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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Manuella Angeline Silva. Sífilis congênita: um levantamento das produções 

científicas de enfermagem. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de 

Farmácia, odontologia e enfermagem, 2016. Monografia (Graduação em Enfermagem). 

Orientadora: XIMENES, Lorena Barbosa.   

A sífilis congênita é o resultado da transmissão via transplacentária do Treponema pallidum, 

da gestante infectada para o seu filho, podendo ocorrer em qualquer fase da gestação. Nesse 

contexto, o enfermeiro deve estar capacitado para realizar os cuidados e tratamentos que são 

oferecidos aos recém-nascidos com sífilis congênita, seguindo normas e rotinas de processos 

definidos, para que desempenhe seu papel de maneira holística e eficiente. O objetivo desse 

trabalho é realizar levantamento na literatura de teses e dissertações relacionadas à sífilis 

congênita. Trata-se de um estudo de levantamento bibliográfico, com abordagem qualitativa 

sobre a sífilis congênita. Os dados foram obtidos por meio de busca ativa durante o mês de 

julho de 2016 no banco de teses e dissertações do Centro de Estudos e Pesquisas em 

Enfermagem na página eletrônica da Associação Brasileira de Enfermagem a partir do 

download dos catálogos de 2001 a 2014. A amostra foi composta por 3 teses e 3 dissertações. 

Os dados foram armazenados em arquivos, sendo os resultados analisados segundo valores 

absolutos e percentuais e apresentados em forma de tabelas de acordo com a literatura 

pertinente. As publicações selecionadas foram publicadas entre 2004 e 2012, em 4 

Instituições de Ensino Superior. As pesquisas utilizaram abordagens metodológicas 

quantitativa (33,3%), qualitativa (33,3%) e quali-quantitativa (33,3%). Dos campos de estudos 

delimitados, 2 estudos foram realizados em maternidades e 4 em atenção básica de saúde. 

Entende-se que a detecção precoce da sífilis na gestação ainda é a maneira mais eficaz de 

impedir a infecção pela sífilis congênita através da transmissão vertical. De acordo com estes 

resultados, verifica-se a importância de se intensificar a realização de pesquisas relacionadas à 

Sífilis Congênita e outros temas ligados à criança, pois assim o enfermeiro poderá aprimorar 

seus conhecimentos e atuar de forma mais eficaz frente às situações encontradas em qualquer 

nível de atenção na saúde. 

Palavras-chave: Sífilis congênita; Enfermagem; Revisão. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Congenital Syphilis is the result of the transplacental transmission of the Treponema 

pallidum, from the infected pregnant woman to her baby, which could occur at any stages of 

the pregnancy. In this context, the nurse should be able to provide the care and the treatments 

which are offered to the newborns with syphilis congenital, following guidelines and routines 

of well-defined processes, to play their role in a holistic and efficient way. This study aims to 

conduct a research on the thesis and dissertations literature related to congenital syphilis. This 

paper is a bibliographic review study, with a qualitative approach about congenital syphilis. 

The data were obtained by an active search during July 2016 in the thesis and dissertations 

databases of Nursing Researches Study Center in the electronic page of the Nursing Brazilian 

Association from the downloads of the catalogs from 2001 to 2014. The sample was 

composed by 3 thesis and 3 dissertations. The data storage was maintained on computer 

archives, and then the results were analyzed according to absolute and percent values and they 

were presented in tables according to the pertinent literature. The selected publications were 

published between 2004 and 2012, in 4 High Degree Education Institutions. The researches 

utilized the quantitative (33,3%), qualitative (33,3%) and mixed-methods (33,3%) 

approaches. From the delimited study areas, 2 studies were carried out in maternities and 4 of 

them in basic health care unities. It is recognized that the early detection of the syphilis in the 

pregnancy is still the more efficient way to prevent the congenital syphilis infection through 

the vertical transmission. According to these results, it is observed the importance of 

intensifying the execution of researches related to congenital syphilis and other themes related 

to the child, because in this way the nurse will could improve their knowledge and act in a 

more efficient way against situations which can be found in any level of health care services. 

Keywords: Congenital Syphilis; Nursing; Review. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Sífilis Congênita 

As infecções sexualmente transmissíveis (IST), nos últimos anos readquiriram 

importância no âmbito da saúde púbica. Verifica-se a multiplicação dos riscos e aumento da 

vulnerabilidade independente das opções sexuais, estando mais relacionados aos hábitos no 

comportamento, pois as pessoas que se consideram menos vulneráveis se tornam as mais 

afetadas por esses problemas de saúde (SOUSA; PINHEIRO, 2011). Grupos em 

vulnerabilidade comumente estão associados às condições habitacionais precárias e carência 

do uso dos direitos relacionados à assistência à saúde (CARVALHO et al., 2015).  

Dentre as ISTs destaca-se no presente estudo a sífilis, que se trata de uma infecção 

a nível sistêmico, causada pelo Treponema Pallidum, sendo ainda exclusiva do ser humano, e 

que, quando não tratada precocemente, tem possibilidade de evoluir para uma doença crônica 

com graves sequelas irreversíveis a longo prazo (BRASIL, 2016a).  

A sífilis pode ser classificada em dois tipos: adquirida ou congênita. A sífilis 

adquirida vem acometendo muitas pessoas ao redor do mundo, a quantidade de casos 

notificados não para de crescer. Apenas no ano de 2015 foram notificados 65.878 casos 

somente de sífilis adquirida, com coeficiente de 42,7 para cada 100 mil habitantes no Brasil 

(BRASIL, 2016b).  

Pode ainda apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios, sendo 

eles: sífilis primária, secundária, latente e terciária. Alguns sinais e sintomas podem ser 

observados durante os estágios da doença. Na sífilis primária pode ser observada ferida no 

local de entrada da bactéria, na sífilis secundária podem surgir manchas e ínguas no corpo, já 

na sífilis terciária podem ocorrer lesões ósseas e até neurológicas. Na sífilis latente, nenhum 

sinal é observado (BRASIL, 2016b). 

Na sífilis primária e secundária, a capacidade de transmissão é consideravelmente 

maior. A sífilis pode ser transmitida principalmente por relação sexual sem uso de 

preservativo com uma pessoa infectada, ou ainda da mãe infectada para a criança durante a 

gestação ou o parto. O uso correto e regular do preservativo masculino ou feminino é uma 

medida importante de prevenção da infecção pela sífilis. Atualmente, não existe nenhuma 

vacina que ofereça proteção contra a sífilis, e a infecção pela bactéria causadora da doença 

não confere imunidade protetora contra novas infecções. Logo, isso significa que as pessoas 
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poderão ser infectadas pela bactéria tantas vezes quantas forem expostas ao Treponema 

Pallidum na vida (BRASIL, 2016a). 

Um grupo específico que tem sido bastante afetado pela sífilis são as gestantes. A 

quantidade de casos notificados somente no ano de 2015 neste grupo foi de 33.365 (BRASIL, 

2016b). Apesar das gestantes serem geralmente consideradas uma parcela da população 

brasileira com baixo risco para acometimento por IST, elas ainda apresentam alta prevalência 

desse tipo de doença (OLIVEIRA et al., 2013). 

Quando a gestante é infectada pela bactéria que causa a sífilis, usualmente se 

mostra como portadora assintomática, dificultando dessa maneira a detecção da infecção. 

Visto isso, entende-se ainda mais a importância da presença e participação da mulher nas 

consultas de pré-natal e a realização dos exames predispostos às gestantes, assim como, 

também a presença de sua parceria sexual (COSTA et al., 2010).  

Durante o pré-natal, o exame preconizado que detecta a sífilis, o VDRL (Venereal 

Disease Research Laboratory), deve ser realizado no primeiro e no terceiro trimestre da 

gestação. Neste momento, em casos positivos para a infecção, a parceria sexual também 

deverá ser testada e tratada no intuito de evitar a reinfecção da gestante.  

Imediatamente após a internação para o parto na maternidade é obrigatória, ainda, 

a realização de um teste, treponêmico ou não treponêmico para o rastreamento da sífilis. Caso 

a mulher seja diagnosticada com a doença, a mesma poderá ser submetida ao tratamento e 

diminuir os riscos para a vida do recém-nascido. O tratamento preconizado é realizado com a 

penicilina benzatina, pois é o único fármaco com capacidade de prevenir a transmissão 

vertical ao recém-nascido (BRASIL, 2016b). 

Ressalta-se que o fornecimento da penicilina benzatina às unidades de saúde deve 

estar sempre garantido, no entanto, caso haja problemas no abastecimento do medicamento, 

toda a sua utilização deve ser voltada para a priorização do tratamento de gestantes com 

sífilis. Assim como, a disponibilização de material de primeiros socorros nas unidades básicas 

para utilização em caso de anafilaxia, reação alérgica à penicilina, e o treinamento de 

profissionais nesse procedimento como condição para aplicação desse medicamento 

(BRASIL, 2015a). 

Quando a mãe, portadora da sífilis, infecta o feto através da via vertical ou 

transplacentária, durante o período da gestação ou momento do parto, se estabelece a sífilis 
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congênita. Esta pode ser classificada como sífilis congênita precoce, quando se manifesta 

antes dos dois primeiros anos de vida; ou tardia, caso sua manifestação ocorra após os dois 

anos de vida da criança. São complicações da doença: aborto espontâneo, parto prematuro, 

má-formação do feto, surdez, cegueira, deficiência mental e morte ao nascer (BRASIL, 

2016b).  

O diagnóstico da sífilis congênita precoce e tardia é realizado por meio de uma 

avaliação epidemiológica criteriosa da situação materna e da avaliação clínico laboratorial e 

estudos de imagem na criança (BRASIL, 2016a). 

Reforça-se então a necessidade do diagnóstico precoce da sífilis materna, ainda no 

pré-natal, em busca de se tratar corretamente a mulher e sua parceria sexual, para dessa 

maneira evitar a transmissão vertical ao recém-nascido.  

De 1998 a 30 de junho do ano de 2016, foram notificados no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 142.961 casos de sífilis congênita em 

menores de 1 ano de idade, dos quais 64.398 (45,0%) eram residentes na região Sudeste, 

44.054 (30,8%) no Nordeste, 14.300 (10,0%) no Sul, 11.846 (8,3%) no Norte e 8.363 (5,8%) 

no Centro-Oeste. No Brasil, somente nos últimos 10 anos, houve um progressivo aumento na 

taxa de incidência de sífilis congênita: em 2006, a taxa era de 2,0 casos a cada mil nascidos 

vivos; e em 2015, subiu para 6,5 casos a cada mil nascidos vivos (BRASIL, 2016b). 

Dessa forma, observa-se que a quantidade de casos notificados de sífilis congênita 

em menores de um ano de idade aumenta com o passar nos anos, sendo oportuno salientar que 

dentre os 19.228 casos no Brasil apenas no ano de 2015, 1.115 casos foram notificados 

somente no estado do Ceará (BRASIL, 2016a). 

A sífilis na gestação leva ainda a mais de 300 mil mortes fetais e neonatais por 

ano no mundo, e coloca um adicional de 215 mil crianças em aumento do risco de morte 

prematura (BRASIL, 2016b).  

Muitas crianças desenvolvem a sintomatologia da sífilis congênita e morrem nos 

primeiros meses do primeiro ano de vida. Nos últimos 10 anos, no Brasil, a taxa de 

mortalidade infantil por sífilis congênita passou de 2,3 a cada 100 mil nascidos vivos em 2006 

para 7,4 a cada 100 mil nascidos vivos apenas no ano de 2015, sendo declarado no Sistema de 

Informação sobre Mortalidade (SIM) um total de 221 óbitos por sífilis em crianças menores 

de 1 ano (BRASIL, 2016b). 
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Atualmente, existem muitas campanhas sobre a prevenção e tratamento da doença 

que são promovidas através dos recursos governamentais a nível nacional. No entanto, a sífilis 

ainda é um tema tratado com estranheza no entendimento da sociedade em geral, de modo que 

as pessoas acometidas pela doença apresentam frequentemente a vergonha em assumir o risco 

ou a experiência de ter se infectado por via sexual. Assim, é percebida a importância de 

discutir tais temas desde cedo para que seja quebrado esse estigma quanto à sexualidade e 

também sobre as infecções sexualmente transmissíveis no geral (PAIVA; ARANHA; 

BASTOS, 2008). 

1.2. Enfermagem no cuidado à mulher e à criança 

A enfermagem tem se desenvolvido gradualmente ao longo dos anos na história 

da saúde mundial. Desde a época da atuação de Florence Nightingale com seus estudos e 

implicações, os enfermeiros têm buscado o desenvolvimento de suas atividades de maneira 

que a sociedade seja assistida em sua totalidade, seguindo princípios de que a essência e 

especificidade do enfermeiro é o cuidado do ser humano em todas as suas dimensões, 

individual ou coletivamente, de forma integral e holística, além dele ser formado para atuar 

nos diferentes campos sociais, que seriam: na atenção, na gestão, no ensino, na pesquisa, no 

controle social, bem como no fomento de ações educativas e de promoção da saúde dos 

indivíduos, famílias e comunidades (BACKES et al., 2012). 

Dentre as mais variadas formas de atuação da enfermagem, a importância desses 

profissionais na atual situação mundial vem se mostrando cada vez maior. O corpo de 

enfermagem se caracteriza como um grupo forte que tem crescido no presente cenário e 

realizado ações de extrema sensibilidade humana além dos eventuais procedimentos técnicos. 

Há a defesa pelo entendimento de que a qualidade da assistência de enfermagem está 

fundamentada no ato de cuidar se adequando às necessidades do cliente e se aplicando às 

peculiaridades e singularidades dos indivíduos (SILVA, 2012). 

Diante dos diversos campos no qual o enfermeiro está profissionalmente inserido, 

podemos identificar   várias competências de aspectos educativo, assistencial, administrativo e 

político, para a existência de compartilhamento de conhecimento que o enfermeiro tem sobre 

a gestão em saúde, processos de atividades visando a coletividade, dos serviços assistenciais, 

das representações sociais e da avaliação dos resultados obtidos.  

No que diz respeito a prevenção e tratamento adequado da sífilis, especificamente 

a sífilis congênita, é necessário que os profissionais de enfermagem conheçam bastante sobre 
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o assunto através de estudo contínuo e transmitam isso para gestantes e parcerias sexuais a 

fim de sensibiliza-los no sentido de compreender a necessidade de prevenção e tratamento, 

caso seja necessário (DOMINGUES; HARTZ; LEAL, 2012). 

Na atenção primária cabe ao enfermeiro  ações de prevenção tais como a 

disponibilização dos testes rápidos para sífilis para as gestantes em suas devidas unidades, 

propagandas em grandes campanhas de comunicação voltadas para a adesão do parceiro da 

gestante com sífilis também ao tratamento, treinamentos por meio de web-conferências e 

consultorias online para os profissionais em saúde que trabalham diretamente com as 

gestantes, incluindo a utilização do programa Telessaúde,  além da  educação permanente que 

se mostra como um instrumento-chave para a reciclagem do conhecimento de profissionais de 

saúde em relação ao diagnóstico e tratamento da sífilis gestacional e congênita (BRASIL, 

2015a). 

Uma das ações prioritárias para prevenção e controle da sífilis, também é a 

inclusão da promoção da contrarreferência, ou seja, garantir que a enfermagem atuante na 

maternidade, responsável pela assistência a nível materno e infantil, comunique à unidade 

básica de saúde que uma determinada mãe foi diagnosticada com sífilis durante o parto ou 

teve um tratamento inadequado da sífilis no pré-natal e que por causa disso o bebê precisa ser 

monitorado e avaliado mesmo que tenha nascido com VDRL negativo e visivelmente 

saudável, dessa maneira, o recém-nascido deve ser acompanhado por pelo menos dois anos, 

ou até que se descarte a possibilidade de sífilis congênita definitivamente (BRASIL, 2015a). 

Cabe ainda ao enfermeiro hospitalar, realizar o emprego de testes rápidos em 

maternidades pois apresentam vantagens quanto à otimização da utilização do leito, evitando 

que a puérpera fique internada, aguardando apenas o resultado do teste para sífilis.  

Há a necessidade de atenção integral por parte dos profissionais em enfermagem 

nas unidades de saúde e maternidades, visto que a sífilis tem visibilidade no âmbito mundial, 

de maneira que ao longo dos anos diversas campanhas e ações foram realizadas para reduzir 

casos de sífilis congênita e as mortes derivadas da doença. Em 1995, por exemplo, a 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) iniciou uma campanha regional para redução 

da taxa de sífilis congênita nas Américas a menos de 50 casos por 100.000 nascidos vivos. Já 

no ano de 2006, o Ministério da Saúde lançou o “Pacto pela Saúde” que teve como um dos 

objetivos principais a redução da mortalidade materno-infantil e um dos componentes para a 

realização dessa prioridade a redução das taxas de transmissão vertical do Vírus da 
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Imunodeficiência Humana (HIV) e da sífilis. Chegando, finalmente, ao ano de 2009, a OPAS 

e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) lançaram a “Iniciativa Regional para 

a Eliminação da Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis” na América Latina e Caribe 

(BRASIL, 2015b). 

Com novos desafios todos os dias, cabe ao enfermeiro buscar capacitação 

adequada para aprimorar suas técnicas e habilidades no sentido de estar apto a promover 

cuidado individualizado aos pacientes (GINDRI et al., 2005). Entre as várias áreas possíveis 

de pesquisa e trabalho, o enfermeiro atua na prevenção e aconselhamento a respeito de um 

problema de saúde pública que tem se tornado comum em todo o país devido à alta taxa de 

incidência, que são as ISTs. 

Esse tema foi escolhido pois há a necessidade de saber mais sobre a sífilis para 

que o profissional possa conversar com os pacientes no momento de suas dúvidas e, no caso 

da sífilis congênita, para que o enfermeiro esclareça os questionamentos das mães e pais que 

precisarão conhecer mais a respeito da infecção pela qual seu filho foi acometido. Fazendo 

assim com que os pais estejam incluídos nos planos de cuidados e participem da recuperação 

da saúde da criança (SILVA; VIEIRA, 2008). 

O enfermeiro deve estar atualizado sobre os cuidados e tratamentos que são 

oferecidos aos recém-nascidos com sífilis congênita seguindo normas e rotinas de processos 

definidos, para que desempenhe seu papel de maneira holística e eficiente (PINTO et al., 

2009). Com isso, pode reafirmar a importância da atuação da enfermagem frente aos cuidados 

com crianças que tenham essa doença. 

Compreendendo a relevância da sífilis congênita em relação à saúde da criança e 

seu desenvolvimento, a enfermagem tem a função de buscar aprofundar os conhecimentos a 

respeito do tema no intuito de desenvolver pesquisas que gerem um aprimoramento cada vez 

melhor da profissão. A elaboração de produções científicas sobre sífilis congênita incentiva o 

preenchimento de lacunas na prática da enfermagem sobre o tema, tornando o cuidado mais 

específico e eficiente. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo principal 

Realizar levantamento no banco de dados do Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem 

(CEPEn) de teses e dissertações relacionadas à sífilis congênita. 
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3. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de levantamento bibliográfico, com abordagem quantitativa 

sobre a sífilis congênita. A pesquisa bibliográfica consiste em um levantamento geral de 

trabalhos que forneçam ao pesquisador informações pertinentes ao tema de interesse do 

mesmo. Além de informar e atualizar, os trabalhos encontrados podem sanar questionamentos 

e expandir as áreas de pesquisas antes limitadas. Esse tipo de estudo analisa sob uma nova 

ótica assuntos já discutidos anteriormente (LAKATOS; MARCONI, 2010). 

Os dados foram obtidos por meio de busca ativa durante o mês de julho de 2016 

no banco de teses e dissertações do CEPEn na página eletrônica da Associação Brasileira de 

Enfermagem (ABEn) a partir do download dos catálogos de 2001 a 2014. Primeiramente foi 

realizada busca através do índice por temas de cada catálogo, utilizando o descritor “sífilis 

congênita” e foram encontrados 3 trabalhos científicos. Em seguida, utilizando-se da 

ferramenta de localização do leitor de arquivos PDF (Portable Document Format), o descritor 

de assunto "sífilis congênita" foi usado e foram identificados, além dos 3 encontrados 

anteriormente, mais 3 trabalhos científicos. 

A partir das informações contidas nos resumos das seis dissertações e teses 

encontradas, foram verificados os critérios de inclusão. Como critério de inclusão adotou-se 

os resumos que possuíssem relação com o tema “sífilis congênita”, o qual se encontra na lista 

de Descritores em Ciências da Saúde (DECS/BIREME). Por fim, a amostra foi composta por 

3 teses e 3 dissertações que estavam disponíveis na íntegra e que contemplavam os critérios 

supracitados. O detalhamento da busca realizada está descrito na figura 1. 

 

Figura 1 - Organograma do processo de seleção de teses e dissertações incluídos no 

levantamento bibliográfico. Fortaleza, 2016. 
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Realizou-se uma leitura minuciosa dos 6 trabalhos completos, identificando os 

seguintes aspectos: ano de publicação do trabalho, instituição e/ou programa de pós-

graduação, além dos dados específicos sobre as características metodológicas das teses e 

dissertações analisadas por meio dos resumos disponibilizados, campos de estudos abordados 

e análise entre objetivos e resultados dos trabalhos analisados. 

Os dados foram armazenados em arquivos, sendo os resultados analisados 

segundo valores absolutos e percentuais e apresentados em forma de tabelas de acordo com a 

literatura pertinente.  

Quanto aos aspectos éticos, segundo normalização da Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP), para estudos bibliográficos são dispensados declaração de aprovação 

do Comitê de Ética em Pesquisa, bem como Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Além disso, não houve necessidade de solicitar permissão para o estudo juntamente com o 

periódico, pois o material encontra-se disponível na rede universal de dados (internet), sendo 

de livre acesso a todos, facilitando a ampliação da difusão da produção acadêmica da 

Enfermagem brasileira e mundial. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados apresentados na Tabela 1 demonstram as seis dissertações e teses 

relacionadas ao tema “Sífilis Congênita” que foram produzidas nos programas de pós-

graduação em Enfermagem reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) e encontradas no Catálogo de Informações sobre Pesquisas e 

Pesquisadores em Enfermagem CEPEn/ABEn, entre os anos de 2001 e 2014. 

 

Tabela 1 - Distribuição das dissertações e teses no banco de teses do CEPEn segundo ano de 

publicação. Fortaleza, 2016. 

 

Não foi observada a existência de um padrão no número de trabalhos 

desenvolvidos a cada ano, pois a quantidade de pesquisas relacionadas ao tema é 

expressamente baixa, sendo a maioria dos anos ausentes de publicações. Infere-se a partir 

disso pouco interesse dos pesquisadores sobre a temática, mesmo com o aumento da taxa de 

incidência de sífilis congênita no Brasil ao longo dos anos, sendo o ano de 2014, dentre os 

anos em discussão, o de maior número de casos de sífilis congênita, ao todo 16.161 casos 

(BRASIL, 2016a). No entanto, nenhuma dissertação ou tese abordou a temática nesse ano. 

Destaca-se, ainda, que segundo dados da CAPES houve um incremento de 30 

novos programas de pós-graduação entre o ano 2004 e 2012; contudo, não houve também o 

mesmo aumento expressivo na quantidade de trabalhos científicos sobre Sífilis Congênita 

(CAPES, 2013). 

A pós-graduação está associada a um maior aprofundamento na formação 

acadêmica e trabalhos científicos, e tem se expandido de maneira sucessora, devido 

principalmente ao aumento do número de cursos e programas, de egressos e da produção 

científica. De acordo com a CAPES, no período de 2007 a 2010, houve um aumento 

significativo de 62% no número de cursos de mestrado e de 80% no número de cursos de 

doutorado (CAPES, 2013). 
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Os trabalhos científicos devem ser desenvolvidos seguindo normas anteriormente 

impostas e com finalidades bem esclarecidas. Além disso, há a necessidade de serem originais 

e colaborarem não apenas para a ampliação de conhecimentos ou a compreensão de certos 

problemas, mas para que também sejam utilizados como exemplos que possam ofertar bases 

teóricas para outros trabalhos que sejam realizados em seguida (LAKATOS; MARCONI, 

2010). 

A quantidade de trabalhos científicos resulta em avanços importantes para a 

pesquisa em enfermagem, no entanto, observou-se um número razoavelmente pequeno de 

produções em mestrado e doutorado que estejam relacionadas a sífilis congênita, tema o qual 

deve ser considerado muito importante, principalmente devido às altas taxas de incidência no 

país, o que consequentemente deveria gerar interesse e incentivo no que diz à quantidade de 

pesquisas realizadas sobre essa doença e seus subtemas correspondentes.  

Assim, ressalta-se que para ocorrer um progresso constante é pertinente que a 

quantidade e qualidade de pesquisas sobre o assunto cresça, tendo apoio dos próprios 

programas de pós-graduação em todo o Brasil, para que assim o conhecimento adquirido seja 

analisado e repassado para outros que possam utilizar os resultados encontrados.  

Os dados apresentados na Tabela 2 mostram em quais Instituições de Ensino 

Superior foram encontradas dissertações e teses sobre o tema Sífilis Congênita entre os anos 

de 2001 e 2014. 

 

Tabela 2 - Distribuição das dissertações e teses no banco de teses do CEPEn segundo 

Instituição de Ensino Superior. Fortaleza, 2016. 

 

INSTITUIÇÃO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Universidade Federal de São Paulo 1 16,7% 

Universidade de São Paulo 2 33,3% 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 2 33,3% 

Universidade Federal do Ceará 1 16,7% 

TOTAL 6 100% 

 

Dentre todos os anos, um total de 4 Instituições de Ensino Superior foram 

responsáveis pela produção das dissertações e teses selecionadas. 

Atualmente, existem 2.391 Instituições de Ensino Superior no Brasil, sendo 2.090 

na rede privada e 301 na rede pública (SEMESP, 2015). Destas, 4 Instituições realizaram 



22 
 

 

pesquisas com o tema em discussão. Mas, visando especificamente os Cursos de Pós-

Graduação em Enfermagem, as proporções de poucas pesquisas não chegam a mudar tanto. 

Apenas 4,25% (4) dos 94 Cursos de Pós-Graduação em Enfermagem existentes no 

país contemplaram o critério de inclusão para o tema Sífilis Congênita em questão no período 

analisado de 2001 a 2014. Percebe-se a baixa apresentação e estudo do tema nas pesquisas, 

tendo ainda em vista a importância do tema em discussão. Logo, entende-se que o número de 

estudos poderia ter sido muito maior.  

Entre as 4 Instituições de Ensino Superior pode ser observada uma participação 

bastante significativa da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), somando 66,6% (4) da produção sobre Sífilis Congênita em programas de 

pós-graduação, seguidas da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) com 16,7% (1) e 

da Universidade Federal do Ceará (UFC) igualmente com 16,7% (1), mostrando como a 

região sudeste tem sido ao longo dos anos uma relevante produtora de pesquisas sobre Sífilis 

Congênita, com 5 pesquisas ao todo. 

Destaca-se o estado de São Paulo que, somando as pesquisas de suas duas 

Instituições de Ensino Superior, totalizam 3 trabalhos sobre a temática Sífilis Congênita 

dentro do período pesquisado. No ano de 2015, a quantidade de casos de Sífilis Congênita em 

São Paulo de 5,9 casos a cada 1,000 nascidos vivos não chegou nem na média nacional de 6,5 

casos a cada 1,000 nascidos vivos, enquanto estados como Ceará (8,7) e Rio de Janeiro (12,4) 

com apenas 1 trabalho cada e outros como Espírito Santo (9,1) e Rio Grande do Sul (11,5), 

por exemplo, ultrapassaram a média nacional (BRASIL, 2016a). 

A enfermagem como um todo, além de capacitar pessoas para o trabalho na área 

também tem como forte objetivo contribuir com a produção científica no país. Através dos 

Programas de Pós-Graduação em Enfermagem oferecidos pelas Instituições de Ensino 

Superior, espera-se o desenvolvimento das pesquisas envolvidas com os temas da área. Assim 

como aconteceu com a produção científica do triênio 2010-2012 que quase dobrou em relação 

ao triênio 2007-2009 (CAPES, 2013). 

No entanto, mesmo com o crescimento no número tanto de Instituições Superiores 

de Ensino quanto de Programas de Pós-Graduação em Enfermagem, assim como na 

quantidade de produção de artigos e pesquisas, não se visualiza o mesmo crescimento na 

quantidade de trabalhos realizados sobre o tema Sífilis Congênita. 

Os dados apresentados na Tabela 3 mostram quais métodos de pesquisa foram 

utilizados nas dissertações e teses sobre o tema Sífilis Congênita entre os anos de 2001 e 

2014.  
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Tabela 3 - Distribuição das dissertações e teses no banco de teses do CEPEn segundo método 

de pesquisa utilizado. Fortaleza, 2016. 

 

MÉTODOS DE PESQUISA QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Quantitativo 2 33,3% 

Qualitativo 2 33,3% 

Quantitativo/Qualitativo 2 33,3% 

TOTAL 6 100% 

 

Das 6 dissertações e teses selecionadas, não houve predominância em algum 

método de pesquisa específico. Os métodos identificados nas pesquisas possuem 2 trabalhos 

cada, representando 33,3% do total. Identificou-se método quantitativo, método qualitativo e 

método quanti-qualitativo. 

Os estudos que optam pela abordagem quantitativa utilizam esse método por ele 

poder ser usado em diversos tipos de pesquisas, principalmente nas descritivas, ainda mais 

quando buscam a relação causa-efeito entre os acontecimentos. Outro fator importante para o 

vasto uso desse método é também a facilidade em descrever dados de uma determinada 

hipótese em números e assim analisar a interação de certas variáveis que sejam encontradas 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Costa (2012) relata que a abordagem quantitativa permite avaliar o conhecimento, 

atitude e prática de enfermeiros no controle da sífilis na gestação visando a prevenção da 

sífilis congênita. Os dados de sua pesquisa foram organizados em tabelas e gráficos no sentido 

de quantificar e avaliar opiniões e pensamentos desses profissionais acerca do assunto 

abordado. 

Além disso, o método quantitativo permite a possibilidade de assegurar a 

objetividade e a credibilidade dos achados. Observa-se que tal método não tem sido tão 

utilizado mais na área da saúde como anteriormente e, especificamente, na enfermagem pois 

em alguns casos não se adequa ao objeto de estudo dessa área do conhecimento. No campo da 

saúde, os estudos quantitativos são geralmente associados a pesquisas epidemiológicas, 

enquanto os qualitativos aos das ciências sociais (GERHARDT e SILVEIRA, 2009). 

Prodanov e Freitas (2013) articulam a existência de uma relação indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser transformado em 

números, fazendo assim com que a abordagem qualitativa seja a mais adequada nesses casos. 

Para obter sucesso no uso dessa abordagem, é preciso saber interpretar os acontecimentos de 
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maneira a dar significado aos dados. Além disso, essa abordagem não requer o uso de 

métodos e técnicas estatísticas, sendo o pesquisador o instrumento que receberá todas as 

informações do ambiente. Contudo, as questões abordadas não devem ser manipuladas de 

maneira alguma pelo pesquisador. 

Devido essa importância dada à subjetividade do sujeito através da abordagem 

qualitativa, tem sido notada uma forte tendência nas publicações de enfermagem dentro deste 

contexto, já que podemos compreender que essa é uma preocupação fundamental da área da 

enfermagem no estudo da vivência humana sobre saúde, além da oportunidade de se 

aprofundar nas experiências do ser humana de maneira significativa. 

Mesmo essas pesquisas gerando dados essenciais e completos sobre a temática 

que se propoem a discutir e também proporcionando ao profissional uma compreensão da 

situação a qual seus pacientes estão envolvidos, apenas dois estudos selecionados são 

abordados de maneira qualitativa acerca do assunto Sífilis Congênita. 

Como pode ser observado na tese de doutorado de Silva (2004), quando se propõe 

a apresentar a história de puérperas que foram informadas do diagnóstico positivo dos seus 

filhos para sífilis congênita, sendo analisados os fatores sociais e culturais, a visão das mães 

sobre a doença, a história de vida de cada uma delas e o conhecimento que elas possuem. 

Entende-se que as abordagens quantitativa e qualitativa são bastante necessárias, 

no entanto muitas vezes insuficientes para contextualizar e analisar todas as questões 

envolvidas. Nesses casos, podem ser utilizadas como complementos uma da outra nos 

estudos. Visto que a abordagem quantitativa trata da objetividade e a qualitativa trata da 

subjetividade, não se pode pensar nas duas como sentido de contrariedade, pois as duas 

abordagens analisam questões primordiais em estudos e pesquisas em seus mais diferentes 

aspectos. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009)  

Então, a associação dos dados qualitativos e quantitativos em estudos únicos, são 

definidas por pesquisas de abordagem quanti-qualitativas. Como é utilizada no trabalho de 

Saúde (2007), quando são abordadas tanto a questão dos dados relacionados aos índices de 

cobertura de assistência e incidências, como também a questão da análise temática e 

documental da política de assistência à gestante.  

A escolha da abordagem que será utilizada depende da origem do problema e do 

domínio que o pesquisador em determinadas técnicas necessárias para a pesquisa, portanto, 

não existe superioridade entre as abordagens qualitativa, quantitativa e quanti-qualitativa.  

Os variados métodos utilizados em dissertações e teses podem ser considerados 

uma técnica com importante nível de formalidade e que apresenta um modo de pensamento 
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reflexivo. Apresenta-se como trabalho de aspecto científico e busca através de seu 

desenvolvimento a descoberta de determinadas verdades ou pelo menos de compreensões a 

nível parcial (LAKATOS; MARCONI, 2010). 

Os dados apresentados na Tabela 4 mostram quais campos de estudo foram 

utilizados nas dissertações e teses sobre o tema Sífilis Congênita, entre os anos de 2001 e 

2014. 

 

Tabela 4 - Distribuição das dissertações e teses no banco de teses do CEPEn segundo campos 

de estudo. Fortaleza, 2016. 

 

CAMPO DE ESTUDO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Maternidade 2 33,3% 

Assistência básica de saúde 4 66,7% 

TOTAL 6 100% 

 

A Enfermagem é bastante atuante e isso gera uma grande variedade de locais em 

que há possibilidade para que a mesma possa ser plenamente exercida. Dentre tantos locais, 

os estudos selecionados tiveram como campo de estudo o contexto hospitalar da Maternidade 

e também a Assistência Básica de Saúde. Sendo o segundo campo de estudo citado o mais 

utilizado, com 4 estudos. 

A variedade de cenários, que inclui desde maternidades à assistência básica de 

saúde, é a representação de que não existem limites físicos para o desenvolvimento da 

assistência de enfermagem. O profissional de enfermagem conquistou valorização e inserção 

nos diferentes serviços de saúde, sendo as mesmas acompanhadas de processos interativos e 

complementares (NASCIMENTO et al., 2008). 

A Maternidade é o principal responsável pela assistência aos recém-nascidos com 

sífilis congênita e é vista como referência para a implementação e desenvolvimento de 

intervenções que visam melhorar questões relacionadas à doença. Contudo, apenas 33,3% (2) 

dos estudos foram realizados no contexto de Maternidade.  

O fato da maioria dos estudos não ser desenvolvida na atenção terciária pode ser 

interpretado como maior interesse nos cuidados preventivos que a mãe deve ter para evitar 

uma possível sífilis congênita, do que no tratamento efetivo do recém-nascido. Somente no 

ano de 2015 foram notificados 18.607 casos de sífilis congênita nos primeiros 7 dias de vida 

da criança, o que corresponde a 96,4% da incidência do mesmo ano (BRASIL, 2016b). 
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Já as Unidades Básicas de Saúde foram o campo de estudo em 66,7% (4) das 

pesquisas, evidenciando a inserção de ambientes típicos do sistema de saúde pública nas 

pesquisas que abordam a temática Sífilis Congênita. O foco dos estudos analisados foi 

encontrado nos cuidados preventivos que a gestante pode exercer para evitar a Sífilis 

Congênita e o contexto em que essas mães vivem.  

No ano de 2015 foram notificados 33.365 casos de sífilis em gestantes, dentre eles 

apenas 15.127 gestantes realizaram pelo menos uma consulta do pré-natal na atenção 

primária, sendo diagnosticados durante esse período 9.916 casos de sífilis na gestação 

(BRASIL, 2016b).  

É importante que a Sífilis Congênita seja estudada em todos os locais nos quais os 

enfermeiros atuam, pois certamente a Assistência de Enfermagem ao paciente nos hospitais, 

difere da assistência nas Unidades de Assistência Básica de Saúde. Também se espera que a 

quantidade de campos de estudo aumente, pois em outras áreas é vista a necessidade de se 

realizarem estudos sobre muitas temáticas ainda. 

Os dados apresentados no quadro 1 mostram quais foram os objetivos e os 

respectivos resultados das dissertações e teses sobre o tema Sífilis. 

 

Quadro 1 - Distribuição das dissertações e teses no banco de teses do CEPEn segundo 

objetivos e resultados. Fortaleza, 2016. 

TÍTULO OBJETIVO RESULTADO 

Cuidado de 

enfermagem na 

dimensão 

cultural e social: 

história de vida 

de mães com 

sífilis (SILVA, 

Leila Rangel da; 

2004). 

“Identificar os fatores sociais e 

culturais que interferem no 

tratamento da sífilis na visão 

materna; analisar a visão 

materna do tratamento da sífilis 

a partir de sua história de vida; 

discutir a assistência materna 

em relação ao tratamento da 

sífilis a partir de sua história de 

vida”. 

“Em todas as categorias a violência 

esteve presente, quer seja no contexto 

ambiental ou institucional. Os 

depoimentos demonstraram a 

importância de conhecermos valores, 

cultura e estilos de vida para 

compreendermos seus conceitos de 

saúde, bem-estar e culpabilização pela 

doença”. 

Interrogando a 

operação da 

“Analisar a conformação da 

rede de serviços de saúde que 

“Identificamos dificuldade de acesso da 

gestante aos serviços, organização e 
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rede de serviços 

de saúde 

(SAÚDE, Maria 

Isabel Borges 

Moreira; 2007). 

fazem atenção à saúde da 

gestante em Uberaba – MG”. 

planejamento centrados na necessidade 

dos serviços e instituições de ensino, 

fragmentação da rede e dos processos 

de trabalho em cada um dos serviços, e 

relação conflituosa entre oferta de 

serviços e demanda das gestantes; 

dificuldade de articulação serviço-

ensino para educação na saúde. Por 

outro lado, também identificamos 

alguns espaços aonde acontecem 

práticas mais comprometidas com 

atenção integral à gestante, e abertura 

de linhas de fuga para garantir 

atendimento”. 

Abordagem das 

DST: consulta 

de enfermagem 

em pré-natal 

Estratégia Saúde 

da Família Juiz 

de Fora 

(ZAMPIER, 

Vanderleia Soéli 

de Barros; 

2008). 

“Verificar a ocorrência do 

diagnóstico e tratamento da 

DST pela Enfermeira no Pré-

natal realizado em UBS com 

Estratégia Saúde da Família 

(ESF) em Juiz de Fora; 

descrever critérios utilizados 

pela Enfermeira no diagnóstico 

e tratamento da DST em 

gestantes; e analisar facilidades 

e dificuldades encontradas pela 

Enfermeira na utilização da 

Abordagem Sindrômica das 

DST no Pré-natal em UBS/ESF 

neste município”. 

“Como resultado destacamos que estas 

Enfermeiras entrevistadas não utilizam 

a referida Abordagem para o 

diagnóstico e tratamento de gestantes 

com DST. O fator principal é a falta de 

qualificação específica e atualização 

destas profissionais para este tipo de 

Abordagem. Por este motivo 

verificamos que é mais utilizado a 

Abordagem Etiológica e critérios 

subjetivos verificados na anamnese e 

queixas das gestantes, reafirmando o 

desconhecimento quanto à política 

nacional vigente e a fragilidade na 

terapêutica implementada. Vale 

ressaltar a não citação pela Enfermeira 

da avaliação dos critérios de 

vulnerabilidade e aconselhamento para 

DST, ação essa fundamental no efetivo 
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controle da DST e redução na 

transmissão de DST/HIV. Ao analisar o 

conhecimento e a prática das 

Enfermeiras sobre DST, identificamos 

lacunas no conhecimento provenientes 

do processo de formação profissional 

com relação Abordagem Sindrômica. A 

pesquisa corrobora com as necessidades 

dos profissionais no que se refere à 

educação permanente, especificamente 

com relação à DST”. 

Qualidade da 

assistência no 

pré-natal 

pautada nos 

estudos da sífilis 

e sífilis 

congênita em 

Unidades 

Básicas de 

Saúde do 

município de 

São Paulo 

(FIGUEIREDO, 

Elisabeth Niglio 

de; 2004). 

“Avaliar a qualidade da 

assistência prestada às 

gestantes no pré-natal em 

Unidades Básicas de Saúde do 

Município de São Paulo em 

2000”. 

“Diferenças estatisticamente 

significativas foram observadas quanto 

à chegada do primeiro VDRL no 

terceiro trimestre de gestação e ao não 

tratamento da mãe, indicando que estes 

fatores estão fortemente associados à 

gênese da sífilis congênita. Os 

indicadores construídos com base nos 

parâmetros estipulados pelo Ministério 

da Saúde focaram a qualidade da 

assistência prestada em relação ao pré-

natal, à gestante e ao concepto”. 

Conhecimento, 

atitude e prática 

dos enfermeiros 

acerca do 

controle da 

sífilis na 

gestação 

“Avaliar o conhecimento, a 

atitude e a prática dos 

enfermeiros atuantes na 

Estratégia Saúde da Família 

(ESF) acerca do controle da 

sífilis na gestação; associar as 

variáveis explanatórias com o 

“Houve uma associação 

estatisticamente significativa entre a 

instituição de graduação e a atitude dos 

enfermeiros; a autoclassificação 

positiva em relação ao conhecimento 

acerca da sífilis na gestação com a 

prática adequada; o conhecimento e a 
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(COSTA, 

Camila Chaves 

da; 2012). 

conhecimento, a atitude e a 

prática dos enfermeiros acerca 

do controle da sífilis na 

gestação e comparar o 

conhecimento e a atitude com a 

prática em relação à sífilis na 

gestação”. 

prática, bem como entre a atitude e a 

prática. As principais dificuldades 

percebidas pelos enfermeiros no 

controle da sífilis congênita foram: a 

demora dos resultados dos exames de 

VDRL (45,6%); a dificuldade de 

convocar o(s) parceiro(s) e a sua adesão 

ao tratamento (28,1%), assim como o 

início tardio do pré-natal (19,9%)”. 

Experiência de 

ter um filho 

internado em 

unidade 

neonatal para 

tratamento de 

sífilis congênita 

(BRITO, Ana 

Paula Almeida; 

2008). 

“Compreender a experiência de 

mães de recém-nascidos 

internados em unidade 

neonatal submetidos ao 

tratamento de sífilis 

congênita”. 

“O estudo revelou que a experiência 

materna é dinâmica e repercute na 

interação que estabelece com os 

familiares, não se restringindo à 

vivência da internação do bebê. 

Descobrir-se com sífilis envolve 

reações emocionais, como: medo e 

sentimentos de angústia e sofrimento e 

cognitiva traduzida sob a forma de 

dúvidas relativas ao contágio da doença 

e tratamento. A experiência materna é 

melhor enfrentada quando conta com 

apoio da família e quando a abordagem 

assistencial dos profissionais de saúde é 

isenta de preconceitos e julgamentos”. 

 

Percebe-se que muitos fatores envolvidos com a ocorrência da sífilis em gestantes, 

a qual acarreta na sífilis congênita, estão intimamente inseridos nas questões sociais e 

culturais de cada região na qual possuem visibilidade, pois são justamente essas questões que 

interferem na prevenção, na detecção e no tratamento dessa infecção.  

Segundo Silva (2004), durante a consulta com as mulheres, apenas a técnica de 

convencimento através de argumentos não é suficiente para gerar mudança de atitude na 

maioria delas em relação ao uso de preservativo para prevenção da sífilis, assim como para 

realização de tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde quando a sífilis é 
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diagnosticada durante o período de gestação. Além da visível falta de conhecimento das 

gestantes sobre a doença quando recebem a notícia do resultado positivo, mesmo quando são 

realizadas atividades de educação em saúde no sentido de orientar quanto à prevenção e 

tratamento da sífilis, pois muitas mulheres se mostram desmotivadas e resistentes, assim 

como suas parcerias sexuais.  

Seja pela resistência ao uso do preservativo, pela falta de conhecimento sobre a 

doença, sobre a falta de motivação para completar o tratamento ou o entendimento distorcido 

de que a sífilis apenas afeta a população com baixo poder aquisitivo, os depoimentos de 

gestantes atendidas pela rede pública de saúde demonstram a importância de conhecermos 

valores, culturas e estilos de vida diferentes para compreendermos seus conceitos de saúde, 

bem-estar e culpabilização pela doença. Através do cuidado cultural é possível conseguir 

demonstrar a importância do tratamento da sífilis para a mulher e toda a sua família (SILVA, 

2004).  

Os profissionais de enfermagem precisam ensinar e praticar a enfermagem 

fundamentada na realidade cultural, ambiental e social das mulheres que são infectadas pela 

sífilis na gravidez para que assim os atendimentos a esse grupo nas redes de serviços de saúde 

sejam integrais e adequados.  

O atendimento precoce à gestante gera maior ação dos serviços de saúde 

acessados para a realização do pré-natal, melhoria nas atividades desenvolvidas pelo 

enfermeiro para atendimento à gestante no serviço, maior fluxo das gestantes nas redes de 

serviços e também faz com que a operação do serviço e da rede contribuam em acesso, 

resolutividade e integralidade. No entanto, os dados e as informações de bancos de dados 

municipais e nacionais apontam para baixa cobertura e qualificação da assistência pré-natal de 

baixo e alto risco. Percebe-se, então, o impacto na mortalidade materno-infantil e na 

quantidade de doenças e agravos prioritários (SAÚDE, 2007). 

As redes de serviço em saúde precisam estar preparadas para realizar de forma 

integral a cobertura de atenção pré-natal à gestante de baixo e alto risco, para isso são 

necessários profissionais qualificados, estrutura adequada para atendimento em consultas e 

para realização de exames, assim como a existência de uma estruturação de um sistema móvel 

para transporte e realização de modalidade pré e inter-hospitalares. 

Sendo observada ainda uma alta quantidade de ISTs, incluindo a sífilis, em 

gestantes no Brasil segundo dados anteriormente expostos, torna-se visível uma série de 
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dificuldades que podem ser encontradas na assistência principalmente a nível primário 

durante o período de pré-natal. 

De acordo com Zampier (2008), há uma séria dificuldade dos enfermeiros no 

manejo de ISTs no atendimento pré-natal. A abordagem sindrômica é realizada por meio da 

verificação de sinais e sintomas das ISTs e também através da utilização de fluxogramas, para 

que assim ocorra o diagnóstico, tratamento e prevenção de complicações relacionadas a cada 

uma das infecções, assim como a interrupção da cadeia de transmissão. O enfermeiro precisa 

ter conhecimento específico sobre as ações terapêuticas relacionadas a cada período de idade 

gestacional, contribuindo para a melhoria da prestação de serviço em saúde. 

É importante verificar como os enfermeiros estão atendendo as gestantes em 

relação às ISTs pois tal informação influencia bastante na compreensão de dados relacionados 

à epidemiologia de diversas doenças, entre elas a sífilis na gestação. Visto que, as doenças 

com transmissão vertical têm sido identificadas como um dos problemas mais comuns da 

saúde pública (BRASIL, 2016a).  

Dessa maneira, o atendimento direcionado para gestantes especificamente com 

sífilis é um fator decisivo para a diminuição dos casos de sífilis congênita. O enfermeiro deve 

estar preparado para atender mulheres em período gestacional visando a prevenção ou 

tratamento dessa infecção.  

Os fatores relacionados à qualidade da assistência prestada em relação ao pré-

natal, à gestante e ao concepto são extremamente significantes e mostram que a assistência 

oferecida no pré-natal, na maioria das Unidades Básicas de Saúde, não atende às exigências 

do Ministério da Saúde, comprometendo intimamente a saúde das gestantes e de seus 

conceptos.   

Diferenças muito significativas são observadas quanto à chegada do primeiro 

VDRL no terceiro trimestre de gestação e ao não tratamento da mãe, indicando que estes 

fatores estão fortemente associados ao surgimento da sífilis congênita (FIGUEIREDO, 2004). 

Entende-se que a detecção precoce da sífilis na gestação ainda é a maneira mais 

eficaz de impedir a infecção pela sífilis congênita através da transmissão vertical. Sendo 

assim, as ações do enfermeiro atuante na atenção primária têm grande importância para a 

saúde materna e infantil.  
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Uma vez a infecção diagnosticada, cabe ao profissional de enfermagem atuar na 

linha de frente em relação ao tratamento adequado na mulher e de sua parceria sexual para 

que assim exista um controle sobre a sífilis e a interrupção do ciclo de transmissão ainda 

durante a gravidez. 

Segundo Costa (2012), a conexão entre o conhecimento, a atitude e a prática dos 

enfermeiros que atuam nas consultas de pré-natal da atenção primária estão bastante ligadas 

ao nível de controle da doença. Sendo ainda as principais dificuldades encontradas pelos 

profissionais de enfermagem no controle da sífilis congênita a demora dos resultados dos 

exames de VDRL das gestantes, mulheres que não foram tratadas ou não receberam 

tratamento adequado, a dificuldade de convocar a parceria sexual e ainda a sua baixa adesão 

ao tratamento, assim como o início tardio do procedimento de pré-natal. 

Estas dificuldades são responsáveis desta forma, pelos óbitos maternos e infantis 

que crescem a cada ano e tem gerado um problema a nível nacional (BRASIL, 2016b), 

mesmo com todos os programas existentes para a diminuição da doença, os números 

encontrados nas estatísticas ainda são alarmantes, gerando preocupação a todos os níveis de 

assistência em saúde, além do alto custo para tratamento da sífilis congênita no Brasil.  

Assim, as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento da sífilis congênita devem 

ser reforçadas não só no pré-natal, mas também no parto e no cuidado de puericultura. É no 

âmbito hospitalar que se encontra grande número das crianças que sofrem com essa infecção, 

devendo por isso o diagnóstico ser realizado no máximo antes do parto, promovendo um 

tratamento adequado ao recém-nascido ou pelo menos uma redução das sequelas. 

Na unidade neonatal, os profissionais de saúde podem observar, auxiliar e orientar 

as mães dos recém-nascidos que permanecem internados, pois muitas só recebem a 

informação de que possuem sífilis após o nascimento do filho e se encontram surpresas e se 

sentem culpadas por descobrir que transmitiram a doença para o mesmo.  

É importante considerar que a puérpera sofre, não só fisicamente após o parto, 

mas também emocionalmente e psicologicamente. Por fim, o enfermeiro deve atuar na 

educação em saúde em relação aos próximos cuidados com a criança, assim como esclarecer 

dúvidas da mãe e da família (BRITO, 2008). 

A enfermagem deve buscar uma ação holística de cuidados direcionados à mulher 

antes da gestação com a educação em saúde, durante o período gestacional com orientações 
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de prevenção ou tratamento em casos de diagnóstico positivo, com a puérpera que passa pela 

experiência de ter um filho com sífilis congênita e, finalmente, com a criança infectada por 

essa doença, visando a assistência em todos as suas vertentes. 
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5. CONCLUSÃO 

Este estudo evidenciou que a produção científica de enfermagem com a temática 

Sífilis Congênita ainda é bem restrita, fazendo-se necessário estimular os profissionais a 

realizarem mais pesquisas tendo a saúde materno e infantil como fundamento para as mesmas.  

Foram encontradas 6 pesquisas sobre o tema em questão, entre os anos de 2001 a 

2014, sendo 3 pesquisas desenvolvidas no nível de mestrado e 3 no nível de doutorado. As 

dissertações e teses sobre Sífilis Congênita foram desenvolvidas em 4 Instituições de Ensino 

Superior diferentes, em duas regiões distintas, com predominância de 5 pesquisas na região 

Sudeste do país, enquanto o Nordeste apresentou apenas 1 pesquisa. A análise revelou que 

não houve predominância de método, visto que cada abordagem apresentou 2 pesquisas, 

sendo divididas entre abordagem quantitativa, qualitativa e quali-quantitativa. Observou-se a 

existência de duas diferentes delimitações de campo onde foram realizadas as pesquisas, 

sendo elas a maternidade com 2 pesquisas e a assistência básica de saúde com 4 pesquisas. 

Os estudos selecionados, de certa maneira, mostram diferentes visões sobre a 

sífilis congênita desde a importância da atenção ao contexto cultural e social das gestantes 

com sífilis, seguida da avaliação das redes de serviço à gestante e em como os profissionais de 

saúde tem abordado o tema ISTs com essas mulheres e suas parcerias sexuais e, 

especificamente, a respeito da sífilis congênita. A oferta de um serviço de qualidade na 

prevenção e no tratamento da sífilis da gestação e, finalmente, o conhecimento de que 

consiste a experiência do tratamento da criança já acometida com a sífilis congênita e 

recebendo os cuidados na própria maternidade. 

Os cursos de pós-graduação têm como objetivo, especialmente nas modalidades 

de mestrado e doutorado, formar pesquisadores que após a conclusão de seus estudos 

acadêmicos irão compor parte do corpo docente das universidades, onde certamente terão uma 

atuação diferencial no ensino e na pesquisa. Tendo em vista que é a influência desses 

pesquisadores e dos programas de pós-graduação que irá impulsionar o desenvolvimento 

científico da Enfermagem, é necessário que as pesquisas oriundas destes programas sejam 

continuamente atualizadas e inovadoras. 

De acordo com estes resultados, verifica-se a importância de se intensificar a 

realização de pesquisas relacionadas à Sífilis Congênita e outros temas ligados à criança, 

assim o enfermeiro aprimora seus conhecimentos e atua de forma mais eficaz frente às 

situações encontradas em todos os níveis de atuação na saúde. 
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