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1.RESUMO 

     Este estudo visa investigar, por meio de pesquisa bibliográfica, os fatores que 

dificultam a prevenção da sífilis neonatal. Os resultados discutem os principais 

fatores que dificultam a prevenção da sífilis neonatal ressaltando as falhas 

relacionadas ao serviço de saúde e ao comportamento não aderente da gestante. 

2.INTRODUÇÃO 

     Segundo o Departamento de doença sexualmente transmissível, AIDS e 

hepatites virais (DST-AIDS / HEPATITES VIRAIS, 2016), a sífilis é uma doença 

infecciosa causada pela bactéria chamada Treponema pallidum, sendo transmitida 

por relação sexual sem preservativos, por transfusão de sangue e de mãe para filho 

durante a gestação ou parto. 

     A transmissão transplacentária do Treponema pallidum, ocorre rapidamente 

quando a doença está ativa durante a gestação e a sífilis é considerada congênita 

quando transmitida para o feto (ROBBINS, 2000). A instalação do Treponema 

pallidum na placenta causam alterações nas vilosidades, dificultando o suprimento 

sanguíneo para o feto podendo resultar em morte deste, prematuridade e outras 

manifestações (ARONE; PHILIPPI, 2003). 

     Verificamos na literatura que existe uma incidência significativa de sífilis neonatal. 

Muitas gestantes não fazem o diagnóstico de sífilis no pré-natal e as gestantes 

portadoras de sífilis não aderem ao tratamento adequado. Estes comportamentos 

podem ocasionar a sífilis congênita no recém-nascido. Assim, a questão norteadora 

deste estudo foi: “Quais fatores dificultam a prevenção da sífilis neonatal pela 

gestante? “ 

      Consideramos que o conhecimento dos fatores que interferem na prevenção da 

sífilis neonatal, pode subsidiar os enfermeiros que atuam no pré-natal quanto ao 

manejo adequado da sífilis entre as gestantes, reduzindo a morbimortalidade dos 

recém-nascidos por sífilis. 

3.OBJETIVO 

     Investigar os fatores que dificultam a prevenção da sífilis neonatal. 

4.METODOLOGIA 

     Trata-se de uma pesquisa bibliográfica utilizando artigos científicos, dos bancos 

de dados eletrônicos SCIELO e LILACS, publicados entre 2007 e 2016. 



     Na investigação da literatura, foram utilizadas as seguintes palavras-chave: sífilis, 

sífilis congênita, gestantes, parceiros sexuais e doenças sexualmente 

transmissíveis. 

5.DESENVOLVIMENTO 

     De acordo com o Ministério da Saúde (2006), a prevenção da sífilis congênita, 

antes da gravidez consiste no diagnóstico precoce de sífilis em mulheres em idade 

reprodutiva e em seu(s) parceiro(s) e durante a gravidez. A prevenção, consiste na 

promoção em saúde por meio de ações de informação, educação e comunicação 

para as questões relacionadas às doenças sexualmente transmissíveis em geral e 

mais especificamente quanto à sífilis, a prática de sexo protegido com o uso regular 

de preservativos, masculino ou feminino, a prevenção também implica a 

necessidade de uma boa assistência médica á população, com garantia de acesso e 

frequência á um bom pré-natal. 

     Para o diagnóstico, durante o pré-natal, os testes sorológicos utilizados são o 

Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) e FTA-abs e a combinação dos dois 

resultados é melhor para detectar os estágios da doença tanto em gestantes 

tratadas e não tratadas (BARROS, 2015). 

    O Guia de Referência Técnica e Programática para as Ações do Plano de 

Eliminação da Sífilis Congênita (2010) traz  como tratamento da sífilis adquirida, 

tanto no homem ou mulher e na sífilis congênita basicamente a Penicilina. 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

6.1 Fatores relacionados ao serviço de saúde - A falta de tratamento oportuno 

das gestantes sugere:  Despreparo das equipes de saúde diante de um resultado 

positivo; Dificuldades para a pronta informação do resultado do exame; Tratamento 

inadequado das gestantes; Dados incompletos sobre o pré-natal (DONALÍSIO et al., 

2007); Tratamento inadequado devido a falta ou inadequação do tratamento do 

parceiro e Falha no preenchimento correto do cartão da gestante (MAGALHÃES et. 

al., 2013)  

6.2 Fatores relacionados à gestante - O receio da gestante pela reação do 

parceiro que leva a mesma a não informá-lo sobre o diagnóstico (CAMPOS et al., 

2012) e Pacientes que não retornam para as consultas subsequentes (MOIMAZ et 

al., 2010). 
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