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RESUMO 

 

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) de evolução crônica e vertical, 

causada pela bactéria chamada “Treponema pallidum”, que pode ser contaminada em 

qualquer fase da gestação, partindo assim, a uma sífilis congênita (SC) que resulta da 

infeção do feto pela transmissão vertical. Esse trabalho teve como objetivo descrever os 

desafios que os enfermeiros e profissionais da saúde encontram, para poder orientar as 

gestantes e seus parceiros na prevenção e no tratamento da doença e que os bebês não 

venham a ser contaminados. A metodologia trata-se de uma revisão de bibliográfica que 

consiste na construção de uma análise ampla da literatura e teve como critério de inclusão 

artigos completos e originais em português com dimensão temporal entre 2013 a 2017, onde 

foram encontrados 31 artigos e selecionados 15 conforme os critérios de exclusão.  

 
Palavras-chave: Assistência; Saúde da Mulher; enfermagem; sífilis congênita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

SUMÁRIO 

 

  

 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 5 

2 METODOLOGIA ...................................................................................................... 6 

3 OBJETIVO ............................................................................................................... 7 

4 RESULTADOS ......................................................................................................... 7 

5 DISCUSSÃO .......................................................................................................... 10 

5.1 A SIFILIS E SEUS DESAFIOS ............................................................................ 10 

5.2 HISTÓRIA DA SIFILIS ......................................................................................... 11 

5.3 CENÁRIO ATUAL................................................................................................ 12 

6 CONSIDERAÇOES FINAIS ................................................................................... 13 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

A Sífilis Congênita é uma doença infecciosa sistêmica que pode evoluir a ser 

crônica, causada pela bactéria treponema pallidum, de transmissão sexual e vertical 

da gestante infectada não tratada ou tratada inadequadamente, podendo assim 

transmitir para o recém-nascido por via transplantaria podendo ocorrer em qualquer 

período gestacional. Tendo o homem como único vetor, transmissor e reservatório 

(SILVA et al., 2014). 

A ausência de acompanhamento pré-natal inadequado, ou seja, a mãe não foi 

tratada de forma eficaz ou o parceiro não foi tratado, levando a contaminação para o 

feto. A doença é conhecida como precoce e tardia de acordo com aparecimento dos 

sinais clínicos. A Doença quase sempre é detectada logo nos primeiros meses de 

vida, aparecendo alguns sinais como: pneumonia, feridas no corpo, cegueira, dentes 

deformados, problemas ósseos, surdez ou deficiência mental, podendo também 

chegar a ser fatal (SILVA et al., 2014). 

 A sífilis congênita por ter consequências graves e é de fundamental realizar o 

teste VDRL (Venereal Disease Research) tanto na primeira consulta como na 

trigésima semana para detectar a doença durante o pré-natal. Quando o resultado 

for positivo, tratar corretamente a mulher e o parceiro, para que se evite a 

transmissão da doença para o recém-nascido. É muito importante o diagnóstico 

precoce, e o tratamento imediato é com Penicilina parenteral (SILVA et al., 2014). 

Entre as Infecções sexualmente transmissíveis (IST), A Sífilis, também 

denominada lues, é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria treponema 

pallidum. A infecção pode ser adquirida através de contato sexual, transfusão de 

sangue, transplante de órgão ou por transmissão congênita (TALHARI; CORTEZ, 

2009). 

A Sífilis é um desafio para saúde pública no Brasil, em que sempre estão 

ocorrendo danos sejam eles associados as desigualdades socioeconômicas, até 

mesmo na assistência do pré-natal. No Brasil por exemplo, a sífilis congênita passou 

a ser de notificação compulsória, devido as mulheres não ter compromisso com o 

pré-natal, mesmo tendo todos os programas como: palestras, orientações e 

promoções, é como se faltasse algo que chamasse mais atenção para as Gestantes 

(FRAÇA et al., 2015). 
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Mais da metade das mulheres gravidas com sífilis tem um aborto espontâneo 

ou em um parto que resulta em natimortalidade. Recém-nascidos com sífilis 

congênita podem apresentar sequelas serias e irreversíveis, e a taxa de morte na 

infância supera 50% dos casos notificados (TUCKER et al., 2010).  

Embora a sífilis seja uma doença secular, conhecida pela humanidade há 

bastante tempo, possuir um tratamento seguro e eficaz, ela continua sendo um 

grande desafio para os profissionais de saúde e também um problema de saúde 

pública, quando se trata de transmissão vertical, visto que sua incidência continua 

alta (MATTHES et al., 2012). 

No Brasil, nos últimos cinco anos, foi observado um aumento constante no 

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

atribuído, em parte, pelo aumento da cobertura de testagem, com a ampliação do 

uso de testes rápidos, redução do uso de preservativo, resistência dos profissionais 

de saúde à administração da penicilina na Atenção Básica, desabastecimento 

mundial de penicilina, entre outros. Além disso, o aprimoramento do sistema de 

vigilância pode se refletir no aumento de casos notificados. 

No período de 2010 a junho de 2017, foram notificados no Sinan um total de 

342.531 casos de sífilis adquirida, dos quais 59,2% ocorreram na Região Sudeste, 

21,2% no Sul, 10,4% no Nordeste, 5,3% no Centro-Oeste e 3,9% no Norte.  

As Gestantes precisam ter mais conhecimento sobre a doença. Contudo, fico 

a refletir sobre achar uma maneira de como contribuir para esclarecer e orientar as 

mulheres sobre os riscos da Sífilis. Diante dessa situação, senti necessidade de 

saber mais sobre a Sífilis para poder conversar com os meus futuros pacientes, 

sobre o exame, conhecer mais sobre outros tipos de diagnósticos da sífilis e como 

são realizados cada um (MATTHES et al., 2012). 

 

2 METODOLOGIA  

 

Tratou-se de uma revisão de literatura que consiste na construção de uma 

análise, contribuindo para discussões sobre métodos e resultados de pesquisas, 

assim como reflexões sobre a realização de futuros estudos. O propósito inicial 

deste método de pesquisa é obter o entendimento da assistência da enfermagem a 
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prevenção de sífilis congênita baseando-se em estudos de artigos. É necessário 

mostrar clareza, de forma que o leitor consiga identificar as características reais dos 

estudos incluídos na revisão.  

  Para realizar o presente estudo foram feitos pesquisas, no qual foi 

desenvolvido por meio das seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e 

do Caribe (LILACS), Scientific Eletronic Library online (SciElo) e Banco de Dados em 

Enfermagem (BDENF) e Google Acadêmico, utilizando para o levantamento dos 

artigos o cruzamentos dos seguintes descritores: “Sífilis Congênita”, “Saúde” e 

“Prevenção da sífilis”.  

Os critérios de inclusão para seleção de material, foram artigos completos 

publicados em português, com dimensão temporal entre 2013 a 2017 e que 

abordassem a temática da prevalência de casos de sífilis congênita e a assistência 

da enfermagem. Artigos que após leitura, foram analisados e selecionados 14 

desses artigos conforme os critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos.  

 

3 OBJETIVO 

 

O objetivo desse trabalho é coletar dados em artigos originais e em revistas 

da assistência da enfermagem sobre as dificuldades que profissionais encontram 

para orientar, prevenir e evitar a transmissão da Sífilis congênita (SC). 

 

4 RESULTADOS 

 

O crescimento no aumento dos casos de sífilis, além dos registros dos casos 

de infecção, das questões de risco ao qual os pacientes têm se exposto, o 

surgimento de medicamentos que tratam infecções sexualmente transmissíveis (IST) 

e que propiciam uma sobrevida maior aos infectados levou a população a se tornar 

mais destemida e menos cuidadosa na prevenção dessas doenças. O período de 

incubação, do momento da exposição até o desenvolvimento da lesão primária, é 

cerca de 21 dias.  

A lesão inicial, o cancro duro, desenvolve no local de inoculação, que em 95% 

dos casos é localizada na região genital. Caracteriza-se por pápula rósea que evolui 



8 

 

para vermelho intenso e ulceração. A úlcera é única e indolor, de bordas 

endurecidas, margens elevadas e fundo liso e limpo, recoberto por material seroso. 

O cancro duro regride espontaneamente entre 4 e 5 semanas sem deixar cicatriz. 

Após período de latência de 6 a 8 semanas, a doença volta a atividade e acomete 

pele e órgãos internos, como a sífilis secundária (SOUSA, 2014).  

Na pele, as lesões apresentam-se como máculas eritematosas (rosóela 

sifilítica) de curta duração. O acometimento das regiões palmares e plantares é 

característico. Na face, as pápulas se agrupam em volta do nariz e da boca. O 

quadro pode ser acompanhado de sintomas gerais, como febre, cefaleia, fadiga, 

alopecia e perda de peso. As lesões desaparecem espontaneamente após 2 a 6 

semanas (SOUSA, 2014).  

Depois um longo período de latência, caso não haja tratamento adequado, a 

doença poderá evoluir para a fase de pior prognóstico, a sífilis terciária. O paciente 

desenvolve lesões localizadas envolvendo pele e mucosas, sistema cardiovascular e 

nervoso. A característica das lesões terciárias é a formação de granulomas 

destrutivos (gomas) e ausência quase total de treponemas (SOUSA, 2014). 

Podem estar acometidos ainda ossos, músculos e fígado. Os sintomas 

cardiovasculares se desenvolvem entre 10 a 30 anos após a infecção inicial. É 

caracterizada em 70% dos casos pela aortite, cujas principais complicações são o 

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

quadro clínico no acometimento do sistema nervoso central, maioria dos casos, é 

inespecífico e similar aos de outras enfermidades. Manifesta-se por convulsões, 

abalos mioclônicos, hemiparesia, alteração de personalidade, hiperreflexia, ataxia, 

comprometimento de pares cranianos, sinal de Babinski e pupilas de Argyll 

Robertson (SOUSA, 2014). 

A sífilis deve ser investigada sempre que houver suspeita clínica, quando o 

paciente já for diagnosticado com qualquer infecção sexualmente transmissível 

(IST), se o parceiro sexual for diagnosticado com IST/sífilis, gestante e paciente com 

infecção pelo HIV com vida sexual ativa. 

A ocorrência de sífilis congênita ainda apresenta níveis preocupantes e 

constitui-se um desafio para todas as esferas governamentais, profissionais de 

saúde e população em geral.  
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O controle da sífilis é essencial para a prevenção de novos casos e, portanto, 

de suas consequências. Tentar diminuir a prevalência da doença é principalmente 

importante para impedir possíveis consequências à futura criança. 

 

Tabela 1: Caracterização dos artigos segundo o ano de publicação, país de origem, 

referências dos artigos descritores e Métodos. 

NIA Ano  País  Referências Descritores Método 

01 2016 Brasil VASCONCELOS, M.I.O.; OLIVEIRA, 
K.M.C.; MAGALHAES, A.H.R.; et al. 
Sífilis na gestação: estratégia e 
desafios dos enfermeiros da atenção 
básica para o tratamento simultâneo 
do casal. Rev Bras Promoç Saúde, 
Fortaleza, v. 29, n. Supl, p. 85-92, 
dez. 2016. 

Atenção primaria á 
saúde; promoção 
da saúde; 
Assistência da 
enfermagem; 
cuidado pré-natal; 
Sífilis Congênita. 

Estudo 
exploratório 

descrito 

O2 2013 Brasil DOMINGOS, R.M.S.M.; LEAL, M.C.; 
SARACENI, V.; et al. Evento 
sentinela da qualidade da assistência 
pré-natal. Rev. Saúde Pública, v.47 
n.1, fev. 2013. 

Sífilis congênita: 
Evento sentinela da 
qualidade da 
assistência pré-
natal. 

Estudo 
transversal 

representativo 

03 2014 Brasil COUTINHO, R. L. C. Sífilis 
congênita: panorama do agravo em 
um hospital de ensino. 2014. 85f. 
Dissertação (Mestrado) – 
Universidade Federal do Ceará, 
Fortaleza, 2014.  

Sífilis congênita; 
Panorama de 
agravo em um 
hospital de ensino 

Estudo 
documental de 

natureza 
quantitativa 

04 2015 Brasil ALBURQUEQUE, C.M.; OLIVEIRA, 
I.C.L.; NOBRE, C.S.; et al. A 
compreensão da qualidade de vida 
atrelada a sífilis congênita. Rev. 
APS, v; 18, n. 3, p. 293-297, set. 
2015. 

Compreensão da 
qualidade de vida 
atrelada á sífilis 
congênita 

Estudo 
exploratório 

descrito. 

05 2014 Brasil ACIOLI, V.O.C. Sífilis: o conhecer 
para prevenir. TCC (especialização) 
- Universidade Federal de Santa 
Catarina, 2014. 

Sífilis na gestação: 
o conhecer para 
prevenir. 

 

06 2014 Brasil Sousa, D.M.N.; Costa, C.C.; Chagas, 
A.C.M.A.; et al. Sífilis congênita: 
reflexões sobre um agravo sem 
controle na saúde mãe e filho. Rev 
enferm UFPE., Recife, v. 8, n. 1, p. 
160-5, jan., 2014. 

Reflexão sobre um 
agravo sem 
controle na saúde 
mãe e filho. 

Estudo 
Reflexivo. 

07 2014 Brasil BRITO V.M.C, Plano de ação ao 
enfrentamento da sífilis congênita 
no município de Macapá: 
Elaboração de plano de assistência. 
TCC(especialização) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Macapá, 
2014. 

 Estudo 
Reflexivo. 

08 2014 Brasil PIRES, A.C.S.; OLIVEIRA, D.D.; 
ROCHA, G.M.N.M.; et al. Ocorrência 
de Sífilis congênita e os principais 
fatores relacionados aos índices de 
transmissão da Doença no Brasil. 
Revista UNINGÁ, v. 19, n. 1, p. 58-

Sífilis, sífilis 
congênita, 
prevalência, 
incidência e Brasil. 

Revisão de 
literatura. 
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64, jul. 2014. 

09 2017 Brasil OLIVEIRA, J.A.C. Assistência de 
enfermagem no pré-natal em 
relação a sífilis congênita. 
Faculdade Metropolitania São 
Carlos, 2017.   
  

Assistência de 
enfermagem no 
pré-natal em 
relação a sífilis 
congênita. 

Revisão 
científica 

10 2015 Brasil TEIXEIRA, M.A. Ação de controle 
da sífilis em gestantes na 
estratégia saúde da família. 
TCC(especialização) - Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2015. 
  

Ação de controle 
da sífilis em 
gestantes na 
estratégia saúde da 
família 

Revisão de 
literatura 

  

 

5 DISCUSSÃO 

 

5.1 A SIFILIS E SEUS DESAFIOS 

 

Foram encontrados no seguinte estudo de acordo com Vasconcelos (2016), o 

mesmo sugere que sejam superados os desafios com notificações de casos, para 

dar inicio imediato ao tratamento da DST para o casal, orientando sobre a 

importância do tratamento para o casal e o filho, sendo sempre claro e objetivo, de 

forma que eles venham a compreender.  

 Lembrando que cada profissional tem sua maneira de trabalhar e conduzir a 

situação, pois existem profissionais que trabalham muito o aconselhamento, 

incentivando o uso do preservativo e indicando a realizar o exame VDRL 

quantitativo. Já outros profissionais iniciam aconselhando o parceiro em particular e 

de forma privativa.  

É de suma importância o elo entre os profissionais e os portadores da 

patologia, pois torna-se ajustáveis e conseguem ótimos resultados no tratamento.  

Nesse estudo também mostram que os profissionais encontram barreiras na 

continuação do tratamento com os parceiros das gestantes, pelo desconhecimento 

da doença, problemas socioeconômico ou por causa da terapia medicamentosa. 

Domingues et al. (2012) relata as notificações colhidas em seus estudos em um 
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hospital municipal no Rio de Janeiro, Coutinho (2014) realizou a pesquisa que foi 

desenvolvida em hospital de grande porte na rede publica no município de Fortaleza. 

Albuquerque (2015) discorre que a população por algum motivo não está totalmente 

ciente dá doença e o tratamento. Os portadores da SC não atingiram o conceito 

básico da doença pois a doença acontece de forma silenciosa e a analise é 

menosprezada. Acioli (2014) Orienta sobre prevenção. 

Já Souza et al. (2014) destaca o problema de saúde pública por todas as 

esferas do governo, profissionais e a população em geral. No intuito de criar novas 

politicas que possa ser mais úteis, organizadas, planejadas e projetos que realizem 

diagnósticos e tratamentos se preciso no RN. Oliveira (2017) e Teixeira (2015) Tem 

a mesma ideia, com intuito de planos e projetos para evitar a doença. 

 

5.2 HISTÓRIA DA SIFILIS  

 

 Existem algumas teorias sobre a origem da sífilis. Uma delas conta que a 

doença pode ter sido documentada por Hipócrates na Grécia Antiga, em 600 antes 

de Cristo. Outra diz que ela já era uma doença antiga no velho mundo, mas era 

confundida com lepra e sofreu mutações que a tornaram mais contagiosa no século 

16. 

 Porém, a teoria mais difundida, e talvez a mais correta, diz que a doença foi 

levada das Américas para a Europa pelo navegador e explorador italiano Cristóvão 

Colombo ou seus sucessores por volta de 1492.  

 De acordo com o artigo de Rob Knell, do The Conversation, a doença ganhou 

mais força no território europeu em 1495, quando ela teria sido disseminada por 

soldados do exército do rei Carlos VIII da França após eles retornarem de uma 

invasão bem sucedida na Itália, tornando-se uma epidemia. 

 Na época, a doença foi descrita por algumas pessoas com detalhes nada 

agradáveis como feridas iguais a “furúnculos saltados como bolotas de cor verde 

escuro, acompanhados por um mau cheiro terrível e por dores tão severas que era 

como se o doente tivesse sido colocado em cima do fogo”. 

 Além das lesões, a doença causa ainda danos ao sistema nervoso, ao 

coração ao cérebro, aos olhos e ossos, levando à morte em muitos casos. Por isso 

era tão temida em uma época em que a medicina ainda estava engatinhando. 
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 Os países jogavam a origem da doença uns para os outros. Por exemplo, os 

ingleses a chamavam de “mal francês”, enquanto os franceses a chamavam de “mal 

italiano” ou “doença napolitana”. 

 Além da teoria de Colombo, existe outra pesquisa recente que declarou que 

ossos encontrados na Croácia parecem indicar sinais de infecção por sífilis bem 

antes da época de Colombo, sugerindo que a doença estava lá desde os tempos do 

império Romano. Porém, as evidências mostram o contrário. 

 Entre outras possíveis explicações para o surgimento da sífilis, existe ainda a 

que diz que ela evoluiu de uma doença menos virulenta que não era transmitida 

através de relações sexuais ou foi introduzida a partir da África. Porém, a teoria de 

Colombo continua sendo a mais convincente. 

 Um importante estudo de 2008 sequenciou o DNA da bactéria que causa a 

sífilis e seus parentes próximos, apontando que a origem é das Américas de vários 

milhares de anos atrás.  

 

5.3 CENÁRIO ATUAL 

 

 Vários países no mundo já possuem esse cenário para a prevenção da sífilis 

congênita. Mesmo sendo um problema de saúde pública, as orientações do 

enfermeiro são relacionadas com o alto número de consultas pré-natais, teste de 

detecção rápidos e acessíveis nas unidades básicas de saúde e tratamento com 

penicilina.  

O governo vem incentivando as iniciativas para a redução dos casos de sífilis 

no Brasil com varias campanhas como: “Eliminação Mundial da sífilis Congênita”, 

“Estratégia e plano de ação para a eliminação da transmissão Materno- Infantil do 

HIV e da sífilis congênita”, “Pacto pela saúde” e “Rede cegonha”. Além destas, o 

Ministério da Saúde vem investigando a transmissão vertical em capitais e 

municípios que são notificados números elevados de Sífilis Congênita.  

Objetivando possíveis falhas na assistência por não propor medidas de 

prevenção e promoção a saúde dessas mulheres, incluindo o inicio do pré-natal 

tardio, quebra na continuidade do cuidado com mudança de unidade de saúde 

durante a assistência, dificultando no diagnóstico da sífilis durante a gestação. A 

sífilis congênita e suas consequências podem ser evitadas, desde que haja um 

diagnóstico precoce tratamento adequado. 
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6 CONSIDERAÇOES FINAIS  

 

 A ocorrência de sífilis congênita ainda apresenta níveis preocupantes e é um 

desafio para todas as esferas governamentais, profissionais de saúde e população 

em geral. O controle da sífilis é essencial para a prevenção de novos casos e, 

portanto, de suas consequências. Tentar diminuir o número da doença é 

principalmente importante para impedir possíveis consequências à futura criança. A 

detecção precoce, o aconselhamento, e a promoção adequada para esses casos, 

incluindo o tratamento da gestante e do parceiro; junto à conscientização do uso do 

preservativo, que é o único método viável e bastante acessível para se ter a 

diminuição dessa doença tão agressiva.  

Os enfermeiros e profissionais de saúde, são essenciais nesse processo, 

devendo assumir maior responsabilidade diante deste problema, e a conscientização 

quanto a atuação em ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, 

colaborando para garantir a integralidade do cuidado, uma das bases do Sistema 

Único de Saúde. 
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