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Introdução: A sífilis é uma doença infecciosa causada pela bactéria Treponema Pallidum. A 

infecção pode ser adquirida através de contato sexual, transfusão de sangue, transplante de 

órgão, ou por transmissão congênita. A sífilis congênita é o modo de transmissão de maior 

impacto para a saúde pública devido à alta frequência com que produz desfechos graves para 

a gestação e para a criança, a exemplo de parto prematuro, óbito fetal e neonatal e infecção 

congênita do recém-nascido1. A sífilis congênita (SC), é uma doença grave, porém evitável, 

seu principal sintoma é o aparecimento de úlceras na genitália e são indolores, e como 

consequência a sífilis congênita ocorre a partir da transmissão através da placenta da gestante 

para o bebê, essa doença pode ser eliminada quando a gravida tem a detecção feita 

precocemente, elas são direcionadas a fazerem um tratamento eficaz, os recém-nascidos tem 

grande chance de não se infectar, quando o tratamento da gravídica é feito por completo. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a sífilis continua sendo um problema 

mundial, avaliando-se em 12 milhões de pessoas infectadas todos os anos, mesmo existindo 

medidas de prevenção eficazes, e opções de tratamento relativamente baratas. As mulheres 

grávidas que estão infectadas podem transmitir a sífilis para o feto, causando assim a sífilis 

congênita. No ano de 1986, o Brasil incluiu a sífilis congênita na lista das doenças 

compulsórias, e em 1995 a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), assumiu o 

compromisso de eliminar as ocorrências da sífilis congênita até 2000, isso aconteceu com um 

plano de controle da doença que foi baseado na assistência de qualidade do pré-natal e no 

diagnóstico e no tratamento dos casos de sífilis gestacional, de forma a evitar a transmissão 

vertical da doença2,3. Objetivos: Descrever os fatores de riscos que estão associados a sífilis 

congênita e analisar os cuidados de enfermagem prestados as pacientes infectadas com a 

doença e pontuar as práticas para a prevenção, que devem ser tomadas para evitar essa 

patologia. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo do tipo revisão integrativa da literatura 

(RIL), realizado através das bases de dados BDENF, MEDLINE e LILACS, por meio dos 

descritores de Sífilis Congênita, Cuidados de Enfermagem, Infecção, inicialmente foram 

encontrados 31 artigos, que foram publicados entre os anos de 2015 a 2018, onde foram 

selecionados 15 para serem lidos na íntegra, e em seguida, utilizou-se apenas 9 artigos, que 

tinham relação com o tema do trabalho, onde foi utilizado como critérios de inclusão tipo de 

documentos gratuidade, completos, em português e inglês e publicados no período de 2015 a 

2018 e para critérios de exclusão foram utilizados documentos pagos, incompletos e em 

espanhol, que foram publicados antes de 2015, e quem não estavam relacionados com o tema. 

Resultados e Discussão: O primeiro contado do paciente com a enfermagem, ocorre na 

entrevista que é feita de forma individual com o paciente, para esclarecer a doença de forma 

clara, explicando a forma de transmissão, a evolução da doença e o seu tratamento, e 

alertando a paciente que ela deve seguir com as consultas de enfermagem, para que haja o 

acompanhamento adequado, caso o paciente seja casado, deve-se ter uma entrevista com o 
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cônjuge, e para as pacientes grávidas, esse momento deve ser analisado com muito cuidado 

para que não tenha a transmissão vertical. A maior preocupação é com as gestantes, pois a 

gestante deve concluir o tratamento até o 4º mês de gestação, o que geral não acontece, pois 

tem muitos casos que as elas procuram os serviços do pré-natal no final do primeiro trimestre 

de gestação, ou quando estão no final gravidez, nesses casos a conduta do enfermeiro é 

realizar imediatamente o tratamento, quando ocorre a transmissão vertical, e o recém-nascido 

é contaminada, é feito a profilaxia, medicamentosa, onde geralmente é utilizado a Penicilina 

Benzatina 1 .200.000 unidades, cumprindo-se um total de frascos aproximadamente com 

intervalos de 1 semana em média entre as aplicações. Cabe ao enfermeiro orientar o paciente 

sobre a importância do tratamento, e dentro do tempo correto de aprazamento, antes de iniciar 

o tratamento é feito um teste de sensibilidade, para investigar as possíveis alergias, e em 

seguida é fornecido ao paciente um cartão que consta os dados de identificação, a prescrição e 

as datas das doses das injetáveis, assim deve ser feito o preenchimento do cartão a cada dia da 

aplicação, e assim tendo a conclusão do tratamento de forma eficaz. Os fatores 

sociodemográficos, a pouca escolaridade, baixa renda e situação conjugal (união estável ou 

não estável) são apontadas como situações de risco e uma expressão de que a sífilis se 

relaciona com a pobreza, embora não se limite a ela. Igualmente importante são os 

comportamentos que vulnerabilizam as mulheres, associando-se a maior risco, como a menor 

idade da primeira relação sexual e da gestação, elevado número de parceiros sexuais, não 

adesão a práticas de sexo seguro, uso de drogas ilícitas e psicoativas, entre outros4,5. 

Assistência de enfermagem voltada para a sífilis congênita, tem grande importância, ela pode 

ser de várias formas, como na consulta de enfermagem, para a detecção da doença, ou no pré-

natal para evitar com que a sífilis venha ser passada ao feto, na prevenção e orientação da 

utilização do preservativo, e no tratamento que deve ser seguido por completo, e no 

acompanhamento das pacientes, O acompanhamento do enfermeiro deve ser realizado de 

modo completo através da anamnese com orientações a gestante e do parceiro sexual, sendo 

um ponto facilitador para a evolução de atividades voltadas para a redução da sífilis. 

Conclusão/Considerações Finais: Conclui-se que este estudo tem grande valia para a pratica 

dos cuidados de enfermagem, e na prevenção desta infecção, e a orientação do enfermeiro é 

de suma importância para a continuação do paciente no tratamento, para a melhor assistência 

as gravídicas e aos recém-nascidos. 

 

Descritores: Sífilis congênita, Cuidados de enfermagem, Infecção. 
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