBURG e 

SANTOS, 2010). 

Quanto a vida social da criança , a Sífilis congenita pode prejudicar uma vez que pode 

causar diversas alterações físicas/deficiências, gerando preconceito,pela doença ser 

transmitida sexualmete e isso faz com que a sociedade com ideias moralistas 

considerem a criança como  um “fruto apodrecido”, vindo de uma relação impura e 

promíscua. Assim, é necessário que o enfermeiro sistematize sua assistência para 

salientar os impactos da doença em seu convívio social, buscando inserir essas 

crianças na sociedade (ROMUALDO e NEVES 2009). Porém, antes de pensar na 

inserção social da criança portadora da sífilis congênita é necessário que o enfermeiro 

trabalhe na prevenção para que não haja a necessidade desse tipo de atenção. O 

plano de ação do enfermeiro deve envolver três fases: antes da gravidez, durante a 

gravidez e após o nascimento da criança (ARAÚJO, 2004)  

Existem atividades educativas que priorizam os fatores de risco, as mudanças de 

comportamento sexual e a promoção e adoção de medidas preventivas com ênfase 

na utilização adequada de preservativo. (SIMOURA, 2010).  

Essas ações quando são bem executadas e planejadas trazem bom resultado. Mas é 

claro que o enfermeiro deve ser cuidadoso, evitando generalizações perigosas que 

podem levar ao desenvolvimento de estereótipos, preconceitos e discriminações 

acerca das maneiras pelas quais as pessoas encaminham a sua vida sexual.O 

atendimento deve ser acolhedor e livre de preconceitos facilitando assim o 

estabelecimento de um vínculo de confiaça com as clientes.(SILVA e SANTOS, 2004) 

Para a prevenção sabemos que a distribuição de preservativos e a participação dos 

enfermeiros nesse contexto é muito importante, visto que são educadores e devem 

atuar no aconselhamento quanto a maneira correta de utilizar os preservativos e a sua 

importancia na prevenção de doenças., evitando dessa forma a tarnsmissão e 

evolução da doença sifílis/sifílis congênita.(SIMOURA.2010) 

Os profissionais de saúde devem sempre se esforçar para fazer com que as gestantes 

entendam sobre a importância do pré-natal para diminuir os riscos de muitas 

patologias que podem ser prevenidas ou tratadas nos primeiros meses de gestação, 
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evitando assim complicações de maiores proporções como a sífilis congênita. 

(SANTOS et al., 2009).  

Durante o pré-natal, o VDRL deve ser realizado na primeira consulta e no terceiro 

trimestre. Se detectada a sífilis, o tratamento da mulher e do parceiro devem ser 

iniciados imediatamente segundo protocolo adotado pelo Ministério da Saúde. 

(BRASIL, 2006).  

Simoura (2010) ressalta a importância de atividades de educação para as mulheres e  

seus parceiros durante a sala de espera e/ou consulta pré-natal, no sentido de fazer 

com que percebam a necessidade de maior cuidado, protegendo a si e suas parceiras. 

3. DESAFIOS PARA COMBATER A SÍFILIS/SÍFILIS CONGÊNITA: ALERTANDO A 

POPULAÇÃO 

O desafio da atualidade para os serviços e trabalhadores da saúde é o da 

prática diária de cuidadores eficientes com a busca de resultados no plano de 

promoção, proteção e reabilitação da saúde. Identificar a gestante, encaminhar aos 

serviços de acompanhamento pré-natal, a aceitação ao acompanhamento, realizando 

um número adequado de consultas e o tratamento de agravos associados tem um 

resultado positivo na redução da prevalência da sífilis congênita. Além disso, é preciso 

desenvolver outras medidas de prevenção, como, o uso de preservativos, a 

diminuição do número de parceiros sexuais, o diagnóstico precoce, o tratamento dos 

parceiros e a redução do número de usuários de drogas. (BRASIL, 2002) 

Para a diminuição da sífilis congênita é recomendada a realização de, no 

mínimo, dois testes sorológicos durante a gravidez, o primeiro deverá ser feito no início 

do pré-natal e o segundo no 3° trimestre de gravidez .(BRASIL, 2007). Isso porque, 

considerando a prevalência, ainda alta, da sífilis nas gestantes, o diagnóstico ficaria 

mais fácil e o tratamento também no início do pré natal reduzindo assim essa 

prevalência.  

Como existe a possível reinfecção da mulher e a possibilidade de que não 

sejam realizados os dois testes preconizados durante a gestação, pela ausência do 

pré-natal ou pela realização de um número muito pequeno de consultas, é 

recomendado também um outro teste nas maternidades, logo na admissão para o 

parto. (GRIMBERG, 2000). 
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Apesar da importância do agravo, é pequena a quantidade de trabalhos 

publicados no país enfocando estratégias para a sua eliminação, meta apregoada, 

mas ainda não alcançada. O Ministério da Saúde havia estabelecido uma meta de 

menos de um caso de SC por 1000 nascidos vivos no ano 2000, em acordo firmado 

com a Organização Pan-Americana de Saúde.(BRASIL ,1993). 

A campanha pretendia alcançar a população e os profissionais de saúde, em 

atividades de informação e educação, obtidas tanto através da mídia, como através 

de capacitações e atividades de educação em saúde. O pressuposto teórico de base, 

enfocando-se a população, era aumentar a visibilidade e o conhecimento da doença, 

bem como possibilitar, aos profissionais de saúde, intervir de maneira mais efetiva 

numa prática assistencial que não apresentou resultados 

satisfatórios.(SARACENI,2000) 

Aqueles em que as mães foram tratadas de forma inadequada com drogas que 

não a penicilina, que dizem que seus parceiros não realizaram o tratamento e que 

referem sorologia negativa não repetida, durante o pré-natal, no primeiro trimestre, 

não repetida posteriormente também são considerados de risco.(SILVA,2002) 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          Através deste estudo, foi possível compreender de que a erradicação da Sífilis 

e da Sífilis Congênita é um desafio possível de se prevenir. Porém, o que mais nos 

deixa perplexos é como outras doenças difíceis de se controlar já foram erradicadas 

e a Sífilis ainda não. Por que uma doença com diagnóstico fácil e tratamento acessível 

continua a infectar milhares de indivíduos no Brasil? Muitas seriam as respostas para 

esta pergunta que não se “cala”. Devemos analisar dados atuais em que seja 

primeiramente visto o nível de conhecimento das pessoas no que se refere à Sífilis.  

 É chegado o momento de não apenas lançar o desafio da erradicação da 

Sífilis, que já foi almejado e quase contemplado há várias décadas – este desafio deve 

ser vencido, ultrapassado e ter como mérito pessoas saudáveis e libertas deste mal. 

Afinal, este é o propósito primordial dos profissionais da saúde. Buscar as possíveis 

respostas desse agravo, como foi esclarecido neste estudo, que teve o intuito de 

clarear as percepções essenciais, na qual cada indivíduo é parte fundamental para o 
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controle e até mesmo erradicação dessa enfermidade. E, se a saúde é dever do 

estado, é também compromisso de cada um, principalmente neste caso, ao se tratar 

de uma patologia que se dá de pessoa para pessoa.  

Esta pesquisa abordou fatos evolutivos que ocorreram na área das ciências humanas 

até a atualidade como tentativa de erradicação, mostrando desde os a importância da 

atenção primária dos serviços de saúde atual. Porém, tais mudanças ainda não foram 

capazes de surtir efeito esperado, que não busca apenas o paliativo, mas sim o fim 

de um agravo à saúde ao qual possamos nos referir, ainda neste século, como uma 

patologia que existiu no passado. É necessário que os profissionais da saúde se unam 

em prol da erradicação deste mau, através de uma educação continuada de qualidade 

e significativa que deve continuar desde a saúde pública. 
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