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Introdução: É uma doença infecciosa sistêmica, de evolução crônica e causada pelo 

Treponema pallidum, que pode produzir as formas adquirida e congênita da doença. A sífilis é 

o exemplo de uma DST que pode ser controlada com sucesso por meio de ações e medidas de 

programas de saúde pública em virtude da existência de testes diagnósticos sensíveis, 

tratamento efetivo e de baixo custo. No entanto, continua sendo sério problema de saúde 

pública no Brasil [1]. O quadro clínico, o diagnóstico e o tratamento da sífilis na gestação não 

diferem do período não gestacional. O risco de acometimento fetal varia de 70 a 100%, 

dependendo da fase de infecção na gestante e do trimestre da gestação. Essas considerações 

justificam a necessidade de testagem duas vezes na gestação (primeira consulta e 3º trimestre) 

e no momento da internação hospitalar (seja para o parto ou para a curetagem uterina por 

aborto). A realização do teste para sífilis (VDRL, RPR) no início do 3º trimestre (28ª – 30ª  

semanas) permite o tratamento materno até 30 dias antes do parto, intervalo mínimo 

necessário para que o recém-nascido seja considerado tratado intraútero. Anualmente, 3 

milhões de mulheres dão à luz no Brasil. Estimativas de 2004 apontam prevalência de sífilis 

em 1,6% das mulheres no momento do parto aproximadamente 49 mil gestantes e 12 mil 

nascidos vivos com sífilis, considerando-se uma taxa de transmissão de 25%, de acordo com 

estimativa da OMS [2]. Objetivos: Descrever a atuação de enfermagem sobre a doença de 

sífilis na gravidez, causas e intervenção de Enfermagem e medidas de prevenção. Métodos: 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva com abordagem bibliográfica. A pesquisa foi 

realizada com bases em livro, manuais e sites relacionado a doença de Sífilis. Resultados e 

Discussão: A sífilis é transmitida predominantemente pelo contato sexual. O contágio é maior 

nos estágios iniciais da infecção, sendo reduzido gradativamente à medida que ocorre a 

progressão da doença. A sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênicado 

Treponema pallidum, da gestante infectada não-tratada ou inadequadamente tratada para o seu 

concepto, por via transplacentária [2]. A transmissão pelo contato do recém-nascido com 

lesões genitais no momento do parto também pode acontecer, mas é menos frequente. A 

transmissão por transfusão sanguínea, embora possível, é rara, devido à triagem rigorosa das 

bolsas de sangue quanto à presença de agentes infecciosos, como o T. pallidum, e pelo pouco 

tempo de sobrevivência da bactéria fora do organismo humano, especialmente em baixas 

temperaturas, como as usadas para a conservação das bolsas de sangue. A prevalência de 

sífilis em gestantes é monitorada por meio de estudos transversais em parturientes com 

representatividade nacional e regional. O aumento gradual na notificação de casos na rede de 

atenção pré-natal nos últimos anos deveu-se provavelmente ao fortalecimento dos serviços de 

pré-natal, por meio da Rede Cegonha, o que propiciou o aumento na cobertura de testagem 

das gestantes e acompanhamento dos casos. Quando a sífilis é detectada na gestante, o 

tratamento deve ser indicado por um profissional da saúde e iniciado o mais rápido possível. 
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No caso das gestantes, é importante que o tratamento seja feito com a penicilina benzatina, 

pois este é o único medicamento capaz de prevenir a transmissão vertical. O uso dessa droga 

exige estreita vigilância não apenas pela menor eficácia mas, também, porque o feto não deve 

ser considerado tratado. A parceria sexual também deverá ser testada e tratada para evitar a 

reinfecção da gestante. Se a criança nascer com sífilis congênita, ela deve ficar internada para 

tratamento por 10 dias, necessitando realizar uma série de exames antes de receber alta. 

Conclusão/Considerações Finais: A sífilis durante a gravidez pode causar aborto, além de 

cegueira, surdez, deficiência mental e malformações no feto. Parceiros sexuais devem ser 

tratados concomitantemente, caso contrário o recém-nato será considerado caso de sífilis 

congênita [2]. A resolução SS n° 41 de 24/03/2005 MS recomenda a realização da triagem 

sorológica pré-natal para sífilis duas vezes na gestação, com realização do VDRL. Na 

primeira consulta, quando negativo no primeiro teste, realiza-se novamente. Inicio do 3° 

trimestre (28° – 30° semanas) permite o tratamento materno até 30 dias antes do parto, 

intervalo mínimo necessário para que o recém-nascido seja considerado tratado intraútero. 

Para gestantes com testagem positiva o controle do tratamento deve ser realizado com exames 

mensais, e também é realizado no momento da internação hospitalar (seja para o parto ou para 

a curetagem uterina por aborto) [3]. O teste rápido (TR) de sífilis está disponível nos serviços 

de saúde do SUS, sendo prático e de fácil execução, com leitura do resultado em, no máximo, 

30 minutos, sem a necessidade de estrutura laboratorial. Nesse contexto é importante salientar 

que o enfermeiro deve aconselhe o paciente a procurar e mostrar a necessidade da 

comunicação com o parceiro e o estímulo ao uso dos preservativos na relação sexual, realizar 

um bom rastreamento e detecção desses casos e introduzir os mesmos ao tratamento precoce e 

adequado tanto do paciente e do parceiro, ou parceiros. É importante a notificação da sífilis 

materna pelo Sinan, as demais, deve-se orientar a abstenção das relações sexuais até a 

conclusão do tratamento e o desaparecimento dos sintomas (quando presentes) [2]. 

 

Descritores: Sífilis congênita, Cuidados de enfermagem, Doenças sexualmente 

transmissíveis. 
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