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1.  RESUMO: A sífilis congênita ocorre quando a mãe infectada transmite a doença

para o bebê através da placenta podendo causar  nos recém-nascidos sequelas

físicas,  sensoriais ou de  desenvolvimento, quando  não resulta  em  morte  fetal e

perinatal. Assim, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com objetivo de identificar

os fatores que influenciam a adesão da mulher ao tratamento da sífilis gestacional.

2.   INTRODUÇÃO:  A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica, causada pela

espiroqueta  Treponema pallidum, de evolução crônica  e muitas vezes

assintomática, que tem como principais formas de transmissão as vias sexual e

vertical (LAFETÁ et al, 
2016).

Segundo Pires et al. (2014), a sífilis congênita ocorre quando a  mãe

infectada transmite a doença para o bebê através da placenta, sendo que,  as

consequências  para  a  criança, dependem  da gravidade da doença da mãe.  A

transmissão também pode  ocorrer  através  da deglutição do líquido amniótico

(FEITOSA et al., 2016).

Este agravo constitui  o mais grave desfecho adverso previnível da

gestação,  respondendo por  aproximadamente 50% de recém-nascidos com

sequelas físicas, sensoriais ou de desenvolvimento, quando não resulta em morte

fetal e perinatal, conforme apontam Magalhães et al. ( 2011).

Existe um alto índice de gestantes infectadas pela sífilis que não aderem ao

tratamento, levando ao  crescimento  dos  índices  de  casos  de sífilis congênita.

Questionamos por  que  as  gestantes  portadoras  de sífilis não  aderem ao

tratamento. 

3.   OBJETIVO:  Identificar os fatores  que influenciam na adesão da mulher ao

tratamento da sífilis gestacional.

4.   METODOLOGIA: O método foi a pesquisa bibliográfica, com busca de artigos

científicos publicados no período de 2010 a 2017 e disponíveis nas bases de dados

LILACS,  Medline, SciELO e  PubMed,  Foram utilizados os seguintes  descritores:

syphilis,   sífilis,   syphilis congenital, pregnancy, gravidez, embarazo, therapeutics,

terapêutica, prenatal care, atención prenatal e cuidado pré-natal. 

5.   DESENVOLVIMENTO:  A transmissão vertical da sífilis permanece como

grande problema de saúde pública  no  Brasil. Como consequência da Sífilis

gestacional,  ocorre aborto  espontâneo,  natimorto  ou morte perinatal em



aproximadamente 40% das crianças  infectadas à partir de mães não-tratadas

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).

Oliveira et al. (2013), salientam que a identificação dos fatores de riscos e

da  sintomatologia das IST,  associados a um tratamento rápido e eficaz  são

fundamentais durante a assistência de pré-natal, permitindo  dessa  forma que

intervenções apropriadas sejam aplicadas.

O Manual Técnico da Atenção ao pré-natal de baixo risco (2013),

recomenda  o tratamento com penicilina benzatina em dose única de

2.400.000 UI  na sífilis  primária, 2.400.000 UI em  duas doses com  intervalo

de  uma  semana  na  sífilis secundária e 2.400.000 UI em três doses também com

intervalo de uma semana na  terciária. O controle de cura  deverá ser  realizado

mensalmente após o tratamento. 

6.   RESULTADOS PRELIMINARES:  Os fatores  que influenciam na adesão da

gestante ao tratamento são discutidos nas seguintes categorias: 

Fatores relacionados ao serviço e profissionais de saúde -  a realização da

última consulta de pré-natal anterior ao terceiro trimestre de gestação; ausência do

acesso à assistência pré-natal  e  à  oportunidade  de  diagnóstico  e tratamento, da

gestante e do parceiro são fatores que expõe a fragilidade da gestante infectada

(MAGALHÃES et al. 
2011).

Para Feitosa et al. (2016), dificuldade de acesso aos serviços de saúde e a

desorganização dos sistemas de saúde são os principais fatores que explicam a

alta incidência nos países subdesenvolvidos. Outros  fatores são a  ausência de

aconselhamento e tratamento inadequado dos casos diagnosticados (FEITOSA et

al. 2016).

Fatores relacionados à gestante - Destacam-se como características marcadoras

de vulnerabilidade a esta  positividade a baixa  escolaridade (menos de 8 anos de

estudo), ser solteira, ter renda familiar menor que um salário mínimo, idade na

primeira relação sexual (menor que 17 anos), gravidez anterior, idade materna na

primeira gestação (menor  que 14, 15 e 19 anos), presença de sífilis  no parceiro,

coinfecção pelo HIV,  não  tratamento do parceiro infectado, história de

natimortalidade, existência de pessoas  infectadas  pela bactéria, porém



assintomáticas, falta do uso do preservativo, uso de  drogas e liberdade sexual,

entre outras. (MAGALHÃES et al. 
2011; PIRES et al. 2014).

Feitosa et al.  (2016),  associam a  sífilis  congênita o baixo nível de

escolaridade,  piores  condições socioeconômicas  e  início de  acompanhamento

tardio.
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