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FRAUCHES, Brenda de Souza. Sífilis Congênita: a importância da assistência do 
enfermeiro no pré-natal. 2017. 35 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso de 
enfermagem – Anhanguera, Niterói, 2017. 
 

RESUMO 

 

Este trabalho aborda sobre a sífilis congênita, onde sabemos que é um dano a saúde 
pública onde é capaz de ser eliminado, desde quando a mulher que esteja infectada 
seja tratada durante a gestação ou até mesmo antes. Por essa razão a assistência ao 
pré-natal significa uma intervenção de suma importância, onde o profissional 
enfermeiro atua, levando medidas preventivas diminuindo assim a prevalência da 
sífilis congênita. A sífilis é uma patologia que está dentro do quadro de doenças 
sexualmente transmissíveis (DST) que pode ser contida com êxito através de atos e 
medidas de programas de saúde pública, e intervenções feitas pelo profissional como 
exemplos, a busca ativa do parceiro e seu tratamento, a educação a gestante e sua 
família quanto à doença. Deficiências na assistência devem ser atentadas para ser 
alcançada uma melhoria na prevenção da doença.  Tem como objetivo compreender 
a etiologia da doença e elaborar planos estratégicos para sua prevenção. Trata-se de 
um estudo de revisão de literatura onde foram coletados informações de artigos a 
partir da base de dados de Scielo, Lilacs, e BVS. Os resultados desse estudo mostram 
que a falta de orientação correta e o incentivo ao tratamento é uma das principais 
carências dentro do pré-natal. Logo, a prevenção deve ser reforçada no nível da 
assistência objetivando esclarecer às gestantes as possíveis complicações para si e 
o seu concepto.Os fatos expostos nos mostram que para reduzir essas complicações 
ocasionadas pela doença, é necessário aumentar a capacitação precoce das 
gestantes e seus familiares, e oferece-las um acompanhamento completo.  
 
 
Palavras-chave: Sífilis congênita; Sífilis; Assistência pré-natal; Saúde Pública.  

 

  



 

 

FRAUCHES, Brenda de Souza. Congenital syphilis: the importance of the presence 
of the in the prenatal one. 2017. 35 leaves. Work of Conclusion of Course of nursing  
– Anhanguera, Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

This work boards on the congenital syphilis, where we know that it is a public health 
damage where it can be eliminated, when the woman who is infected is treated during 
pregnancy or even before. For this reason, prenatal care means a very important 
intervention, where the nurse practitioner acts, taking preventive measures, thus 
reducing the prevalence of congenital syphilis. Syphilis is a pathology that is in the 
framework of sexually transmitted diseases (STDs) that can be contained successfully 
through actions and measures of public health programs, and interventions made by 
the professional as examples, the active search of the partner and its treatment , the 
education of pregnant women and their families about the disease. Weaknesses in 
care should be addressed in order to achieve improved disease prevention. Its 
objective is to understand the etiology of the disease and to develop strategic plans for 
its prevention. This is a literature review study where articles were collected from the 
Scielo, Lilacs, and VHL database. The results of this study show that the lack of correct 
orientation and the incentive to treatment is one of the main needs during prenatal 
care. Therefore, prevention should be reinforced at the level of care in order to clarify 
to pregnant women the possible complications for themselves and their concept. The 
facts show that to reduce these complications caused by the disease, it is necessary 
to increase the early training of pregnant women and their families, and offers them a 
complete follow-up. 
 

Key-words: Congenital syphilis; Syphilis; Prenatal care; Public health. 
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INTRODUÇÃO 

 Determinar que a sífilis é uma doença que só ganhou força nos últimos dias, 

isso é um erro. A própria vem assombrando e acometendo a população desde o 

século VX, e atualmente prossegue em crescimento o número de pessoas 

diagnosticadas com a infecção. Apesar de ser uma disfunção passível de prevenção, 

vem empregando um destaque em todo o mundo. Caracterizada como uma doença 

sexualmente transmissível, quando concedida em mulheres grávidas e passada 

verticalmente para o feto, ela é intitulada como sífilis congênita, onde é caracterizada 

por uma infecção grave que pode acometer sequelas ao feto à até mesmo sua morte.  

 Sabemos que o pré-natal é um acompanhamento ofertado pelas redes públicas 

de saúde e de direito a toda gestante. A atenção prestada a mulher envolve vários 

profissionais de saúde, mas o enfermeiro tem um papel fundamental na assistência 

voltada a gestante no pré-natal, podendo prevenir através de métodos e intervenções 

o agravo da doença. O trabalho desenvolvido nos apresenta a atuação desse 

profissional na assistência ressaltando a sua relevância, e apontando os principais 

erros cometidos na atenção desse profissional, que por fim acaba contribuindo para a 

extensão do problema.  

 Como dito anteriormente, é um problema de saúde encontrado hoje em dia nos 

países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, onde boa parte das gestantes 

encontradas no país possuem diagnóstico de sífilis. Diante desta problemática, nos 

desperta o interesse em saber onde se encontra a falha na assistência prestada por 

profissionais de saúde em especial o enfermeiro, que fornecem um acompanhamento 

dessas pacientes no pré-natal. Em vista disso, buscou-se reunir informações com o 

propósito de responder ao seguinte problema de pesquisa: Qual a estratégia 

adequada a ser tomada para a prevenção da sífilis congênita na assistência ao pré-

natal? 

 O objetivo geral deste estudo é reconhecer e compreender a etiologia da 

doença e elaborar planos estratégicos para sua prevenção. Seus objetivos específicos 

são: Identificar formas de transmissão da doença; elaborar orientações ideais para 

sua prevenção e analisar as principais deficiências na assistência de enfermagem no 

pré-natal. 

 O método de pesquisa utilizado para este estudo foi baseado em pesquisa de 

revisão literárias. Foram utilizadas publicações com base de dados SCIELO (Scientific 
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Electronic Library Online), LILACS (Literatura Latino Americano em Ciências e 

Saúde), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e trabalhos com temas equivalentes, 

sendo realizado um período de busca nos últimos 10 anos (2007-2017), com o idioma 

em português. Os descritores mencionados: Sífilis; Sífilis congênita; assistência ao 

pré-natal; saúde pública. Os elementos alcançados na pesquisa, nas concepções e 

nas avaliações foram elaborados para o melhor entendimento do tema proposto. Logo 

após as revisões das literaturas, as ideias se uniram relacionando aos objetivos, 

gerando assim a execução da pesquisa. 
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1 A SÍFILIS E SEU SURGIMENTO NO MUNDO E SEU MEIO DE TRANSMISSÃO 

Como sabemos a sífilis é uma doença infectocontagiosa transmitida por 

contado sexual, disseminada através de uma bactéria denominada de Treponema 

Pallidum. Este mal também pode acometer gestantes, onde difundem a enfermidade 

para o bebê, intitulada como sífilis congênita(SC).Nos dias de hoje, nos deparamos 

com uma grave dissipação desta enfermidade em todo o mundo, em especial em 

países em desenvolvimento gerando assim, uma das mais sérias ameaças a saúde 

publica (SOUZA, 2012) . 

A sífilis não é um mal que surgiu em pleno século XXI, pelo contrário, existem 

relatos de que a mesma rodeia pelo mundo desde muito tempo e estudos científicos 

que comprovam estas informações. Dentre os diversos apontamentos de seu 

surgimento, uma das hipóteses mais citada por Griebeler (2009), seria a ida dos 

europeus no final do século VX, a diversas regiões supostamente disseminadas pela 

bactéria, com o objetivo de conquistar terras, e assim adquirir fontes de economia para 

seus países. Não apenas uma troca de comunicação entre etnias, mas também foram 

transmitidas doenças entre os nativos índios americanos e europeus. Começando 

assim o surgimento de várias doenças no continente que fazendo parte assim da 

herança européia.  

Após o retorno das embarcações aos seus continentes de origem, a doença 

teria se instalado na Europa, e a partir daí, começaram a ocorrer surtos desta 

enfermidade em solo europeu. Nesta mesma época, de acordo com Griebeler (2009, 

pg16) “A sífilis era vista como um mal terrível e pecaminoso acumulado em 

epidemias”. Determinada como a doença do sexo e também adquirida através de 

posições sexuais, pessoas eram acometidas por tratamentos como sangrias, banhos 

em águas quentes, purgações, fricções com mercúrio, jejuns, e ate mesmo passavam 

por torturas com chicotes antes de serem submetidos aos recursos terapêuticos 

oferecidos na época.  

No Brasil, a época da escravidão era marcada pela exploração da mão de obra 

de negros trazidos do continente africano, através de embarcações, e esta 

colonização trouxe doenças aos demais povos. Como mostra a figura a seguir:  
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Figura 1- Porões dos navios negreiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Griebeler (2009, pg22) 

 

“Navios negreiros abarrotados de escravos trazidos do continente africano, 

eram ambientes próprios de disseminação entre eles, que, muitas vezes, nem 

conseguiram chegar a America com vida” (GRIEBELER, 2009, pg22). A gripe, varíola, 

o sarampo, a sifilis, e também outras doenças, ate hoje suscitam duvidas de suas 

verdadeiras origens.  

 

 

 

1.1- ETIOLOGIA DA DOENÇA SIFÍLÍTICA E SÍFILIS CONGÊNITA 

 

Com o passar dos anos, e com o avanço da medicina, foi esclarecido de forma 

exata, o que seria a doença, e qual a bactéria causadora desta patologia. E graças a 

esses estudos, hoje entendemos que a sífilis nada mais é que uma doença 

sexualmente transmissível, onde é propagada pelo vírus Treponema Pallidum. A sífilis 

pode se manifestar em um individuo de algumas formas, existem estágios no qual a 

doença se encontra. Segundo Santos (2015), dentre algumas manifestações clinicas 

são:Primária-Cancro Duro, associado ou não com adenopatia satélite, secundária – 

lesões cutâneo mucosas (roséolas) generalizadas e poliadenopatias e terciária- 

alterações neurológicas, cardiovasculares e ósteo-articulares. 
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Figura 2 - Cancro duro (sífilis prímária) 

 

Fonte:http://blog-medicina-10mo.blogspot.com.br/2016/08/cancro-duro-sifilis.html 

 

Figura 3 - Lesões cutâneo mucosas(sífilis secundária) 

Fonte:http://www.vivendociencias.com.br/2013/10/sifilis/html 

 

Em gestantes essa enfermidade é intitulada como sífilis congênita, e a mesma 

decorre da transmissão maternofetal por mãe gestante infectada. De acordo com 

Feitosa et al. (2016) a via transplacentária é a mais comum, a transmissão da doença 

pode ocorrer em qualquer parte da gestação, sobretudo no terceiro trimestre, pois o 

fluxo placentário esta mais forte e alem disso  Em qualquer estágio da doença, com 
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probabilidades de 50% a 100% na sífilis primária e secundária, 40% na sífilis latente 

precoce e 10% na sífilis latente tardia (CLEMENTE el al., 2012).“ Contudo, quando a 

infecção se dá nos últimos meses, tende a haver menos morbimortalidade, em função 

da maior imunocompetência do feto” (FEITOSA et al., 2016, pg289). 

Segundo Severino e Vitro (2016, p.3), “ No Brasil a sífilis congênita é uma 

doença de notificação compulsória, desde 22 de dezembro de 1986 pela portaria nº 

542 e desde 14 de julho de 2005, pela portaria nº 33, foi incluída a sífilis em gestante”. 

De acordo com Feitosa et al. (2016, p. 286), a sífilis congênita “está entre as infecções 

perinatais mais freqüentes no Brasil”. Como afirma mais uma vez Feitosa et al. (2016), 

anualmente 2.000.000 de gestantes adquirem sífilis e estima-se que 90% dos casos 

ocorram em países subdesenvolvidos, o que evidencia sua correlação com piores 

condições socioeconômicas. A ausência de tratamento nas mães portadoras de sífilis 

pode levar a graves conseqüências, “ Como óbito fetal ou perinatal, prematuridade, 

baixo peso ao nascer e seqüelas neurológicas” como afirma mais uma vez (FEITOSA 

el al., 2016, pg286). Os órgãos mais atingidos são fígado, ossos, pele, mucosas, 

sistema nervoso, pâncreas e pulmões.  

Existem dois tipos de estágio da sífilis congênita: A Precoce (diagnosticada ate 

2 anos de vida), e a tardia após o período de 2 anos. Segundo afirma o autor Sonda 

et al. (2013) a sífilis precoce pode levar ao concepto, a apresentar diversas 

manisfestações clinicas, dentre elas: Hepatoesplenomegalia, lesões 

cutaneomucosas, condilomas planos ano-genitais, lesões palmo-plantares, dentre 

outros. Já a sífilis tardia apresenta como exemplo as seguintes caracteristicas como: 

Fronte olímpica, mandíbula curva, arco palatino elevado, tríade de hutchinson (dentes 

de Hutchinson, ceratite intersticial, lesão do VII par craniano), nariz de sela,tibia em 

lâmina de sabre, surdez, retardo mental e hidrocelalia conforme garante (SONDA et. 

al,.  2013) 

 

1.2 FORMAS DE PROPAGAÇÃO DA DOENÇA  

 

Na sífilis , a transmissão do agente se dá por contato sexual, na maior parte 

dos casos já diagnosticados. Porém, também pode ser com o contato com lesões 

mucocutaneas, por via transplacentária para o feto, através de transfusões de sangue, 

algo não muito comum, mas que pode ser possível o seu acontecimento (SEVERINO 

E VITRO, 2015). Como sabemos o aleitamento materno, trás inúmeros benefícios 
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para mãe e o recém nascido, e é declarado como a melhor fonte de alimentação para 

a criança. Porem, doenças que envolvem a mãe e o recém nascido, podem apresentar 

contrariedades impossibilitando a amamentação.  

Se bem que o leite materno apresente anticorpos, e demais princípios de 

proteção, em determinadas doenças maternas, ele pode causar um possível quadro 

de infecção a criança. Como todos nós compreendemos, o leite materno é composto 

por células que promovem proteção, mas ao mesmo tempo as mesmas podem 

transportar infecções da mãe para o lactante. A mãe que possui lesões que acomete 

as mamas, pode contaminar a criançapelo contato das lesões com as mucosas, 

através da mamada. E somente depois do tratamento apropriado, que se pode 

introduzir a amamentação a criança.  

Existe também uma grande problemática que assombra a incidência de 

transmissão da doença, e não poderíamos deixar de citar a mesma, que é sobre a 

infecção causada pelos parceiros sexuais dessas gestantes. Há uma grande 

dificuldade da parte dos profissionais da saúde, pois é feito o tratamento da gestante 

assimtomática, mas a própria é reinfectada pelo parceiro, onde o mesmo não aceita 

ser tratado, levando assim um tratamento a mulher sem sucesso, pois através de um 

novo contato é disseminado novamente a infecção.  

Segundo o protocolo para prevenção de transmissão vertical de HIV e sífilis do 

ministério da saúde (2007), a situação  de parceiros não tratados definetratamento 

materno impróprio e assim a criança será classificada caso de sífilis congênita. 

Validando assim tudo o que foi dito anteriormente sobre reinfecção acometida pelos 

parceiros sexuais.  
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2 A DOENÇA NA GESTAÇÃO E A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL PARA A 

PREVENÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA 

 

Como já abordamos outras vezes no texto,a sífilis é um mal que nos causam 

grandes preocupações,  quando implica diretamente a gestantes e aos seus devidos 

conceptos verticalmente, causando uma contaminação de vasta gravidade de acordo 

com a idade fetal,  acarretando decorrências irreversíveis, ou levando ao concepto a 

adquirir doenças crônicas graves, tendo a capacidade de levar a morte fetal ou 

perinatal. Todas consequências citadas a cima, podem ser passíveis de eliminação 

quando identificada e tratada, seja antes ou durante a gestação (CLEMENTE et. al., 

2012). 

Hoje em dia a incidência de doenças infecciosas durante a gestação é de 

grande periodicidade, não sendo diferente no Brasil. O contágio pode decorrer no 

momento do parto ou até mesmo como já vimos, através do aleitamento materno. 

Segundo Clemente et al. (2012) estima-se que 40% das mulheres grávidas com sífilis 

primária ou secundária não tratada evoluem para perda fetal. Mais de 50% dos bebês 

filhos de mães portadoras de sifilis que não foi tratada ou então não tiveram o 

tratamento devido não manifestam sintomas da doença, tendo o potencial de não ser 

identificado ao nascer, resultando ao concepto a ter graves problemas no futuro. 

Como um exemplo de uma doença sexualmente transmissível (DST), sabemos 

que através dos programas implantados na saúde pública podemos conscientizar o 

público alvo dessa atenção, por meio de medidas e ações e também através da 

existência de testes próprios que são diagnósticos sensíveis, onde os mesmo são 

tratamentos de baixo custo, mas infelizmente esse fator positivo ainda não contribue 

para o sucesso do tratamento, onde ainda essa disfunção continua sendo como um 

sério problema de saúde pública no Brasil (SOUZA, 2012). 

De acordo com Souza (2012), o propósito do pré-natal é assegurar, que a 

gestação suceda mãe e filhos saudáveis. Quanto mais cedo a mãe e o bebê for 

direcionados a essa assistência, melhores serão as vantagens para os dois. As ações 

educativas voltadas ao pré-natal, são de extrema relevância, e necessitam ser 

aplicadas em todas os atendimentos. Logo a vigilância-assistência-prevenção, critério 

que é base da maior parte dos programas de Saúde Pùblica, contribui para fortificar a 

ideia que a vigilancia aplicada a sífilis na gravidez é uma das probabilidades de 
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resolver a problemática. As condutas (triagem laboratorial e seu trato) propiciam a 

prevenção da ocorrência da sifilis congênita se situam introduzidas, na atenção ao 

pré-natal. Em vista disso, essa assistência aplicadas em cada gestante, é o modo 

mais preciso de eliminar a sifilis materna e suas repercurssões.  

Consideramos que o período gestacional é reconhecido como uma fase onde 

a gestante é acometida de mudanças físicas e similarmente emocionais, apontando 

que o principal motivo do acompanhamento no pré-natal seja a receptividade à 

mulher, oferecendo também resposta as seus interesses sobre o que sucede o seu 

corpo a suas dúvidas em geral, juntamente ao apoio aos seus sentimentos, incertezas, 

preocupações, as suas irrealidades.Sendo assim a assistência do pré-natal é 

caracterizada como um cuidado que atesta na medida do possivel uma evolução 

normal da gestação; educar e preparar a mãe para um parto com um bom êxito, 

orientações no puerpério e amamentação; detectar o mais breve possivel 

complicações que são comuns nesse periodo da gestação e o puerpério (SOUZA, 

2012).  

2.1  AS INTERVENÇÕES NA PREVENÇÃO NAS AÇÕES ASSISTÊNCIAIS E 

OS FATORES DE RISCO LIGADOS A SÍFILIS CONGÊNITA 

 

Segundo mais uma vez Souza (2012) afirma que a prévia capacitação das 

gestantes que estão dentro dessa atenção deve ser algo incessantemente 

incentivado, pois de acordo com diversos autores, o quanto mais precoce se dá o 

inicio do vinculo da equipe de saúde com a gestante, melhor serão as possibilidades 

de detecção precoce, o inicio a intervenção, a abordagem também ao parceiro dessa 

gestante e consequentemente levando um dominio da sifilis congênita. Logo, a 

prevenção esta ligada a ações assistenciais, onde as três esferas do poder (federal, 

estadual e municipal) disponibilizam e apoiam meios que almejam o termino do 

problema onde através desse apoio, os profissionais de saúde envolvidos em todo 

esse caso aumentem seus esforços ocasionando um serviço prestado ao paciente 

com eficiência, de livre acesso, e com uma boa estrutura (OLIVEIRA; FIGUEIREDO, 

2011). 

Existem fatores que são ligados ao acometimento da SC, como ressalta Feitosa 

et. al,. 2016 dentre eles são: Condições precárias socioeconômicas, baixo nível de 

escolaridade, risco obstétricos antecendentes, idas insuficientes as consultas de pré-
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natal, inicio tardio ou o não acompanhamento, assistência oferecidas 

inadequadamente, orientações não oferecidas a gestante, falta de tratamento, ou o 

assistência sem sucesso ao parceiro.Oliveira e Figueiredo (2011) reafirma a ideia de 

Feitosa do mesmo modo, onde relata que mulheres pobres ou com estilos de vida 

vulneráveis são propensas a sífilis, não fazer uso de preservativo, ser usuária de 

drogas ilícitas, HIV positivo, se prostituir, dentre outros. 

A sífilis na gestação foi determinada como uma doença de notificação 

compulsória, devido as suas altas taxas de prevalência e de transmissão vertical, que 

sem o tratamento ou então com o cuidado prestado inapropriado, os indices oscilam 

entre 30% e 100% (OLIVEIRA; FIGUEIREDO, 2011).Segundo,Clemente et. al,. (2012, 

p.34) “Sabemos que as consultas eficientes promovem ao paciente o esclarecimento 

sobre o que é a patologia e o tratamento farmacológico ao qual será submetido”. No 

pré-natal existem os testes que são realizados, simultaneamente o tratamento deve 

ser prestado de forma correta, para através disso se alcançar a cura integral da 

doença e impossibilitar a constância bacteriana. Apenas é considerado intervenção 

apropriada, com penicilina benzatina, onde deve ser oferecido antes de 30 dias do 

parto e tratar o parceiro(CLEMENTE al. et,. 2012). 

De acordo mais uma vez  com Clemente et. al,. (2012), o Ministério da Saúde 

recomenda a solicitação obrigatória de, no mínimo, dois testes sorológicos não 

treponémicos para o diagnóstico (VDRL) na assistência pré-natal: No primeiro 

trimestre (na primeira consulta) e no terceiro trimestre (aproximadamente na 28ª 

semana). E é fundamental o conhecimento da sorologia da mãe no momento do parto 

(CLEMENTE et. al,. 2012). 

Reconhecida prontamente por meio do VDRL e de acordo com a infecção ser 

tratada corretamente com penicilina G benzatina com dosagens apropriada com 

acordo com a etapa da infecção, tornando-se indispensável que o recurso terapêutico 

esteja feito 30 dias anteriores ao parto, é primordial que o companheiro seja tratado 

ao mesmo tempo que a gestante e com a mesma dosagem, uma vez que esta é uma 

intervenção de grande importancia para o controle da sífilis congênita como reforça 

mais uma vez (CLEMENTE et. al,. 2012). 

 

2.2 O TRATAMENTO DO PARCEIRO, AS AÇÕES DO ENFERMEIRO DIANTE 

DOS FATORES DE RISCO E A MAGNITUDE DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
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Precisamos considerar a atenção ao pré-natal, como utilidade excepcional para 

a efetivação de intervenções preventivas de saúde e que as mesmas sejam efetuadas 

por intermédio de um esforço único e sistematizado que tenha como apoio o direito 

da paciente de compreender e obter um tratamento de qualidade; e que 

sejamaplicadas ferramentas que facilitem o alcance e automaticamente causem uma 

melhoria a qualidade do cuidado e, assim, constituir a transformação na diminuição 

do acontecimento desta doença em nosso âmbito. 

“Embora alguma das gestantes realizem tratamento para sífilis de forma eficaz, 

ficam suceptiveis as serem reinfectadas pelos parceiros que não realizem o 

tratamento de forma concomitante  ao das suas companheiras.”(SEVERINO; VITRO, 

2015, pg. 40). Isso nos afirma que a atenção a prevenção e o cuidado não é 

direcionado somente a gestante, mas sim a assistência engloba diversos fatores. A 

notificação do parceiro ocasiona vantagens, onde o leva a oportunidade do tratamento 

para preveni-lo de reinfecção e automaticamente leva a diminuição da porção da 

doença na comunidade em que ele vive.  

Severino e Vitro (2015) declara que a melhor abordagem para a notificação de 

parceiros de pacientes com sífilis é convida-lo para comparecer a uma consulta, pois 

a partir do momento onde há constatação antecipada da sífilis requisita a junção da 

associação de exame sorológico e exame físico, e o tratamento de escolha é aplicado 

por injeção. Foi dito anteriormente que mulheres propensas a portar sífilis, tem como 

características de baixa escolaridade, e por esse motivo o acesso a informação e a 

educação é escasso, levando assim uma atenção e instrução redobrada pela equipe 

de saúde, pois muitas delas não tem  noção do risco que a doença pode causar, e ao 

agravo que é levado a sua gestação, podendo ocasionar a Sífilis Congenita ao 

concepto e automaticamente causar problemas futuros. Em vista disso é de suma 

importância que o enfermeiro que é um educador venha proporcionar a essa gestante, 

uma educação em saúde a esse publico que tem por característica a baixa 

escolaridade, que automaticamente resulta em uma insuficiente informações. 

Sabemos que nos dias de hoje temos um amplo acesso a metodos 

contraceptivos onde são disponibilizados gratuitamente nas redes de atenção básica, 

e devemos incentivar o uso dessas vias, através de demostrações e educações a 

população apontada. Neto et. al,. (2012) indica que se os preservativos estiverem 
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corretamente colocados, obter elasticidade e força, inalterável, e desprovido de 

alterações como um exemplo de perfurações, reduzem consideravelmente a ameaça 

de propagação de patógenos, através do ato sexual.Em relação a utilização dos 

preservativos, devemos orientar ao publico, e as mulheres em específico, que é 

essencial a utilização da mesma, onde através do seu uso ela pode ser prevenida do 

acomentimento de contrair alguma DST, ou se for uma gestante já em tratamento, a 

livra da reinfecção da doença que consequentemente, leva a prevenção da sífilis 

congênita. 

Como sabemos nutrizes com doenças infecciosas podem disseminar 

patógenos pelo leite materno para criança. Com a mãe portadora de sífilis essa 

realidade não é diferente, é de suma importancia que o profissional que estiver 

acompanhando essa gestante acometida pela enfermidade, tenha conhecimento 

sobre o assunto e um comportamento acolhedor para analisar corretamente 

possibilidade do aleitamento.  

O mesmo leite que fornece proteção, pode transferir agentes infecciosos para 

o bebê , através da amamentação, sendo assim o enfermeiro ao identificar que a mãe 

tem como característica uma doença infecciosa, pode ficar aflito frente a situação de 

permitir a amamentação ou suspende-la, já que o papel do profissional é de incentivar 

a amamentação. Como enfermeiros, devemos orientar a livre demanda de 

amamentação. No caso da sífilis, a amamentação não é proibida, a não ser que a mãe 

obtenha lesões na mama, sendo assim a suspensão da amamentação nesse caso é 

outro metodo preventivo.  

De acordo com Clemente et. al,. (2012), o erro na atenção prestada a gestante 

no pré-natal, acaba atrapalhando para fazer o diagnóstico e a intervenção precoce da 

doença, ligado aos problemas de interpretação dos resultados que são obtidos através 

do testes sorológicos e a falta de tratamento da mãe e do seu conjugue. Sabemos que 

o enfermeiro além de suas atribuições voltadas ao cuidado, também tem como 

responsabilidade o educar, e Backes et. al,. (2008) reforça a importancia da educação 

em saúde, citando que o processo de educação em saúde, tem o intuito de abranger 

os úsuarios e seus familiares na idealização e na acepção do autocuidado, 

conhecendo por meio do diálogo, o conhecimento que o publico em especifico tem em 

relação ao tema falado, observando se há a compreensão da realidade em que vivem 

. Através disso é promovido a responsábilidade e uma participação mais ativa na 
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introdução dos cuidados que são necessários, e ocasionando através deles uma 

lehoria da saúde. Diante disso, a orientação dentroda assistência ao pré-natal é o 

metodo de prevenção mais eficaz, onde o enfemeiro deve voltar todo o seu cuidado e 

atenção a essa assistência podendo assim evitar complicações a essas gestantes e 

assim prevenindo um agravo futuro ao bebê que seria a sifilis congênita.  
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3 A COMPETÊNCIA VOLTADA A ASSISTÊNCIA, O ENFERMEIRO E O SEU PAPEL 

           

Segundo Barreto no Brasil, a ocorrência de DST tem se desenvolvido 

abrangentemente, a frequência das relações sexuais, a abundância de parceiros e o 

baixo uso de preservativos, relaciona a uma maior liberdade sexual, são uma das 

razões que cooperam para a aglomeração da doença. De acordo com o autor Filho 

et. al,. (2007), a sífilis congênita foi inserida entre as doenças de notificação 

compulsória no ano de 1986. Desde então, a manifestação de caso sofreu várias 

modificações, na tentativa de facilitar o diagnóstico e garantir o tratamento adequado.  

O ministério da saúde em outubro de 2007 elaborou o Plano Nacional de 

Redução da Transmissão Vertical da Sífilis e do HIV, visando uma diminuição dos 

índices de propagação de forma vertical da sífilis e do HIV até 2001, por meio de um 

crescimento da cobertura do diagnóstico, intervenção e profilaxia do agravamento 

(OLIVEIRA; FIGUEIREDO, 2011). 

 O desígno de atingir a erradicação da sífilis congênita deve-se sustentar além 

de tudo, na realização da assistência ao pré-natal. Para o propósito da anulação da 

SC do quadro da saúde pública, a ferramenta primordial é a atenção prestada no pré-

natal, com a amplificação do ingresso às gestantes e a competência voltada a 

assistência. Existem gestantes e puérperas que tem o conhecimento de que a Sífilis 

é uma doença sexualmente transmissível, mas por outro lado desconhecem sua 

magnitude e a possibilidade de transmitir a patologia verticalmente  

É de suma importância a  participação de todos os profissionais de saúde na 

ocasião da questão, onde o intuito  é a saúde dos cidadãos e promover mais buscas 

para a monitorização de DST, visando a restrição ou até mesmo o extermínio da sífilis 

congênita. Observando a totalidade de problemas relacionadas a sífilis, o enfermeiro 

possui uma função indispensável para o manuseio apropriado dos pacientes e 

monitoramento do agravo, sabido que não cabe somente a ele essa monitorização, 

mas a todos os profissionais envolvidos nessa assistência, pelo motivo dos mesmos 

terem um vinculo de dados fundados na atenção primária, onde abranje as doenças 

sexualmente transmissíveis (OLIVEIRA; FIGUEIREDO, 2011). 
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3.1 A EDUCAÇÃO EM SÁUDE COMO FERRAMENTA, E A QUALIDADE DO 

ATENDIMENTO AO PRÉ-NATAL       

  

Percebemos que os profissionais de saúde cabem a responsabilidade de 

contribuir com o objetivo de educar os seus pacientes para uma maior qualidade de 

vida. Por esse motivo a enfermagem se evidencia por estar profundamente ligado ao 

individuo, e também com sua atenção voltada totalmente ao bem-estar desse 

paciente, englobando-se na partida de das intervenções em educação voltada a saúde 

(BESERRA et. al,. 2008).  

Desta maneira atos voltados para a educação em saúde, vem sido embasados 

em saberes de vários princípios para entender e exclarecer os experimentos humanos 

na constituição de posicionamentos e comportamentos de saúde. A multiplicidade dos 

fatores de saúde nos dirige à utilidade de averiguações nesta área de conhecimento 

para proporcionar ações educacionais que tenham a capacidade de operar sobre o 

sujeito, criando e estendendo suas capacidades para introduzir-se nas coletividades 

que o intregrem, levando-o para experiências coletivas para propulsar modificações e 

realizando sua função na gestão social (BESERRA et. al,. 2008). 

Segundo o estudo feito por Silva et. al,. (2015) o profissional mais mencionado 

na consulta de pré-natal, foi o enfermeiro. Estando apropriado indicar que esse 

profissional é um elemento ativo da equipe de saúde, por efetuar uma função 

educativa e coopera para o episodio de mudanças precisas e positivas e que, 

independentemente dos impedimentos determinados, a consulta de enfermagem vem 

aumentando em relação a sua importância e agindo cada vez mais eficiente. Destaca-

se que o enfermeiro encarregado pela primeira consulta de pré-natal, pedindo exames 

de rotina, cumprindo o cadastro da gestante no SISPRENATAL e a categorização no 

grupo de alto ou baixo risco.  

De acordo com outra analise feita por Silva et. al,. (2015) no que é relativo a 

percepção do profissional enfermeiro sobre a sífilis na gestação, um dos tópicos de 

foco foi o conhecimento do manual do MS para a prevenção da SC para a 

demostração do que foi estudado. E foi constatado que a maior parte tinha o 

conhecimento do manual do MS em relação a prevenção da SC, tendo obtido o acesso 

a esse manual por meio da Secretaria Municipal do Estado que foi realizado o estudo. 

Todavia, pouco mais da metade do profissionais enfermeiros (58,2%) empregavam o 
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manual nas consultas de pré-natal. É relevante salientar , que o uso no manual nos 

atendimentos voltados ao pré-natal, serve como um instrumento de  mecanismo que 

nos guia para o tratamento e diagnósticosinstantâneo dos casos de sífilis materna e 

congênita, e para a vigilância epidemiológica para reduzir os casos de transmissão 

vertical da sífilis.  

Destaca-se que a assistência pré-natal não pode ser avaliada apenas pelo 

número de consultas realizadas, mas também pela qualidade do atendimento 

(SOUZA, 2012). Sendo assim o sucesso da assistência ao pré-natal necessita 

essencialmente de três fatores: A participação e a vontade da gestante e de sua 

parentela no decorrer das consultas, considerando sua relevência, prosseguindo 

corretamente as orientações e discernindo alguma anomalia no decorrer da gestação; 

interesse e atuação dos orgãos que auxiliam e patrocinam o pré-natal, que tem a 

obrigação de propocionar recursos humanos capazes e materiais básicos, facilitar as 

marcações de consultas e propocionar a marcação de exames laboratoriais e 

complementares, frizar a fiscalização a todo momento; o interesse e a atuação do 

enfermeiro é algo crucial para a qualidade da assistência prestada, onde o 

atendimento deve ser eficiente, com extrema dedicação e com caracteristicas 

humanizadas (SOUZA,2012). 

Demostrando essa precisão e qualidade que é essencial voltada as consultas 

prestadas pelo enfermeiro a paciente,vemos que é primordial o desempenho, pois 

sem ele não haverá um acompanhamento de sucesso. E como sabemos e já foi citado 

mais acima, a SC é um mal que ainda aterroriza o século em que vivemos, e é a 

consequência de atendimento não planejamento e sem dedicação dos profissionais 

envolvidos as orientações as gestantes.  

Souza (2012) declara que um atendimento pré-natal e puerperal de qualidade 

e com caracteristicas humanizadas, é de grande importancia para a saúde materna e 

neonatal. E isso é obtido através de práticas que acolhem e sem procedimentos que 

não são necessários ao atendimento, o livre acesso a qualquer serviço de saúde com 

qualidade, com atos que façam parte dos níveis de atenção voltadas a saúde como: 

promoção, prevenção e assistencia voltadas a saude do recém nascido e gestante, a 

partir do atendimento básico, até o hospitalar de alto risco. Pois sabemos que o 

objetivo crucial na assistência ao pré-natal e puerperal é acolher a mulher desde o 

principio de sua gestação, garantindo a ela no termino da mesma, o nascimento de 
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uma criança saudavel e um bem estar materno e neonatal. Assim, a melhor medida 

de controle consiste em conceder a toda gestante um pré-natal adequado e um 

atendimento qualificado prestado pelo profissional enfermeiro. 

 

3.2 A ASSISTÊNCIA E SUAS DEFICIÊNCIAS CONTRIBUTIVAS A 

INCIDÊNCIA DA SÍFILIS CONGÊNITA       

  

Silva et. al,. (2015) demonstrou em seus estudos que ouve uma busca das 

gestantes que faltaram aos atendimentos, nos mostrando assim mais uma atitude 

cabível ao enfermeiro. A ida a procura dessa gestante, e não devemos ir atras tão 

somente dela, mas sim do seu âmbito familiar, especialmente seu conjugue. Onde 

sabemos que a falta de tratamento ou a intervenção ineficaz ocasiona uma incidência 

de reeinfecção da gestante em tratamento. Essa busca é uma alternativa que o 

profissional enfermeiro não deve abster, mas infelizmente ainda é uma atitude não 

presente no cotidiano da maioria desses profissionais. Portanto pode-se afirmar que 

precisa haver uma maior atenção a capacitação dos enfermeiros atuantes na atenção 

básica, em relação a prevenção da SC, tentando destacar os pontos que estes 

profissionais deixem a desejar, ou então quando possuem um certo desconhecimento 

do assunto abordado.  

Conforme Donalisio, Freire e Mendes (2007), existe também o não 

comprecimento de homens nas unidades básicas de saúde, que é explicada pelas 

características de um atendimento voltado somente para a mãe e o bebê. Esse 

elemento nos demostra o importancia do foco em toda a familia para que seja faladas 

as orientações essenciais para a aderência de um cuidado conjunto para a prevenção 

da sífilis e outras DST que podem acomete-los. Isso demostra uma atitude errônea 

dos profissionais voltados a essa atenção, ocasionando a partir disso um outro motivo 

para o não controle e o aumento do acometimento da doença. O acesso aos serviços 

na assistência ao pré-natal, o número adequado de consultas, a identificação da 

gestante, e a intervensão dos danos correlacionados tem resultados positivos na 

diminuição do domínio da sífilis congênita(CLEMENTE et. al,. 2012). E infelizmente 

isso é escasso no atendimento voltado a gestante no pré-natal fornecida pelo 

enfermeiro.  
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Para o propósito de reduzir as gravidades causadas pela silifis na gestação, é 

fundamental melhorar a percepção prévia das gestantes, acrescentar afixa-las ao 

acolhimento ao pré-natal. O envolvimento de todos os profissionais que compoem a 

equipe que presta assistencia voltada a gestante, com sorologias e intervenções 

adequadas não só da mulher grávida, mas também de seu parceiro, e a notificação 

dos casos, visando diminuir os índices de transmissão e agravos a mãe e o bebê, é 

indispensável. Como observamos, independentemente das iniciativas para eliminar a 

sífilis congênita no pais, a doença ainda resiste em nosso pais, apontando uma 

carência na qualidade prestada a assistencia ao pré-natal, pela razão de números de 

atendimentos resgistrados nos cartões da gestante, capacitação dos enfeimeiros e 

outros profissionais envolvidos  no manejo da DST, e não podendo deixar de citar as 

falhas de aplicação dos recursos humanos (CLEMENTE et. al,. 2012). 

Silva (2015) ressalta que a assistência a gestante no pré-natal, é dada por uma 

equipe de proffissionais da sáude. Mas o enfermeiro tem um grande papel nesse 

cuidado, e é preciso que a classe se conscientize sobre a sua importância diante 

dessa assistência e melhorem suas habilitades e busquem mais conhecimentos sobre 

a sífilis congênita. Pois é visto que existem uma grande falha em relação ao cuidado 

prestado junto ao pré-natal, onde é preciso reforçar a educação voltada a gestante e 

seus familiares, reforçar o uso de motodos contraceptivos, conscientizadas dos 

agravos que a sífilis pode causar ao RN, o incentivo ao tratamento do parceiro, dentre 

outros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho nos mostra que a sífilis é uma doença sexualmente transmissível 

que é mais acometida no ciclo grávido–puerperal. A doença ocasiona graves 

consequências aos conceptos e gestantes, desde a sequelas e até ao óbito, por esse 

motivo as ações de prevenção e diagnóstico precoce da doença precisam ser 

reforçadas na assistência ao pré-natal. A sífilis congênita, é de fácil prevenção, mas 

ainda é enfrentada como um grande problema de saúde pública no pais.  

A intenção de chegar a eliminação dessa doença deve se apoiar na realizaçao 

de um acompanhamento de pre-natal bem feito. No cenário de saúde pública, o meio 

de eliminação da sífilis congênita é por meio da atenção ao pré-natal, para que seja 

possível realizar o objetivo proposto na assistência é necessário a ampliação do 

acesso e a qualificação da assistência voltada ao pré-natal. Um dos problemas 

apontados para ainda existir um alto indice de sífilis congênita, seria a falta de acesso 

a assistência dessas gestantes.  

A sífilis congênita, por sua vez, é uma doença que pode ser prevenida, no 

entanto, é necessário que a gestante infectada seja descoberta e tratada 

antecipadamente junto com seu parceiro. O uso regular de preservativos e o 

tratamento adequado também fazem parte da ação preventiva da sífilis em crianças. 

É notório que quanto mais precoce a mulher inicia o pré-natal, melhor será a qualidade 

do atendimento. A orientação quanto a amamentação onde e em que caso pode ser 

oferecida ao bebê é um ponto de grande importancia frisarmos a gestante. 

Como sabemos o profissional enfermeiro além de ofertar o cuidar ele tem um 

grande papel como educador na atenção voltada a saúde, e por esse motivo é 

importante o seu conhecimento sobre a etiologia, suas formas de propagação e 

prevenção, e a implementação dos seus conhecimentos a gestante e sua familia 

através da educação continuada. Por intermédio desse programa, os orientações que 

devem ser ditas e passadas a paciente, seus agravos, suas causas são passadas  

levando assim uma educação a gestante e a toda sua familia envolvida na 

intervenção.  

Sendo assim, conclui-se que para minimizarmos as complicações causadas 

pela doença na gestação, é necessário a capacitaçao do profissional enfermeiro 

quando a doença e seus agravos e metodos preventivos, e através de um bom 

preparo levar a orientação as gestantes por meio da educação permanente 
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esclarecendo de todas as formas e maneiras duvidas que acometem as pacientes e 

orienta-las a todas as condutas possíveis para sua prevenção, levando assim um 

acompanhamento mais preciso e correto, podendo aumentar as chances de não 

infecçao da doença. 
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