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RESUMO 

 

Atualmente, a sífilis congênita (SC) persiste em um grande problema de saúde pública 
no país, carecendo de intervenção rápida para diminuir a possibilidade de transmissão 
bem como suas implicações. Indicadores epidemiológicos alertam ao problema 
podendo ser indicado como carência na qualidade da assistência ao pré natal. Por 
outro lado, existem várias ações que foram determinadas no decorrer dos anos na 
busca de refrear esse contágio, por meio do atendimento específico a gestante com 
diagnóstico de sífilis. O objetivo geral do trabalho trata em verificar os riscos da sífilis 
na gestação e como o SUS atua nessa questão . Quanto aos objetivos específicos 
buscou-se: apontar os métodos de prevenção e orientação na fase pré-natal; 
demonstrar o agravamento da sífilis congênita inadequadamente tratada; e, discutir 
os riscos da sífilis para o bebê e o tratamento na gestante. Em relação à metodologia 
adotada foi revisão narrativa de literatura com abordagem qualitativa, utilizando 
artigos já publicados em sites de bases de dados em sites da Scielo, sites do Ministério 
da Saúde, bem como outros artigos em internet,  livros, nos últimos dez anos, tendo 
como descritores para poder obter melhores resultados na pesquisa forma  utilizadas 
como  palavras chave: Sífilis, DSts, Sífilis Congênita. Por outro lado, para erradicar a 
doença necessita além de acompanhamento adequado no pré natal como também, a 
necessidade de um conhecimento mais intenso tanto por parte da gestante como de 
politicas públicas que desenvolvam  ações de promoção e prevenção mais eficazes. 

 

Palavras chaves: Sífilis Congênita, Cuidado Pré-natal, Promoção da Saúde. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Currently, the congenital syphilis (SC) persists in a major public health problem in the 
country, requiring rapid intervention to reduce the possibility of transmission as well as 
its implications. Epidemiological indicators alert the problem and may be indicated as 
a lack in the quality of prenatal care. On the other hand, there are several actions that 
have been determined over the years in the search to curb this contagion, through the 
specific care of pregnant women diagnosed with syphilis. The general objective of the 
study is to verify the risks of syphilis during pregnancy and how SUS acts on this issue 
and how the SUS acts on this issue. The specific objectives were: to point out methods 
of prevention and guidance in the prenatal stage; demonstrate aggravation of 
inadequately treated congenital syphilis; and, discuss the risks of syphilis for the baby 
and treatment in the pregnant woman. In relation to the adopted methodology was a 
literature review with a qualitative approach, using articles already published in 
database sites on Scielo sites, Health Ministry sites, as well as other articles on 
internet, books, in the last ten years, having as descriptors to be able to obtain better 
results in the form used as keywords: Syphilis, DSts, Congenital Syphilis. On the other 
hand, in order to eradicate the disease, it also requires adequate follow-up in prenatal 
care, as well as the need for more intensive knowledge on the part of pregnant women 
and public policies that promote more effective prevention and promotion. 
 
 
Key words: Congenital syphilis, prenatal care, health promotion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) atualmente vem se 

alastrando no mundo todo, vindo agravar a saúde das pessoas. Na saúde pública está 

ficando cada vez mais relevante essa situação, muitas vezes por decorrência 

socioeconômica, infertilidade, perdas gestacionais, doenças congênitas, elevando os 

riscos da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV). 

A sífilis congênita é uma das doenças transmissíveis de grande preocupação, 

pode ser transmitida no decorrer do período de gestação e parto, é uma das doenças 

que possui grande taxa de transmissão vertical. Vem a ser uma doença 

infectocontagiosa, de nível mundial, transmitida de forma sexual, parenteral e vertical, 

sendo ocasionada pelo Treponema pallidum. 

Na luta contra a sífilis congênita, tem-se o parceiro da gestante, sendo que, é 

indispensável realizar o tratamento para o procedimento de cura da sífilis, porém ainda 

não é muito lembrado nos serviços de saúde.  

Este trabalho tem como importância verificar à necessidade de entender de que 

forma, a contaminação por sífilis, principalmente a sífilis congênita, uma doença 

sexualmente transmissível (DST) está atualmente relacionada aos problemas de 

saúde pública no país. Por ser uma doença infectocontagiosa não vem a comprometer 

somente a saúde da mulher, mas também trazendo danos na gestação como aborto, 

má formação do feto e natimorto (nasce morto). Sendo assim tem-se como problema 

de pesquisa: Por quais motivos a transmissão da sífilis congênita vêm se tornando um 

desafio para os profissionais da saúde?. 

Diante disso, o objetivo geral do trabalho é verificar os riscos da sífilis na 

gestação e como o SUS atua nessa questão. Em relação aos objetivos específicos 

para dar consistência no assunto buscará: apontar os métodos de prevenção e 

orientação na fase pré-natal; demonstrar o agravamento da sífilis congênita 

inadequadamente tratada; e, discutir os riscos da sífilis para o bebê e o tratamento na 

gestante. 

Assim sendo para este trabalho trata-se de uma revisão narrativa de literatura 

com abordagem qualitativa, para verificar melhor entendimento dos problemas da 

sífilis congênita nas gestantes. Para tanto, utilizou artigos já publicados em sites de 

bases de dados em sites da scielo, sites do Ministério da Saúde, bem como outros 
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artigos em internet,  livros, nos últimos dez anos. Em se tratando dos descritores para 

poder obter melhores resultados na pesquisa forma  utilizadas como  palavras chave: 

Sífilis, DSts, Sífilis Congênita. 
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2. FISIOPATOLOGIA DA SÍFILIS 

 

A sífilis é qualificada desde o século XV como uma das piores calamidades no 

mundo todo, no qual seus vestígios e sintomas estão geralmente relacionados, a pele 

e mucosas combinada à dermatologia. Foi através de Fritz Richard Schaudinn na 

Prússia Oriental, e seu assistente em 1905, coletou material de uma pápula erodida 

na vulva de uma mulher com sífilis secundária. Na época verificou inúmeros 

microorganismos espiralados sendo designado como Spirochaeta Pallida . Por meio 

da  penicilina descoberta em 1928 por Alexander Fleming, obteve-se certo domínio da 

doença, mas com as alterações do comportamento da sociedade na década de 60 

reapareceu a doença. (AVELLEIRA; BOTTINO, 2006). 

No entanto, com a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), a sífilis 

passou a ter uma função terminante na sua transmissão tornando-a  outra vez o centro 

quanto à preocupação da saúde pública, advertindo para a necessidade de 

desenvolver mecanismos para o seu controle e prevenção (AVELLEIRA; BOTTINO, 

2006). 

A Sífilis é uma doença infecto-contagiosa sistêmica, cuja evolução é 

considerada crônica, tendo surgimento cutâneos transitórios, implicadas por uma 

espiroqueta. Seu desenvolvimento se dá em recente e tardia (BRASIL, 1998). 

De acordo com Avelleira e Bottino (2006), a doença indica progresso que muda 

ciclos de atividade com particularidades clínicas, imunológicas e histopatológicas 

diferentes sendo: sífilis primária, secundária e terciária e sífilis congênita ainda se têm 

a sífilis recente, em situações que o diagnóstico é realizado em até um ano após 

infecção, e sífilis tardia, quando o diagnóstico é efetuado após um ano. 

Duarte e Simões (2000, p. 959), trazem uma breve definição do que vem a ser 

a sífilis “também conhecida como Lues, é uma doença infecciosa sistêmica que 

preenche todos os requisitos epidemiológicos e fisiopatogênicos de doença 

sexualmente transmissível (DST).” 

A sífilis existe a mais de 500 anos e tem por agente etiológico o Treponema 

pallidum. É, ocasionada geralmente através do ato sexual, sendo que pode ser 

transmitida por transfusão de sangue contaminada, ainda por lesões muco-cutâneas 

rica em treponemas e por via transplacentária para o feto considerado como sífilis 

congênita (BRASIL, 2006). 
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Figura 1- Bactéria Treponema pallidum 

 

 

 

Fonte: BIOMEDINA PADRÃO, 2012. 

 

Lorenzi e Madi (2001), comentam, que ainda que a infecção pelo Treponema 

pallidum tenha reduzido pouco através da penicilina na década de 40, foi somente na 

década de 60 e 80 que a sífilis teve redução considerável. No entanto verifica-se 

inclinação mundial no recrescimento da sífilis na população, incluindo os casos de 

sífilis congênita (SC), vindo a ser um grande desafio na saúde pública. 

Os primeiros estágios não têm indícios percebíveis, e, geralmente as pessoas 

nem sabem que adquiriram a sífilis. Outras pessoas percebem a presença das feridas, 

porém, não relacionam com uma DST, o que pode ocasionar o retardamento na busca 

por tratamento. As lesões menores tem a capacidade de aumentar gradativamente 

até 20 anos depois de ter sido infectado, os portadores podem passar a doença para 

os outros sem ao menos ter conhecimento da sua própria doença. (AVELLEIRA; 

BOTTINO, 2006).  

Em 2016, foram registrados “87.593 casos de sífilis adquirida, 37.436 casos de 

sífilis em gestantes e 20.474 casos de sífilis congênita”. Diante dessa estatística, “185 

óbitos no Brasil. A maior proporção dos casos foi notificada na região Sudeste.” 

(BRASIL, 2017, p. 6).   

Assim sendo, como verificado, a sífilis a princípio é uma doença indolor, que 

geralmente passa sem ser percebida e que some   as vezes naturalmente depois de 

certo tempo. No entanto, muitos tratamentos são  ineficaz, dando a sensação de que 
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o cancro vai sumir. Tal dissipação, contudo, não representa cura, pois a bactéria pode 

acabar se reproduzindo e se estendendo pelo organismo de forma silenciosa. 

Nas manifestações da sífilis compreende o primeiro ano da evolução, nesse 

período surge o desenvolvimento imunitário na sífilis caso não seja tratada, e abrange 

as sífilis primária, secundária e latente. Em seguida segundo Naud (1993) o contato a 

infecção começa quase que seguidamente. Acontece a proliferação das espiroquetas 

no local e entra na circulação linfática e sanguínea.  

A sífilis primária ocasiona-se por expor lesão primária conhecido como cancro 

duro ou protossifiloma, surge em regra uma ulceração única, que aparece de 10 a 90 

dias em média 21 dias, aparecendo adenite satélite. Frequentemente em quatro 

semanas o cancro duro some, não deixando cicatriz. Na terceira semana de infecção, 

respectivamente ao aparecimento do cancro duro, as reações sorológicas  

treponêmicas para sífilis acabam sendo positivas, e na quarta ou quinta semana 

depois do contágio as reações sorológicas não treponêmicas concretizam-se. 

(BRASIL, 2012). 

Na sífilis primária, o diagnóstico laboratorial definitivo é feito pela pesquisa 
direta do Treponema pallidum por microscopia de campo escuro, pelos 
métodos de coloração ou pela imunofluorescência direta, em amostras de 
lesões, aspirado de linfonodo e/ou material de biópsia. Os anticorpos 
começam a surgir na corrente sanguínea cerca de 7 a 10 dias após o 
surgimento do cancro duro (BENZAKEN, et al, 2016, p. 20). 

 

A sífilis primária como será verificada na figura abaixo é considerada o 

primeiro estágio da doença, tendo como sintomas após o aparecimento do cancro 

duro, considerado com pequeno caroço rosado que vai evoluindo.  

 
Figura 2 – Sífilis primária – cancro duro 

 

Fonte: PINHEIRO (2018) 
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Na sífilis secundária Pinheiro (2018, p. 1) comenta “em 25% dos pacientes não 

tratados na fase primária, a sífilis retorna após algumas semanas ou meses”. Nessa 

fase a doença propagou-se pelo organismo, no qual somente nessa fase que o 

indivíduo fica ciente de ser portador da sífilis. 

A sífilis secundária se manifesta com erupções na pele, classicamente nas 
palmas das mãos e solas dos pés. Também são sintomas comuns: febre, mal 
estar, perda do apetite, dor nas articulações, queda de cabelo, lesões 
oculares e aumento dos linfonodos difusamente pelo corpo. Uma outra lesão 
típica da sífilis secundária é o chamado condiloma lata, uma lesão úmida, 
com aspecto de uma grande verruga, que surge geralmente próximo do local 
onde existiu a lesão do cancro duro na sífilis primária. (PINHEIRO, 2018, p. 
1). 

O tipo secundário é  marcada pela multiplicação dos treponemas pelo corpo, 

após um espaço de latência a enfermidade restabelece suas manifestações, que 

acontecem de quatro a oito semanas depois do surgimento do cancro. Podem surgir 

feridas papulosas palmo plantares. Nesta fase as reações sorológicas tornam sempre 

positivas. (AVELLEIRA; BOTTINO, 2006). 

Na sífilis secundária todos os testes que detectam anticorpos são reagentes. 
Nesse estágio é esperado encontrar títulos altos nos testes quantitativos não-
treponêmicos. O diagnóstico presuntivo é baseado na presença de lesões 
típicas na pele e mucosas que costumam ser exuberantes nessa fase. A 
confirmação ocorre por meio dos testes treponêmicos e não treponêmicos. 
Após o tratamento da sífilis secundária, os testes treponêmicos permanecem 
reagentes por toda a vida do usuário, e os testes não treponêmicos podem 
ter comportamento variável. Em alguns indivíduos tornam-se não reagentes, 
e em outros permanecem indefinidamente reagentes em baixos títulos 
(BENZAKEN, et al, 2016, p. 21). 

Nesse estágio da sífilis considerada como secundário surge após o sumiço 

dos ferimentos ocasionados pela sífilis primária. Nesta fase, é normal sinais que 

aparecem no corpo todo como demonstrado na figura 3. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Figura 3 – Sífilis Secundária 
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Fonte: PINHEIRO (2018) 

Importante comentar sobre a sífilis latente, no qual não surge nenhum tipo de 

sinal ou sintomas. É repartida em sífilis latente recente (abaixo de dois anos de 

infecção) e sífilis latente tardia (mais de dois anos de infecção). Sua permanência é 

variável, tendo a capacidade de ser cessada pelo aparecimento de sinais e sintomas 

da forma secundária ou terciária. (BRASIL, 2010). 

 

Se não houver tratamento, após o desaparecimento dos sinais e sintomas da 
infecção, a sífilis entrará no período latente, considerado recente no primeiro 
ano e tardio após esse período. A sífilis latente não apresenta qualquer 
manifestação clínica. Neste estágio, todos os testes que detectam anticorpos 
permanecem reagentes, e observa-se uma diminuição dos títulos nos testes 
não treponêmicos quantitativos. O diagnóstico da sífilis latente é baseado na 
história do indivíduo e na combinação de resultados dos testes. Pacientes 
sem história pregressa de sífilis que apresentam resultado reagente em 
qualquer teste deverão ser tratados (BENZAKEN, et al, 2016, p. 22). 

Caso não tenha tratamento, depois do desaparecimento dos sinais e sintomas 

da sífilis secundária, “a infecção entra no período latente, considerado recente no 

primeiro ano e tardio após esse período. A sífilis latente não apresenta qualquer 

manifestação clínica” (BRASIL, 2010, p. 22).  
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Em se tratando da sífilis terciária, os paciente podem ficar diversos anos, ou 

décadas, assintomáticos no período latente antes de retornar a doença. Esse período 

é considerado a maneira mais grave da doença. 

Neste estágio, os testes que detectam anticorpos habitualmente são 
reagentes, principalmente os testes treponêmicos, e os títulos dos testes não 
treponêmicos tendem a ser baixos. [...]Além disso, como a sífilis terciária 
atinge pele e órgãos internos, o diagnóstico deve ser baseado na 
investigação dos órgãos nos quais haja suspeita de atividade do patógeno 
(BENZAKEN, et al, 2016, p. 21). 

Pinheiro (2018) comenta que sífilis terciária apresenta três formas de manifestações: 

• Goma sifilítica: grandes lesões ulceradas que podem acometer pele, 
ossos e órgãos internos. 

• Sífilis cardiovascular: acometimento da artéria aorta, causando 
aneurismas e lesões da válvula aórtica  

• Neurosífilis: acomete o sistema nervoso, lavando à 
demência, meningite, AVC e problemas motores por lesão da medula e 
dos nervos. (PINHEIRO, 2018, p. 1). 
 

Na fase da sífilis terciária, considerada como o período mais grave, os 

pessoas que contraem essa doença podem ficar por muitos tempo assintomáticos, e 

depois os  sintomas restabelecem. 

Figura 4 – Sífilis Terciária 

 

Fonte: AVELEIRA; BOTTINO (2006) 

A sífilis terciária incide após do primeiro ano de evolução, tendo a capacidade 

de ficar inerte de 2 a 40 anos para que a sífilis venha a se manifestar. Advém em 

https://www.mdsaude.com/2009/05/meningite.html
https://www.mdsaude.com/2008/09/ave.html
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pessoas infectadas pelo treponema que não tiveram tratamento apropriado, ou ainda, 

não foram tratados. Suas manifestações clínicas aparecem depois de um tempo 

variável de latência (tardia). Compreendem as formas cutâneas, óssea, 

cardiovascular, nervosa entre outras. As reações sorológicas são positivas. Na sífilis 

tardia cutânea diferencia-se por lesões gomosas e nodulares, cunho destrutivo. Na 

sífilis óssea, pode haver artralgias, artrites, osteíte gomosa, entre outras.  A 

circunstância mais tradicional de cometimento cardiovascular é a aortite sifilítica, 

aneurisma. A sífilis do sistema nervoso não demonstra indícios ou surge como: 

meningite aguda, goma do cérebro ou da medula, meningo-vascular, atrofia do nervo 

óptico. (BRASIL, 2012). 

 

2.1. MÉTODOS DE PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO 

 

2.1.1. Prevenção 

Em relação aos métodos de prevenção e orientação aqueles que contraem a 

sífilis uma das formas de prevenir são utilizar camisinha ao manter relações sexuais, 

pois vem a formar uma barreira impedindo o contato pele a pele pode transmitir 

fungos, vírus e bactérias (GUEDES, et al. 2009). 

Há ainda, a necessidade de evitar manter contato direto com sangue de 

pessoa, não inserir piercing, fazer uma tatuagem em locais que não possuem as 

devidas condições de realizar higiene necessárias (GUEDES, et al. 2009). 

Doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, é preciso não manter 

relacionamento monogâmico ou parceiro que pode estar contaminado, afinal doenças 

como a sífilis, podem incidir em áreas genitais que não tem a capacidade de serem 

protegidas pelo preservativo de látex, e neste caso, apenas diminui o perigo de 

transmissão da sífilis quando encobre toda a área infectada (DOMINGUES, HARTZ; 

LEAL, 2012). 

Deste modo, o preservativo não podendo abranger toda área de infecção, não 

assegura a prevenção, mesmo sendo preservativos lubrificados com espermicidas. 

A transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, não tem 

como ser prevenida ao banhar os genitais, urinar após da relação sexual. Tendo 

corrimento anormal, ferida ou erupção precisa ser causa de cessar as atividades 

sexuais e procurar um médico (BRASIL, 2017). 
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2.1.2 Orientação 

 

Os indícios da sífilis geralmente é muito parecido aos sinais de outras doenças, 

neste caso é preciso ir ao médico e realizar exames específicos para poder fazer o 

diagnóstico. Sendo diagnosticado com sífilis, é necessário informar ao seu parceiro 

ou parceira para também fazer os devidos exames. Dando positivo, importante iniciar 

o tratamento (GUEDES, et al. 2009). 

Buscar por ajuda médica é preciso estar disposto, pois assim irá ajudar no  

diagnóstico da sífilis, vindo a aprimorar o tempo, trazendo informações como: quais 

são os sintomas; quanto tempo começou a surgir esses sintomas, se toma algum tipo 

de medicamento e quais são; se utiliza preservativos nas relações sexuais 

(SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2017).  

 

 

2.2 DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (DST’S)  

 

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) surgiu desde tempos remotos 

tendo um grande percentual nas pessoas sexualmente ativas, geralmente de forma 

silenciosa, onde muitas vezes acaba levando á disseminação. Os profissionais de 

saúde embora tendo noção do tratamento, acabam esbarrando-se nas barreiras 

relacionados ao preconceito e aos valores morais da sociedade (COSTA, 2010). 

De acordo com Godinho e Mameri (2002), as DSTs acabam ocasionando 

vergonha moral e social nas pessoas que são contraídas pela doença, e ainda são 

relacionadas à convivência sexual com várias pessoas, causando à degradação dos 

relacionamentos e desrespeito social. Diante dessas decorrências, certas mulheres 

acabam por decidir em não buscar os cuidados médicos apropriados. 

Para Jimenez et al., (2001) pode ocasionar angústia por complicações e efeitos 

decorrentes da falta de tratamento das DSTs nas mulheres, sem considerar que certas 

doenças serem tratáveis, muitas dessas enfermidades mostram difícil detecção, uma 

vez que causam poucas manifestações visível e, outras vezes, despontam-se de 

forma assintomático. Sérias complicações podem ocorrer, por exemplo, doença 

inflamatória pélvica, ocasionando o aparecimento de esterilidade, gravidez ectópica, 

parto prematura, infecções puerperais, entre outras. 
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No entendimento de Costa (2010), as DSTs também estão relacionadas outros 

tipos de complicações como aborto, ruptura prematura de membranas, sífilis 

congênita, mortes perinatais levando a mulher até a morte uma vez não sendo 

tratadas de forma adequada. Pode-se ainda mencionar a possibilidade de contrair o 

HIV, existe também a evidência de ter câncer de colo do útero devido à infecção por 

Papiloma vírus Humano (HPV). 

Guedes et al., (2009) menciona que as DST’s vem assumindo importância pela 

intensidade das consequências graves, sobretudo, a ligação com o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV). Com isso, se mostra a necessidade na atenção 

básica, associada o alto indicador de automedicação, ocasionando na ineficácia, 

derivando na elevação da resistência antimicrobiana. As DST’s com os recursos 

adequados podem ser todas tratadas com eficácia, ajudando, na redução da infecção 

pelo HIV.  

A OMS estima a ocorrência de mais de um milhão de casos de Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST) por dia, mundialmente. Ao ano, calculam-se 

aproximadamente 357 milhões de novas infecções, entre clamídia, gonorreia, sífilis e 

tricomoníase (BRASIL, 2017, p. 5). 

Em se tratando de doenças transmissíveis no Brasil ainda se encontra numa 

posição complicada de saúde, sendo que, a forma de endemias, está relacionada a 

alto indicadores de mortalidade e incapacidade. Os progressos adquiridos no 

desenvolvimento socioeconômico e científico podem ser considerados como pontos 

positivos ao combate das endemias em um nível aceitável (BRASIL, 2006). 

Guedes et al., (2009) comenta que as Doenças Sexualmente Transmissíveis  

silenciosa, levando a grande problemas de saúde, porém, os  profissionais de saúde 

possuem conhecimento a respeito do tratamento, mas se depararam com empecilhos 

relacionados ao preconceito e aos valores morais da sociedade. 

No Brasil as doenças sexuais transmissíveis são consideradas uma situação 

complicada de saúde, sendo que, sob a maneira de endemias, caracteriza-se por altos 

índices de mortalidade e incapacidade. Os progressos atualmente adquiridos no 

desenvolvimento científico ainda não são satisfatórios para refrear as endemias e 

reduzi-las a um nível aceitável. Mesmo tendo uma melhora no setor socioeconômico, 

ainda não há que se falar em reduzir as doenças endêmicas. No entanto, as DST´s 

mudam de acordo com as situações sejam socioeconômicas, culturais e políticas no 

país. (BRASIL, 2004). 
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Para diminuir e impedir seja a ocorrência ou a propagação das doenças 

transmissíveis é necessário que tenha ações eficazes na esfera da saúde pública, 

com vacinação, educação em saúde, e principalmente vigilância epidemiológica que 

compete ao Sistema de Vigilância Epidemiológica (SVE) que por meio desse sistema 

é possível informar e esclarecer sobre as DST’s  acerca dos componentes que ajudam 

a comandar e classificar o avanço das doenças,  oferecendo formas adequadas para 

seu controle e combate. (BRASIL, 2006). 

Como verificado ainda há muito que se fazer na contenção da propagação das 

doenças transmissíveis é necessário várias ações na esfera da saúde pública, como 

controle dos doentes, fazer uso de vacinações, utilizar mecanismos de propagandas 

sobre educação em saúde, e vigilância epidemiológica. 
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3. AGRAVAMENTO DA SÍFILIS CONGÊNITA INADEQUADAMENTE TRATADA 

 

Para Maia et.al., (2014) a predominância ao gênero feminino, bem como a fase 

reprodutiva é uma situação causadora no maior risco de adquirir a infecção e sua 

transmissão ao feto. A transmissão da sífilis no decorrer da gravidez possui grande 

taxa e persiste em ser um grande problema na saúde pública. A sífilis na gestação 

acabou se tornando um agravo de relatório compulsório desde a divulgação da 

Portaria MS/SVS Nº33, de 2005. 

 
A sífilis afeta um milhão de gestantes por ano em todo o mundo, levando a 
mais de 300 mil mortes fetais e neonatais e colocando em risco de morte 
prematura mais de 200 mil crianças. Na América Latina e Caribe, estima-se 
que entre 166.000 e 344.000 crianças nasçam com sífilis congênita 
anualmente.  (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2017, p. 5). 
 

O desafio atualmente quanto os serviços e trabalhadores da saúde é a 

necessidade rotineira de cuidadores eficientes na promoção e proteção. As gestantes 

é necessário que se tenha serviços condizentes de acompanhamento pré-natal, 

número apropriado de consultas, para que possa identificar e tratar possíveis 

elevações relacionados na diminuição da prevalência da sífilis congênita. Ainda, é 

necessário que seja criado ações de prevenção eficientes, como a utilização regular 

de preservativos, diminuição de parceiros sexuais, entre outros (BRASIL, 2002). 

Brasil (2012), ressalta que a sífilis congênita é considerado como uma 

ocorrência que marca a qualidade de assistência à saúde materno-fetal na 

procedência da efetiva diminuição do risco de transmissão transplacentária, e do fácil 

manuseio clínico/terapêutico. Informações epidemiológicas vêm alertando para o 

problema, pois acaba refletindo na carência da assistência ao pré natal e ainda, ao 

empenho de profissionais envolventes nessa assistência sendo que existe protocolo 

direcionados ao atendimento das gestantes com sífilis no país inteiro. Inúmeros 

mecanismos são adotados com a intenção de suspender a transmissão vertical da 

doença, porém, ainda é grande a sua incidência.  

 

3.1 DEFINIÇÃO DE SÍFILIS CONGÊNITA 

 

A Sífilis Congênita é uma doença onde o diagnóstico pode ser comprovado no 

decorrer do pré-natal caso seja realizado (FREITAS, 2001). 
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De acordo com Lorenzi e Madi (2001), a sífilis congênita é a infecção do feto 

por Treponema pallidum por meio da placenta da genitora estando infectada, no qual 

a capacidade de transmissão pode incidir no período de gestação ou no parto. A 

bactéria manifesta-se através da circulação sanguínea da gestante infectada, entra 

na placenta chegando aos vasos do cordão umbilical, vindo a multiplicar-se de 

maneira rápida no organismo da criança.  

 
A SC comporta-se como uma doença de amplo espectro clínico. A morte fetal 
ou perinatal ocorre em 40% das crianças infectadas a partir de mães com 
sífilis recente não tratadas. Aproximadamente 70% dos recém-nascidos 
acometidos apresentam-se assintomáticos ao nascimento, podendo 
desenvolver sintomatologia meses ou anos mais tarde. Quando sintomática, 
a doença é classificada em SC precoce ou tardia se as manifestações clínicas 
aparecerem, respectivamente, antes ou depois de dois anos de idade. 
(LOPES, 2009, p. 11). 

 

Milanez e Amaral (2008), comentam que a sífilis congênita é um dano que 

geralmente reproduz-se nos problemas de acesso e o uso de serviços de saúde, 

principalmente, aqueles considerados menos desfavorecidos. A doença é 

representando por motivos de morbimortalidade perinatal que poderia ser evitado, 

contudo é necessário fazer o diagnóstico e realizar um tratamento eficaz na gestação.  

 

3.2 EPIDEMIOLOGIA E FORMAS DE TRANSMISSÃO  

 

Sífilis é considerada uma doença universal que incide em todas as classes da 

sociedade.  Pinto et al., (2014) comente que a forma de contaminação é limitado ao 

indivíduo e são transmissíveis apenas as manifestações da sífilis primária e 

secundária. Existe a possibilidade de reinfecção, se não ocorrer à imunidade.  

Há também a transmissão por meio do contato direto com as feridas abertas, 

esporadicamente pode acontecer por transfusão sanguínea, enquanto na sífilis 

congênita incide por via transplacentária. Existe a possibilidade de ocorrer 

totreponema pela pele e mucosas ilesas, porém, quando existe saídas de 

continuidade sua infestação é muito beneficiada. (PINTO, et al, 2014).  

Multiplicam-se rapidamente no epitélio infectado e via linfática, atingindo os 

gânglios regionais vindos a propagar velozmente. Pela via hematogênica acontece 

também a propagação instantânea, tomando logo todo o organismo mesmo que os 

sintomas seja no local. (AVELLEIRA; BOTTINO, 2006). 
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 A sífilis por ser considerada uma doença sistêmica infectocontagiosa, cujo 

desenvolvimento crônico, com erupções cutâneas transitórias, ocasionadas por uma 

espiroqueta. Seu desenvolvimento é distinguido por fases recente e tardia. A 

transmissão da sífilis adquirida é ocasionada pela via sexual, na região genitoanal, em 

muitos dos casos, mas pode incidir infecção em outros órgãos da pessoa, até mesmo 

o sistema nervoso central. Na sífilis congênita, há infecção fetal via hematogênica, na 

fase gestacional ou ciclo clínico da afecção materna. A infecção por transfusão 

sanguínea não é muito comum. (BRASIL, 2006). 

Na sífilis adquirida incide geralmente, em indivíduos que se depara com maior 

vulnerabilidade social.  Fatores como o baixo nível socioeconômico existem grande 

prevalência de sífilis, apresentação de HIV, a utilização de drogas ilícitas, a não 

realização de pré-natal adequado. (HILDEBRAND, 2010, p. 7). 

 

3.3 ASSISTÊNCIA PRÉ NATAL NO CONTROLE AS SÍFILIS CONGÊNITA 

 

Com a finalidade de reduzir os altos indicadores de mortalidade materna e 

ocasionar a saúde materno-infantil, o governo brasileiro vem investindo no  estímulo 

a concretização da assistência pré-natal nas gestantes na atenção básica à saúde, 

uma vez que através deste acolhimento, o profissional de saúde tem a possibilidade 

de verificar de forma prematura precocemente intercorrências clínicas que venha a 

ocasionar danos à mulher e ao seu filho, com o objetivo de orientar para que sua 

gestação decorra de forma tranquila, e ainda  torná-la capaz para seu próprio cuidado, 

filho. 

Nascimento e Nascimento (2005) traz a figura do enfermeiro na atenção pré-

natal, aonde venha a oferecer uma assistência em conjunto juntamente com outros 

profissionais da equipe multidisciplinar, tendo as técnicas apropriadas a conduzir o 

pré-natal e ao mesmo tempo, esclarecendo as gestantes da importância de realizar 

exames de rotina para seu bem estar. 

Domingues, Hartz e Leal (2012) comentam que no Brasil tem se verificado certa 

elevação quanto a cobertura da assistência pré-natal, podendo estar  interligados a 

vários fatores, como a regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

assegurando acesso gratuito à população quanto aos serviços públicos de saúde, e 
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ainda, políticas com a finalidade da atenção básica e da saúde da mulher, oferecendo 

acesso aos serviços. 

A sífilis congênita por ser uma doença compulsória de acordo com o relatório 

realizado por meio do preenchimento da ficha de notificação ou averiguação por um 

profissional de saúde seu conteúdo é remanejada para um sistema informatizado, o 

Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN). Contudo, com à ausência de 

paridade na análise e procedimentos, essas falhas faz com que a doença é bem maior 

do que os indicadores oficiais, vindo agravar a situação. (BRASIL, 2012). 

Domingues, Hartz e Leal (2012), enfatizam que pesquisas demonstram que a 

elevação da cobertura pré-natal, a assistência na rede SUS traz várias falhas em seus 

elementos mais essenciais indicados pelo PHPN, derivando em um ajustamento muito 

baixo da assistência, vindo a evidenciar a persistência de resultados perinatais 

contrários, como a sífilis congênita.  

Maia et al (2014, p.4) comenta que no Brasil a incidência de internações e 

óbitos ocasionados por sífilis congênita (SC) vem crescendo nos últimos anos. O 

estado do Rio de Janeiro é o lugar onde há grande ocorrência dessas informações. 

“Em média aumenta 128 novos casos de notificação no estado do Rio de Janeiro por 

ano e desses casos uma média de 8 óbitos”. 

 

Entre 2005 e junho de 2012, foram notificados no sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN), 57.700 casos de sífilis em gestantes, dos 
quais a maioria ocorreu nas Regiões Sudeste e Nordeste, com 21.941 
(38,0%) e 14.828 (25,7%) casos, respectivamente. Como visto, em 2011 o 
número total de casos notificados no Brasil foi de 14.321, dos quais 6.488 
(45,3%) na Região Sudeste, 3.359 (23,5%) na Região Nordeste, 1.687 
(11,8%) na Região Norte, 1.458 (10,2%) na Região Sul e 1.329 (9,3%) na 
Região Centro-Oeste (BRASIL, 2012).(MAIA, et. al. 2014, p. 6). 
 

Existem um agravante da sífilis, com uma elevação significativa da sífilis 

adquirida no país, especialmente por causa a relações sexuais sem o uso devido da 

camisinha, vem a contribuir  para que a saúde pública fiquem preocupados  com a 

evolução da sífilis congênita no Brasil. Esse cenário é uma incidência de gravidez 

cada vez mais prematura entre as jovens brasileiras. (BRASIL, 2015). 

 
Entre 2007 e 2014, foram notificados em Londrina 274 casos de sífilis em 
gestantes e 183 casos de sífilis congênita. Durante o período, mais da metade 
de gestantes com sífilis transmitiram o agravo aos seus bebês. Em 2014, 
Londrina registrou 101 casos de sífilis em gestantes e 30 casos de sífilis 
congênita. O município de Londrina não é exceção no Paraná, já que, em 
2014, 1.117 gestantes foram diagnosticadas com sífilis no estado, tendo sido 
notificados 455 casos de sífilis congênita. (BRASIL, 2015, p. 30). 
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Tal elevação da  a sífilis adquirida na cidade de Londrina no estado do Paraná 

no período de 10 anos, está relacionado as relações sexuais sem o uso de camisinha 

entre os jovens, ocasionando a gravidez precoce, e ainda utilizam drogas, garotas 

gestantes que ficam nas ruas se prostituindo, esses fatores acabam se agravando 

para dificultar em ter uma prevenção e sobretudo, um tratamento adequado (BRASIL, 

2015). 

 A gestante ao iniciar o tratamento é fundamental que seja completo para 

assim, impedir implicações no feto. Diante disso, é importante ter adequado o 

tratamento realizado com penicilina e concluindo 30 dias antes do parto onde o 

parceiro precisa ser tratado simultaneamente (BRASIL, 2006).  

Hildebrand (2010) desde a década de 90, o Ministério da Saúde, através do 

Programa Nacional de DST/AIDS – PN-DST/AIDS vem desenvolvendo mecanismo 

com o intuito de controlar a transmissão da sífilis. Em 1993, criou o projeto de exclusão 

da sífilis congênita, conforme proposta de controle estabelecido pela OMS e a OPAS,  

vindo a adquirir o compromisso internacional da eliminação da doença no país. 

Por levar em consideração a qualidade da assistência perinatal, especialmente, 

atenção pré-natal empregada a cada gestante, o Ministério da Saúde passou a 

abranger oficialmente a taxa de SC como uma referência de avaliação da atenção 

básica à saúde de cada município.  Em 2002, o Ministério Público com a intenção  em 

diminuir a morbimortalidade por SC e AIDS, trouxe o Projeto Nascer nas 

maternidades do Sistema Único de Saúde (SUS), em municípios classificados  como 

referência que  recebem mais de 500 partos por ano. Com isso, foram criadas 

mecanismos  relacionados à capacitação de equipes multiprofissionais no amparo, 

testagem e  recomendações terapêuticas para sífilis, incluindo vigilância 

epidemiológica (HILDEBRAND, 2010). 

Hildebrand (2010), comenta que tendo o Ministério da Saúde em lançar 

estratégias para a diminuição da transmissão vertical do HIV e sífilis, e oferecer melhor 

qualidade da atenção à saúde da mulher e do seu filho no decorrer da gestação e o 

puerpério, o Ministério da Saúde determina que o tratamento do parceiro precisa ser 

concretizado de forma obrigatória, mesmo ocorrendo a impossibilidade da execução 

do diagnóstico laboratorial e ainda, que o exame encontra-se negativo. 
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Fernandes; Fernandes e Nakata (2007), comentam que tal insistência da sífilis 

congênita sendo um problema de saúde pública pode estar direcionada à carência de 

compreensão dos profissionais de saúde de que a sífilis na gestação podem ocasionar 

grandes implicações para a mulher e seu filho, a falta ou pouca cobertura dos 

programas de prevenção; os empecilhos para o ingresso à assistência pré-natal e a 

discriminação com os contágios de transmissão sexual. 

Diante dos fatos, é preciso modernizar constantemente e capacitar os 

profissionais de saúde, sobretudo, relacionado ao aconselhamento para a precaução 

das doenças sexualmente transmissíveis (DST), buscando impedir comportamentos 

errôneos na assistência pré-natal. Embora existam documentos relacionados à sífilis 

oferecidos pela Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e 

Aids (CNDST/AIDS), ainda permanece a falta de conhecimentos, falta de capacidade 

dos profissionais de saúde quanto ao assunto. (FERNANDES; FERNANDES; 

NAKATA, 2007). 

Embora a cobertura pré-natal tenha aperfeiçoado, principalmente depois da 

implantação das equipes do PSF, estratégia começada em 1994, trazendo princípios 

e desafios despontados no período da sugestão do PAISM, os indicadores altos de 

óbitos maternos continuam, pondo em discussão a qualidade das consultas do pré-

natal (GRANGEIRO; DIÓGENES; MOURA, 2008). 

Diante das informações, pode-se deduzir que o problema da sífilis congênita 

está fortemente relacionada com a baixa qualidade e cobertura do pré-natal, sendo 

inquietante o número de mulheres que  não fazem ou não têm acesso à assistência 

pré-natal, embora tenha ocorrido melhorias quanto à cobertura.  As gestantes que 

realizam as consultas de pré-natal, muitas vezes não voltam para buscar os resultados 

dos exames;  e ocorrendo o diagnóstico de sífilis na gestação, não são  medicadas ou 

pior, não fazem tratamento adequado (FERNANDES; FERNANDES; NAKATA, 2007). 

Muitas maternidades não proporcionam a rotina o VDRL para parturientes. 

Essa falta de verificação da sífilis na gestação acaba influenciando de forma 

expressiva no acréscimo de casos de sífilis congênita, carecendo, assim, de políticas 

públicas, ações que sejam realmente eficazes direcionadas para a prevenção dessa 

doença considerada fácil controle (ALVES, 2009). 

4. OS RISCOS DA SÍFILIS CONGÊNITA PARA O BEBÊ E O TRATAMENTO NA  

GESTANTE 
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A gravidez não atribui imunidade quanto às doenças sexualmente 

transmissíveis, são consideradas como doenças infectocontagiosas onde existe a 

preocupação de serem transmitidas via transplacentária ou na ocasião do parto para 

o feto. (FREITAS, 2001). 

A Sífilis Congênita (SC) de acordo com Alves (2009, p. 11) é mais predominante 

no sexo masculino e, nas mulheres encontram-se mais frequentemente em idade 

reprodutiva, levando ao perigo de transmissão para o feto em situação de gravidez. 

Existem alguns fatores de risco para a obtenção de sífilis em uma mulher em idade 

fértil sendo o nível socioeconômico, conviver com várias pessoas sexualmente, a 

carência em obter acesso ao sistema de saúde, a utilização de drogas injetáveis. 

Na sífilis congênita no entendimento de Milanez e Amaral (2008) pode incidir a 

transmissão vertical da mãe para o feto por via placentária. Tal infecção no qual 

permanece na corrente sanguínea materna vai além dos limites placentária depois de 

16 semanas de gestação e penetra na corrente sanguínea do feto. A transmissão tem 

como causa somente nas fases iniciais da patologia, o risco do feto ser infectado 

aumenta na infecção recente, uma vez que se têm mais treponemas circulantes. A 

doença ao se manifestar antes dos dois primeiros anos de vida é considerada como 

sífilis congênita precoce e congênita tardia depois dos dois anos de vida. 

Hildebrand (2010, p.8) comenta que a infecção do embrião pode incidir em 

qualquer período gestacional ou fase da doença materna, no qual a possibilidade de 

transmissão reduz com a ampliação da idade gestacional tendo um percentual “de 

transmissão de cerca de 40% na fase latente precoce e de 10% na fase latente tardia”.  

Alves (2009) menciona que o percentual de contágio aumenta com o 

desenvolvimento da gravidez, no entanto é mais grave quando sucede no primeiro 

trimestre. Há outro motivo que vem a influenciar., sendo  a fase sifilítica que a mãe 

está demonstrando no período. Os estágios primário e secundário são as mais 

contaminantes.  

Para Lopes (2011) o recém-nascido está mais propenso a contaminação devido 

à vulnerabilidade e prematuridade no seu aspecto imunológico,  vindo a ser suportada 

com as infecções obtidas no decorrer  da vida intra-útero. É preciso que seja feita ao 

menos dois testes sorológicos no decorrer da gravidez. O primeiro no começo do 

acompanhamento pré-natal e o outro no 3° trimestre de gestação. 

De acordo com Lopes (2011):   
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Isso se justifica considerando a prevalência, ainda alta, da sífilis nas 
gestantes, a facilidade de diagnóstico e de tratamento e o conhecimento de 
que o diagnóstico precoce associado ao tratamento adequado constituem 
premissas indispensáveis para a redução dessa prevalência. [...] Vários 
estudos reafirmam a importância da adequada triagem sorológica para sífilis 
durante o acompanhamento da gestante (LOPES, 2011, p. 11). 

 

Avelleira e Bottino (2006), cometam que uma vez sendo contaminado o feto, 

pode ocorrer abortamento, óbito fetal e morte neonatal, ou ainda, crianças nascendo 

com sífilis. Em alguns casos existe a possibilidade de transmissão direta do 

Treponema Pallidum através do contato do recém-nato com lesões genitais maternas 

no canal de parto. 

O Ministério da Saúde, tendo conhecimento dos perigos perinatais, 

recomendou um Projeto de Eliminação da Sífilis Congênita, juntamente com a 

proposta de controle do agravo nas Américas formulada pela Organização no qual os 

métodos sugeridos para o controle deste agravo precisam assegurar que as gestantes 

tenham assistência pré-natal “e a triagem de sífilis seja incluída como rotina a todas 

as mulheres e aos parceiros; seja realizado VDRL como rotina na primeira consulta 

na fase inicial da gestação, no início do terceiro trimestre gestacional e no momento 

do parto” (ALVES, 2009, p. 12). 

A elevação da incidência da sífilis congênita no país demonstra problemas na 

assistência pré-natal pertinentes ao controle de uma infecção. Portanto, a avaliação 

quanto ao controle da sífilis congênita mais eficaz incide em proporcionar a toda 

gestante uma assistência pré-natal condizente que incide na captação prematura das 

gestantes; realização aproximadamente de, seis consultas incluindo 

acompanhamento qualificado; realização do VDRL no primeiro trimestre da gestação, 

documentação dos resultados das sorologias e do tratamento da sífilis mencionado 

no cartão da gestante e informações a respeito dos de sífilis na gestação e congênita 

(BRASIL, 2006). 

 

4.1 EXAMES E MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTOS 

 

Os profissionais de saúde precisam estar capazes para poderem reconhecer 

as manifestações relacionadas a sífilis, bem como compreender os resultados dos 

exames laboratoriais que exercem função essecial no combate do contágio e  

possibilitar a confirmação do diagnóstico e monitorar o tratamento. 
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Desenvolver ações através desses profissionais, vem a oferecer melhor 

atendimento. Assim existe a possibilidade de rastrear a sífilis na consulta pré-natal, e 

controlar a doença. 

Sem tratamento, a sífilis pode aumentar, alastrar-se pelo corpo vindo a 

ocasionar grandes problemas para o paciente contaminado. Nesse caso existem 

alguns exames e tratamentos. 

 

4.1.1 Exames 

 

Em se tratando de exames em 2005, surgiu a Resolução SSn. 41 obrigando o 

oferecimento do teste não treponêmico Veneral Disease Research Laboratory (VDRL) 

quando a gestante fosse realizar sua primeira consulta pré-natal, quando estivesse no 

primeiro trimestre de gestação e no início do terceiro trimestre. (ARAUJO et al, 2012). 

De acordo com a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS – 

CONITEC (2015, p. 4) os testes laboratoriais para para poder fazer análise da sífilis 

são repartidos em duas classes: provas diretas e provas sorológicas. As provas 

diretas realiza-se estudo do patógeno em amostras recolhidas diretamente da lesão, 

enquanto as provas sorológicas são realizadas por meio de testes no qual se verifica 

anticorpos anti-T. pallidum. Pelos  testes sorológicos são separados em os 

treponêmicos e os não treponêmicos.  

Os testes não treponêmicos  verificam  anticorpos IgM e IgG contra o material 

lipídico soltado pelas células lesionada em consequência da sífilis e provavelmente 

contra a cardiolipina libertada pelos treponemas, cultivados pelo organismo do 

infectado (CONITEC, 2015, p. 4). 

 
Os testes não treponêmicos mais comumente utilizados e que possuem a 
metodologia de floculação são o VDRL (do inglês Venereal Disease Research 
Laboratory), RPR (do inglês, Rapid Test Reagin), USR (do inglês Unheated 
Serum Reagin) e TRUST (do inglês Toluidine Red Unheated Serum Test).  Se 
a infecção for detectada nas fases tardias da doença, títulos baixos podem 
persistir por meses ou anos. Pessoas com títulos baixos em testes não 
treponêmicos, sem registro de tratamento e sem data de infecção conhecida, 
considera-se como portadoras de sífilis latente tardia, devendo ser tratadas 
(CONITEC, 2015, p. 4). 
 

Para Pinheiro (2018) o exame VDRL muito comum, pode verificar anticorpos 

no sangue que estão lutando contra algum tipo de contaminação. Afinal eles ficam no 

sangue por anos. Nesse caso, vírus estando no organismo, o exame pode ser 

realizado para diagnosticar contaminações que estão incubadas no corpo à anos. 
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Porém,  o benefício  do VDRL é que ele expõe a enfermidade mesmo estando ativa, 

por ser um teste quantitativo. 

Há ainda os testes treponêmicos que verifica os anticorpos IgM e IgG contra 

elementos celulares do T.pallidum. “São testes específicos e úteis para confirmação 

do diagnóstico. Porém, devido a sua possibilidade de automação, atualmente também 

são utilizados como estratégia de rastreio inicial”. (CONITEC, 2015, p. 5). 

Nos testes  treponêmicos pode-se incluir os seguintes testes:  

 
Testes de Hemaglutinação e aglutinação passiva (T. pallidum 
Haemagglutination test – TPHA; Micro-Haemagglutination Assay for T. 
pallidum – MHATP; T. pallidum Passive Particle Agglutination test – TPPA);  
Ensaio imunológico com revelação quimioluminescente e suas derivações – 
EQI (quimioluminescência); Teste de imunofluorescência indireta (FTA-Abs – 
Fluorescent Treponemal Antibody-absorption); Ensaio imunoenzimático 
(ELISA – Enzyme-Linked Immunosorbent Assay); • Western blot – WB; 
Testes imunocromatográficos - Testes rápidos1.(CONITEC, 2015, p. 5). 

 

 
Eliminar a sífilis congênita é uma das doenças que vem sendo discutida ao 

longo dos anos no país. Progressos foram obtidos em diversos anglos, porém, a 

complexidade dos fatores que intervêm na cadeia de transmissão ainda é um grande 

desafio aos profissionais da saúde, que mesmo tendo mecanismos  como exames 

eficazes que detectam a doença, esbarram na boa vontade das gestantes em querer 

fazer os exames. 

 
 
 
 

 

4.1.2 Medicamentos 

 

Em se tratando de medicamentos pode-se dizer que tem: a penicilina e a 

doxiciclina.  

A penicilina é possível para as gestantes, por ter a capacidade de ir até a  

transplacentária e não haver relutância do Treponema pallidum ao medicamento. Na 

gestação, o tratamento seguido é o mesmo utilizado para a sífilis adquirida, conforme 

                                                           
1 Os testes rápidos são práticos, de fácil execução, e com leitura do resultado em, no máximo, 30 

minutos. Podem ser realizados com amostras de sangue total colhidas por punção venosa ou por 
punção digital.  
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com a etapa da doença, sendo uma vantagem para a mãe e para o feto. (BRASIL, 

2008). 

De acordo com Araújo (2012) realizar um tratamento adequado com o parceiro 

também é um fator importante para obter uma cura satisfatória da mãe e manter o 

controle da sífilis congênita. Precisa levar em consideração a sífilis no parceiro  como 

um problema para a permanência da doença, e, neste caso, há necessidade da incluir 

no tratamento.  

O tratamento de sífilis é classificado apropriado quando é usado a penicilina 

para tratar a gestante e o parceiro, assim como, o diagrama farmacológico é concluído 

30 dias antes do parto e a titulação de VDRL é menor de quatro a oito vezes entre três 

e seis meses. (BRASIL, 2015). 

Pinheiro (2018) comenta que a penicilina, um antibiótico muito eficaz tem a 

capacidade de evitar o progresso da sífilis. É indicado para mulheres grávidas 

diagnosticadas com sífilis. No entanto pode ocorrer alguns sintomas com o tratamento 

como:  febre, calafrios, náuseas, entre outros. É preciso que seja feito exames de 

sangue depois de três, seis, 12 e 24 meses para assegurar que não existe mais a 

doença. 

De acordo com a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS – 

CONITEC (2015, p. 2) a sífilis por ser uma doença sexualmente transmissível, a 

Penicilina vem a ser a o tratamento indicado para sífilis, no entanto, em determinadas 

pessoas, demonstram reações alérgicas, assim, não podem usar. Assim tem-se a 

doxiciclina, em comprimido e na concentração de 100mg, oferecido pelo SUS, sendo 

outra recomendação terapêutica.  

No entanto, Oliveira e Santos (2016) comentam que em se tratando de sífilis 

tardia, o tratamento pode ser realizado com Doxiciclina 100 mg, de 12/12 

horas, por 30 dia. Quanto as gestantes que apresentam alergia à penicilina 

precisam ser dessensibilizadas, pois realizar tratamento com a Doxiciclina 

não é apropriado na gestação, sendo que o feto não será tratado.  

Existem muitos desafios que precisam ser encarados ao mesmo tempo, 

para que o objetivo de suprimir a sífilis congênita seja realmente atingida e 

quebrar a transmissão da sífilis venha se tornar uma realidade. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A sífilis como uma doença infectocontagiosa precisa ser vista com o objetivo 

de erradicação, isso depende de iniciativas do campo da saúde na elevação da 

conscientização para a sua prevenção, as informações que aqui foram 

disponibilizadas tem sua importância na veiculação de material teórico que trate esse 
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assunto, de forma objetiva se cumpre o sentido acadêmico de produção da informação 

que faça promoção à saúde pública. 

A pessoa que identifica os sintomas da doença tem como sugestão a procura 

de um médico, fica o apelo ao público masculino que tem menos disposição de 

frequentar as unidades de saúde, por se tratar de uma doença sexualmente 

transmissível a sífilis precisa ser tratada pelo casal, isso implica a mudança de postura 

em relação às limitações que impedem a ida ao médico. 

O viés mais importante abordado nesse trabalho se trata da sífilis congênita 

com relação à gravidez, as consequências nessa situação são mais árduas, pois os 

números mostram que mais de 300 mil fetos morrem, o risco de morte no nível infantil 

atinge mais de 200 mil e na América latina e Caribe, fica na casa dos 300 mil crianças 

com sífilis congênita por ano segundo a secretaria de vigilância em saúde. 

O acompanhamento pré-natal na gravidez é o que garante a detecção da sífilis 

e possibilita o tratamento, é conclusivo naquilo que se discute nesse trabalho que 

devemos nos precaver, pois a história dessa DST em algum momento parecia ter sido 

controlada, mas nos dias atuais vemos que ela continua tendo força de permanecer 

ativa em meio a nossa sociedade, no entanto a conscientização e prevenção são os 

agentes eficazes para a erradicação da sífilis.     
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